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Falënderim 

 
Hartimi i Komentarit të Kodit të Procedurës penale të Kosovës, sikurse edhe hartimi i 
komentarëve të kodeve dhe ligjeve të tjera të Kosovës, paraqet një kontribut me rëndësi 
të madhe për sistemin gjyqësor të Kosovës. Shpresojmë se hartimi i Komentarit të 
Kodit të procedurës penale do të jetë një ndihmesë për zbatimin e legjislacionit penal 
në praktikë që do t’i kontribuojë sundimit të ligjit dhe shtetit të së drejtës në Kosovës. 
 
Hartimit i këtij Komentari dhe i komentareve të tjerë, nuk do të mund të realizohej pa 
përkrahjen financiare të Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik të Republikës 
Federale të Gjermanisë (Bundesministerium furwirtschaftliche Zusammenarbeir der 
Bundersrepublik Deutchland) dhe Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërko-
mbëtar (Deutche Gesellschaft fur Internacionale Zusammenarbeit). Andaj shprehim 
falenderimin tonë të thellë dhe të sinqert për përkrahjen financiare për hartimin dhe për 
botimin e Komentarit të Kodit të procedurës penale të Kosovës.  
 
Posaçërisht falënderojmë udhëheqësin e këtij Projekti, z. Volkmar Theobald për 
mbështetjen e tij gjatë gjithë kohës së hartimit të Komentarit. 
 
Falënderojmë z. Flakron Sylejmani, Këshilltar i Lartë Ligjor në Projektin e Reformës 
juridike në GIZ për përkrahje profesionale, për sugjerime dhe, në veçanti, për 
koordinim me shumë kujdes të aktiviteteve rreth përfundimit të punës së Komentarit të 
KPP. 
 
Po ashtu, falënderojmë gjithë stafin e projektit implementues “Këshillim për Reformën 
juridike në Kosovë” (Rechtsrembrantung in Kosovo).  
 
Në mënyrë të veçantë falenderojmë recenzentët Gjerman Dr. Jens Deppe, recenzentën 
Vasilika Hysi, dhe të tjerët, të cilët me këshillat profesionale dhe përvojën e tyre, me 
vërejtje dhe sugjerime kontribuan në përmbylljen e versionit të tekstit final të këtij 
Komentari. 
 
Gjithashtu falenderojmë Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës z. Fajzullah Hasani, 
Kryetarin e Gjykatës së Apelit, z. Sali Mekaj, Kryetarin e Gjykatës Themelore në 
Prishtinë z. Hamdi Ibrahimi, Prokurorin Special të Shtetit z. Besim Kelmendi dhe 
Prokuroin Special të EULEX-it, z, Jonathan Ratel si dhe avokatët z. Florin Vertopi dhe 
z. Florim Shefqeti, për ndihmen konkrete të ofruar më të dhëna nga praktike gjyqësore, 
më të cilat janë begatuar pjesët e Komentarit të Kodit të procedurës penale.  
 
Autorët 
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Parathënie 

  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, në emër të 
Ministrisë Federale të Gjermanisë për Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim (BMZ), si 
pjesë e mundimeve të saj për të përmirësuar cilësinë e literaturës juridike në Kosovë, 
ka kënaqësinë t’ju paraqesë komentarin e Kodit të procedurës penale.  
 
Duke marrë parasysh faktin që gjer më tani procesi i implementimit dhe zbatimit të 
Kushtetutës së Kosovës është ballafaquar me pengesa, e posaçërisht me mungesën e 
interpretimit e njëtrajtshëm të dispozitave, u pa si e nevojshme të ofrohet interpretimi i 
ligjit nga ekspertë për të nxjerrë kuptimin e duhur e të saktë.  
 
Komentari ofron shpjegime dhe sqarime të neneve të Kushtetutës dhe jep udhëzime për 
zbatim të saktë dhe të duhur, sipas teorisë dhe praktikës lokale e ndërkombëtare, pa 
lënë anash arritjet juridike në këtë fushë. Prandaj ky komentar do t’i ndihmojë 
profesionistët juridikë në institucionet e Kosovës, në ministritë, gjykatat, prokuroritë e 
në fakultetet juridike, si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë që të kuptojnë dhe 
të zbatojnë ligjin në mënyrë të duhur për kryerjen e detyrave të tyre. 
 
Kjo më tutje do të kontribuojë në krijimin e sigurisë juridike, në mbrojtjen e interesit të 
palëve në procedurë dhe në rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë.  
 
Duke qenë i pari i këtij lloji, presim që komentari të bëhet një mjet i çmueshëm për 
komunitetin e profesionistëve juridikë dhe një kontribut i çmuar për drejtësinë në 
Kosovë.  
 
GIZ - Projekti i Reformës Ligjore në Kosovë – dëshiron të falënderojë autorët e këtij 
komentari dhe stafin akademik, ekspertët ligjorë dhe bashkëpunëtorët e tyre, të cilët 
ndihmuan në këtë punim, që ky publikim dhe ato të ardhshmet të jenë të dobishme për 
profesionistët në fushën e drejtësisë e shkencave juridike dhe të jetë dobiprurës për 
popullin e Kosovës në përgjithësi.  
 
Volkmar Theobald  
Menaxheri i Projektit 
Projekti i Reformës Ligjore GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
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FJALA E AUTORËVE 

 
Në shoqëritë njerëzore të organizuara në shtet, hartimi i normave ligjore me të cilat 
rregullohen marrëdhëniet shoqërore, politike, ekonomike, kulturore, sociale etj. është 
domosdoshmëri. Me hartimin e normave juridike dhe me zbatimin konsekuent të tyre 
në praktikë, në shoqëri sigurohet sundimi i ligjit dhe i shtetit të së drejtës si komponent 
demokratike i shtetit ligjor. 
 
Shikuar historikisht, Kosova kohë të gjatë ishte nën sundimin e të huajve, andaj në 
territorin e saj zbatohej e drejta e sunduesit të huaj, të cilës me sukses të konsiderueshëm 
i kundërvihej e drejta zakonore shqiptare mjaftë e zhvilluar.  
 
Pas përfundimit të luftës të vitit 1999, hyrjes së NATO-s dhe vendosjes së Administratës 
së Përkohshme Civile të Kombeve të Bashkuara (UNMIK-ut) në Kosovë, me qëllim që të 
mos lejohet vakum juridik, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve 
të Bashkuara (PSSP), me rregulloret e UNMIK-ut nr. 1999/1 dhe nr. 1999/24, vendosi si 
legjislacion të aplikueshëm në Kosovë: legjislacionin i cili ka qenë në fuqi në Kosovë me 
datë 22 mars 1989 si dhe rregulloret e UNMIK-ut. Kështu, përsa i përket lëmisë 
proceduralo penale, si ligj i zbatueshëm në Kosovë ishte Ligji i procedurës penale i 
RSFJ-së i vitit 1977. PSSP gjithashtu formoi Këshillin e Përkohshëm Konsultativ për 
Çështje Ligjore, i cili fillojë punën në hartimin e legjislacionit penal të Kosovës. Puna në 
përgatitjen e Kodit të përkohshëm të procedurës penale ka filluar në shtator të vitit 1999. 
Pas punës intensive gati katër vjeçare të ekspertëve ndërkombëtarë (të UNMIK-ut, të 
ABA/CEELI-it (American Bar Association for Central and East Europian Law 
Inisiatve.), të OSBE-së, posaçërisht të Këshillit të Evropës) dhe të ekspertëve vendorë 
dhe, pas shqyrtimit në Kuvend të Kosovës (të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës dhe 
të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës), u nënshkruan nga PSSP të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kodi i përkohshëm i procedurës penale i Kosovës 
ishte aprovuan me 06 Korrik 2003 me Rregulloren e UNMIK-ut 2003/26 dhe hyri në fuqi 
me 06 Prill 2004. Në krahasim me LPP të mëparshëm të aplikueshëm në Kosovë, KPPP i 
Kosovës, përmbante shumë zgjidhje të reja të harmonizuara me standardet 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të cilat procedurës penale i jepnin më shumë 
karakter të sistemit akuzues të procedurës penale. Thënë ndryshe, në KPPP të Kosovës 
gjeten vend risitë që ishin bërë në legjislacionet procedurale të Sllovenisë, të Kroacisë 
dhe të Federatës së Bosne dhe Hercegovinës. Për më tepër në KPPP të Kosovës u 
aprovuan zgjidhje tjera të reja në krahasim me ligjet procedurale të vendeve të rajonit, të 
cilat me kalimin e kohës do të përfshihen edhe në legjislacionet e vendeve të rajonit. 
 
Pas shpalljes së Kosovës shtet sovran dhe të pavarur, Kuvendi i Republikës së Kosovës 
me 06. Nëntor 2008, me Ligjin Nr. 03/L-003 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Kodit të 
përkohshëm të procedurës penale të Kosovës, veç tjerash, nga emërtimi i Kodit hoqi 
fjalën “i përkohshëm”. 
 
Puna për hartimin e Komentarit ka filluar duke u mbështetur në dispozitat e Kodit të 
procedurës penale të mëparshëm. Në ndërkohë është hartuar Kodi i ri i procedurës 
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penale, i cili ka hyrë në fuqi me 1 janar 2013. Kjo ka bërë që puna në hartimin e 
Komentarit të KPP-së dukshëm të vështirësohet dhe të prolongohet. 
 
Në të vërtetë, Kodi i procedurës penale në fuqi në mënyrë të konsiderueshme ndryshojë 
strukturën e KPP të mëparshëm duke bërë ndryshime dhe zgjidhje të reja të shumta sa i 
përket cilësisë edhe vëllimit. Dispozitat lidhur me disa institucione procedurale të 
Kodit të mëparshëm të procedurës penale, të cilat me kohë ishin komentuar, siç janë 
konfirmimi i aktakuzës, procedura për dhënien e ndihmës juridike ndërkombëtare dhe 
ekzekutimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në çështjet penale, etj. më nuk janë pjesë e 
KPP në fuqi. Në anën tjetër, janë kthyer në Kod dispozitat që kanë të bëjnë me 
Procedurën penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore. Përveç kësaj, në 
kuadër të rregullimeve të reja janë hartuar numër i konsiderueshëm i neneve krejtësisht 
të reja, çka rezultojë edhe me ndryshim të numrit të neneve të Kodit. Kjo situatë e re e 
shtojë vëllimin e punës dhe shkaktojë vështirësi vijuese në punën rreth hartimit të 
Komentarit të KPP dhe përfundimit të tij me kohë. Për këto arsye “GIZ-i” si 
sponzorizues i Projektit, lejojë kohë shtesë për komentim të zgjidhjeve të reja ligjore të 
përfshira në tekstin integral të KPP. Në këto kushte autorët e Komentarit u detyruan që 
serish t’i hynë punës që nga neni i parë deri në nenin e fundit, në mënyrë që komentimi 
dhe referencat në nenet përkatëse të përshtaten me numrin adekuat të neneve të KPP-
së. Në këtë rrugëtim vështirësi të posaçme për komentim paraqisnin dispozitat e reja 
me të cilat ka vazhduar trendi i reformimit të Kodit të procedurës penale të Kosovës 
drejt sistemit anglosakson të procedurës penale. 
 
Angazhimi i gjatë si profesorë të të Drejtës së Procedurës Penale i dy autorëve të këtij 
Komentari ishte një parakusht themelor për t’iu qasur hartimit të Komentarit të KPP. 
Por ajo që në një masë e lehtësojë këtë punë mjaftë të vështirë është fakti se Profesor 
Ejup Sahiti, me përkushtim ka qenë i kyçur si staf vendor me rastin e hartimit të Kodit 
të përkohshëm të procedurës penale, i cili hyri në fuqi me 6 prill 2004, ndërsa bashkë 
me Profesor Rexhep Murat-in në mënyrë aktive morëm pjesë në shqyrtimin dhe 
përgatitjen e amandamenteve në Projektin e KPP-së në fuqi. Me fjalë të tjera, punës së 
përbashkët të autorëve në hartimin e Komentarit të KPP-së i ka paraprirë bashkëpunimi 
gjithëpërfshirës, përveç në procesin mësimor, edhe në projekte me karakter kombëtar 
dhe ndërkombëtar. Në kuadër të këtij bashkëpunimi vlen të përmenden Projekti 
ndërkombëtar (në të cilin janë trajtuar procedurat penale të njëzete dy shteteve, 
përfshirë edhe KPPP të Kosovës) me titull:Transition of criminal procedure systems 
(ed. Berislav Pavishiq; parathënien - Jean Pradel), vëllimi i II, me punimin: Criminal 
Procedure System of Kosovo, Rijeka, 2004. Përveç kësaj, autorët e këtij Komentari 
janë koautor të këtyre punimeve profesionale shkencore: Kodi i procedurës penale i 
Kosovës (Shqyrtim teorik), “E Drejta”, nr. 3-4/2003, Prishtinë; E drejta e procedurës 
penale, Prishtinë, 2013, (tekst universitar); Disa risi në Kodin e ri të procedurës penale 
të Republikës së Kosovës me vështrim të veçantë në procedurat alternative, Zbornik 
radova povodom 70.godine života Berislava Pavišića, Pravni Fakultet Sveučilišta u 
Rijeci, 2014, etj. 
 
Materia që ka të bëjë me delikuencën e të miturve është rregulluar me dispozita të 
posaçme - me Kodin e drejtësisë për të mitur. Dispozitat e Kodit të drejtësisë për të 
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mitur nuk janë komentuar në kuadër të Komentarit të Kodit të procedurës penale, 
ndonëse në raport me KPP herë herë iu kemi referuar edhe atyre dispozitave. 
 
Profesor Ejup Sahiti, koordinator i Projektit, ka komentuar 2/3 e Kodit të procedurës 
penale, ndërsa Profesor Rexhep Murati 1/3 e tij. Në tekstin e komentuar nga këta 
autorë, herë herë, janë dhënë edhe precedentë gjyqësore të inkorporuara në tekst ose të 
paraqitura në fusnota.  
 
Profesor Ejup Sahiti ka komentuar: kapitullin I - Parimet themelore dhe përkufizimet 
(nenet 1-19); kapitullin II - Kompetnca e gjykatave (nenet 20- 38); kapitullin V - 
Mbrojtësi (nenet 53-61); kapitullin VI - I dëmtuari (nenet 62-63); kapitullin VII - 
Mbikëqyrja e procedurës penale (nenet 64-65); kapitullin VIII - Detyrimet e organeve 
publike (nenet 66-67); kapitullin IX - Fazat e procedurës penale (nenet 68-160); 
kapitullin X - Heqja e lirisë para ngritjes së aktakuzës (nenet 161-203); Kapitullin XI - 
Procesverbalet (nenet 204-215); kapitullin XII - Provat gjatë hetimit (nenet 216-219); 
kapitullin XIII - Mbrojtja e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve (nenet 220-228); në kuadër 
të kapitullit XIV - Procedurat alternative (nenet 229-232); kapitullin XVI - Provat 
(nenet 257-263); kapitullin XVII - Ngrirja e aseteve dhe urdhrat ndalues (nenet 264-
266); kapitullin XIX - Shqyrtimi gjyqësor (nenet 285-358); kapitullin XX - Aktgjykimi 
(nenet 359-373); kapitullin XXII - Parashtresat (nenet 442-444); kapitullin XXIII - 
Afatet (nenet 445-449); kapitullin XXIV - Shpenzimet e procedurës penale (nenet 450-
457); kapitullin e XXV - Kërkesat pasurore juridike (nenet 458-469); kapitullin XXVI 
- Marrja dhe komunikimi i vendimeve (nenet 470-474); kapitullin e XXVII - Dërgimi i 
shkresave (nenet 475484); kapitullin XXVIII - Ekzekutimi i vendimeve (nenet 485-
491); kapitullin XXIX - Dispozitat tjera (neni 492); kapitullin XXX - Procedurat për 
dhënien e urdhrit ndëshkimor (nenet 493-497); dhe kapitullin XXXI - Shqiptimi i 
vërejtjes gjyqësore (nenet 498-502). 
 
Profesor Rexhep Murati ka komentuar: kapitullin III - Përjashtimi (nenet 39-45); 
kapitullin IV - Prokurori i shtetit (nenet 46-61); në kuadër të kapitullit XIV - 
Procedurat alternative (nenet 234-239); kapitullin XV - Faza e ngritjes së aktakuzës 
dhe deklarimit (nenet 240-256); kapitullin XVIII - Konfiskimi (nenet 264-284); 
kapitullin XXI - Mjetet juridike (nenet 374-441); kapitullin XXXII - Procedura ndaj 
personave të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës (nenet 
503-505); kapitullin XXXIII - Procedura penale ku përfshihen kryerës me çrregullime 
mendor (nenet 506-518); kapitullin XXXIV - Procedura për revokimin e dënimeve 
alternative (neni 519); kapitullin XXXV - Procedura për marrjen e vendimit për 
shlyerjen e dënimit nga evidence (nenet 520-524); kapitullin XXXVI - Procedura për 
kompensim dëmi, rehabilitim dhe për ushtrimin e të drejtave të tjera të personave të 
dënuar ose të arrestuar pa arsye (nenet 425-533); kapitullin XXXVII - Procedura për 
dhënien e letërreshtimit dhe shpalljeve publike (nenet 534-538) dhe kapitullin 
XXXVIII - Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare. 
 
Gjyqtari Mr. Xhevdet Elshani ka përgatitur pjesë të praktikës gjyqësore, të cilat janë 
titulluar: “Praktika gjyqësore” dhe janë shënuar pas përfundimit të komentimit të 
neneve konkrete me shkrim italic.  
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(ETS No. 126), entered into force Feb. 1, 1989). 

 
3. Bashkimi Europian 
 
- Karta e gjelbër - Mbrojtja e të dyshuarëve dhe e të pandehurve në procedurat 

penale të Bashkimit Europian (Green Paper From the Commision: Procedural 
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Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Procedings throughout the 
Eeuropean, Union, Brussels, 19. II. 2003 COM (20003)75 final).  

- Propozim i garancive të përbashkëta minimale procedurale (Proposal for a Council 
Framework Decision on Certain Procedural Rights in Criminal Procedeedings 
throughout the European Union, COM (2004) 328 final). 

- Urdhri Europian i të provuarit (Proposal for a Framework Decision on European 
Evidence Warant for Obtaining Objects, Documents, and Data for use n 
Proceedings in Criminal Matters, Brussels, 14.11.2003, COM (2003), 688 Final). 

 
4. Burimet tjera ndërkombëtare 
 
- Statuti i Tribunalit ndërkombëtar për gjykimin e personave përgjegjës për cenime 

të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare në territorin e ish-Jugosllavisë prej 
vitit 1991 (The Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons 
Responsible for Serous Violations of the International Humanitarian Law 
Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991). 

- Statuti i Gjykatës Ndërkombëtare Penale të Romës 998. (Rome Statute of the Inter-
national Criminal Court, 1998).  
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SHPJEGUES I SHKURTESAVE 
 
1. Shkurtesat e emërtimeve të revistave  
 
CHKLR Chicago - Kent Law Rewiew, Chicago. 
ČLJPS Čitanka ljudskih prava, Sarajevë.  
ED E drejta, Prishtinë. 
EDPR E drejta-Pravo, Prishtinë. 
PR Përparimi, Prishtinë. 
DIR diritto&diritti. 
HLJKPP Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb. 
ZRPFS Zbornik radova Pravnog fakulteta, Split. 
JRKKP Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo. 
 
 
2. Shkurtesat e ligjeve dhe dokumenteve ndërkombëtare  
 
KK Kushtetuta e Kosovës. 
KP Kodi penal i Kosovës (Gazeta zyrtare nr. 19, datë 13. Korrik 2012 dhe nr. 

30/2013). 
KPP Kodi i procedurës penale i Kosovës (Gazeta zyrtare nr. 37, datë 28 

Dhjetor 2012). 
KPPP Kodi i përkohshëm i procedurës penale (Gata zyrtare e UNMIK-ut, Nr. 

2003/26, datë 06 Korrik 2003).  
LPP Ligji i procedurës penale i aplikueshëm në Kosovë para hyrjes në fuqi të 

KPP-së (LPP i RSFJ-së). 
LESP Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale Nr.03/L-191 (Gazeta zyrtare 

nr. 79, datë 24 Gusht 2010). 
KDM Kodi i drejtësisë për të mitur Nr. 03/L-193 (Gazeta zyrtare nr. 78 datë 20 

Gusht 2010). 
LP Ligji për policinë Nr.04/L-076, datë 02 Mars 2012. 
LIP Ligji për inspektoratin policor Nr. 03/L- 231, datë 14 tetor 2010. 
LBJNÇP Ligji për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale Nr. 04/L-

31 datë 31 Gusht 2011. 
LPPJ Ligji për përgjegjësinë e personave juridik për vepra penale Nr. 04/L-030, 

datë 31 Gusht 2011. 
LAPSK Ligji për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar Nr. 

03/L-141, datë 10 Korrik 2009. 
LMD Ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve Nr. 04/L-015, datë 29 Korrik 2011. 
LMDhF Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje Nr. 03/L-182, datë 01 Korrik  
 2010. 
LGj Ligji për gjykatat Nr. 03/L-199; dhe Nr. 04/L-171 (Gazeta zyrtare nr.79 

Gusht 2010 dhe nr. 28). 
LKGj Ligji për këshillin gjyqësor të Kosovës Nr. 03/L-233 (Gazeta zyrtare nr. 

84/ 03.11.2010). 
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LPrSh Ligji për Prokurorin e shtetit Nr.03/L-225, (Gazeta zyrtare nr. 83, datë 
29.10.2010). 

LPrS Ligji për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-052, 
(Gazeta zyrtare nr. 27/ 03.07.2008). 

LKPr Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës Nr. 03/L-224, (Gazeta zyrtare 
nr.83/20.10.2010). 

LA Ligji për Avokatinë Nr.03/L-117, (Gazeta zyrtare nr. 29/25.03.2009) 
LKPCGjPr Ligji për Kompetencat, Përzgjedhjen e lëndëve dhe Caktimin e lëndëve të 

Gjyqëtarëve dhe Prokurorëve të EULEX-it Nr. 03/L-053, (Gazeta zyrtare 
nr. 27/03.06.2008). 

LSKRr Ligji për sigurinë e komunikacionit rrugor (nr. 02/L-70, Gazeta zyrtare nr. 
36/25.08.2008). 

DU Deklarata Univerzale për të drejtat e njeriut e OKB-së, 1948. 
PNDCP Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike i OKB-së, 1966. 
KDF Konventa e të drejtave të fëmijës e OKB-së, 1989. 
RrMKBDM Regullat minimale të Kombeve të Bashkuara lidhur me dhënien e drejtë-

sisë për të mitur, 1985. 
KEDNJ Konventa evropiane për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, 1950.  
  
Referimet në nene, tek të cilat nuk është dhënë burimi, kanë të bëjnë me Kodin e 
Procedurës Penale. 
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Kodi i Procedurës Penale 
 
 
Pjesa e parë: Dispozitat e përgjithshme 
 
Kapitulli I: Parimet themelore dhe përkufizimet 
 
Neni 1 [Fushëveprimi i këtij Kodi] 
 
1. Me këtë Kod përcaktohen rregullat e procedurës penale të cilat janë të 

detyrueshme për punën e gjykatave, prokurorisë së shtetit si dhe të pjesë-
marrësve të tjerë në procedurën penale të paraparë me këtë Kod. 

2. Me këtë Kod caktohen rregullat që garantojnë se asnjë person i pafajshëm 
nuk do të dënohet, ndërsa dënimi ose sanksioni tjetër penal mund t’i shqip-
tohet vetëm personit i cili ka kryer vepër penale sipas kushteve të parapara 
me Kodin Penal dhe me ligjet tjera të Kosovës në bazë të të cilave janë 
paraparë veprat penale sipas procedurës së zbatuar në mënyrë të drejtë 
dhe të ligjshme para gjykatës kompetente. 

3. Para marrjes së aktgjykimit të formës së prerë, liritë dhe të drejtat tjera të 
të pandehurit mund të kufizohen vetëm sipas kushteve të përcaktuara në 
këtë Kod. 

 
1. Shikuar historikisht, Kosova për një kohë të gjatë ishte nën sundimin e të huajve, 

prandaj në territorin e saj aplikohej e drejta e sunduesit të huaj, së cilës i kundër-
vihej me një sukses të konsiderueshëm e drejta zakonore shqiptare mjaft e 
zhvilluar.1 

                                                 
1 E drejta zakonore shqiptare e mbledhur në Kanunin e Lekë Dukagjinit dhe në kanune të tjera të trevave 
shqiptare përfshinte, veç të tjerash, një sistem normash juridiko penale materiale dhe procedural, sipas të 
cilave ndëshkoheshin kryerësit e veprave penale. 
Fakt është se të gjithë popujt në një shkallë të caktuar të zhvillimit të tyre kanë njohur institutin e të 
ashtuquajturit gjyq popullor, në të cilin tërë populli ose një pjesë e tij ka gjykuar për çështjet penale 
konkrete. Gjyqi në fjalë përbëhej nga gjyqtarë joprofesionistë të zgjedhur nga radha e popullit. Ai i zgjidhte 
konfliktet duke vendosur njëkohësisht si për çështje faktike (çështje të ekzistimit të veprës penale dhe të 
përgjegjësisë penale të të pandehurit - për fajësinë), ashtu edhe për çështjen e zbatimit të së drejtës 
(shqiptimit të sanksionit). Më vonë, gjyqi i jurisë, duke vendosur për anën faktike të çështjes, mbështetej 
pikërisht në këtë ndarje. 
Në shkallën e mëtejme të zhvillimit të shoqërisë njerëzore, me kalimin nga shoqëria pa klasa në shoqëri me 
klasa, e deri tek shtetet e hershme feudale, meqenëse të gjitha çështjet me rëndësi të përgjithshme 
zgjidheshin në kuvend-këshill të pleqve, organizimi i gjyqësisë mbante në vete mbeturina të demokracisë 
ushtarake. Me forcimin e pushtetit shtetëror, këshilli i pleqve zëvendësohet gradualisht me organe të 
përhershme profesionale shtetërore (gjykata), ndërkaq në anën tjetër, siç është rasti tek populli shqiptar, për 
arsye të rrethanave të caktuara në këto vise, siç janë: prania e gjatë e mënyrës së jetës patriarkale fisnore, 
mungesa e pushtetit qendror dhe, krahas kësaj, depërtimi i vështirë i cilitdo pushtues në vise të banuara 
malore dhe mbajtja e tyre nën kontroll, gjykimi në këshillin e pleqve - Pleqni, i përbërë nga krerët e fiseve 
ose njerëzit e ndershëm dhe autoritativë, për një kohë të gjatë mbajti karakteristikat e veta fillestare.  
Pleqnia, me një vendim (gojor), vendoste njëkohësisht si për fajësinë e të pandehurit, ashtu edhe për 
dënimin e tij. Kështu, pleqnia për shekuj ka funksionuar si gjykatë në një shoqëri me rregullim fisnor, në një 
shoqëri e cila ishte në një nivel të ulët të zhvillimit ekonomik e kulturor, ku mbizotëronte ekonomia 
natyrore. 
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Pas përfundimit të luftës të vitit 1999, hyrjes së NATO-s dhe vendosjes së 
Administratës së Përkohshme Civile të Kombeve të Bashkuara (UNMIK) në 
Kosovë, me qëllim që të mos lejohej vakum juridik, Përfaqësuesi Special i 
Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara (PSSP), me rregulloret e 
UNMIK-ut nr. 1999/1 dhe nr. 1999/24, vendosi si legjislacion të aplikueshëm në 
Kosovë: legjislacionin që ka qenë në fuqi në Kosovë me datë 22 mars 1989 si dhe 
rregulloret e UNMIK-ut. Kështu, për sa i përket lëmit procedural penal, si ligj i 
zbatueshëm në Kosovë ishte Ligji i procedurës penale i RSFJ-së i vitit 1977. PSSP 
formoi gjithashtu Këshillin e Përkohshëm Konsultativ për Çështje Ligjore, i cili 
fillo punën për hartimin e legjislacionit penal të Kosovës. Pas punës intensive gati 
katërvjeçare të ekspertëve ndërkombëtarë (të UNMIK-ut, të ABA/CEELI-it 
(American Bar Association for Central and East Europian Law Inisiatve.), të 
OSBE-së, posaçërisht të Këshillit të Evropës) dhe të ekspertëve vendorë2 dhe, pas 
shqyrtimit në Kuvendin e Kosovës (të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës dhe 
të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës), ato u nënshkruan nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara. Kodi i Përkohshëm Penal dhe Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale 
të Kosovës ishin aprovuan me 06 korrik 2003 me Rregulloren e UNMIK-ut 
2003/25 (KP) dhe 2003/26 (KPP), dhe hynë në fuqi me 06 prill 2004; pastaj Ligji 
Penal për të Mitur, Rregullore Nr. 2004/8, Rregullorja mbi Procedurën Penale, ku 
përfshiheshin kryerës me çrregullime mendore, Rregullore Nr. 2004/34, dhe Ligji 
mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale; Rregullore Nr. 2004/46, të cilat gjithashu 
hynë në fuqi gjatë vitit 2004. Me hyrjen në fuqi të legjislacionit të sipërpërmendur, 
është shkëputur kontinuiteti juridik i legjislacionit të mëparshëm për sa i përket 
lëmit juridiko-penal (material e procedural) dhe nga ai moment zbatohet 
legjislacioni i Kosovës. Në krahasim me LPP-në e mëparshëm të aplikueshëm në 
Kosovë, KPPP i Kosovës përmbante shumë zgjidhje të reja të harmonizuara me 
standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të cilat procedurës penale i jepnin 
më shumë karakter të sistemit akuzues.  
Pas shpalljes së Kosovës shtet sovran dhe i pavarur, Kuvendi i Republikës së 
Kosovës, me 06 nëntor 2008, me Ligjin Nr. 03/L-003 për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës, veç të tjerash, 
nga emërtimi i Kodit hoqi fjalën “i përkohshëm”.  
KPP paraqitet si burim themelor i procedurës penale, ndonëse ekzistojnë edhe 
burime plotësuese ose sekondare. 
Burime plotësuese-sekondare vendore të së drejtës së procedurës penale 
konsiderohen dispozitat - ligjet e tjera të Kosovës dhe rregulloret e UNMIK-ut, të 
cilat rregullojnë organizimin e gjykatave dhe të disa subjekteve - pjesëmarrësve të 
procedurës penale, të cilat përmbajnë edhe dispozita të karakterit procedural- 
penal. Kësisoj, si burime plotësuese konsiderohen: Ligji nr. 03/L-199 për gjykatat i 
Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 79, shpallur me 09. 08. 
2010), i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-177 (Gazeta zyrtare e RK nr. 
27, datë 28 Dhjetor 2012); Ligji për Prokurorin e Shtetit, Nr. 03/L-225, shpallur 
më 18.10.2010, G. Z. 83/29.10.2010; Ligji për Prokurorinë Speciale të Republikës 

                                                 
2 Autori i këtij shkrimi punoi me përkushtim në përgatitjen e projekteve të këtyre kodeve, veçanërisht të 
Kodit të procedurës penale. 



Ejup Sahiti 

43 

së Kosovës, Nr, 03/L-052 G.Z. 227/03.07.2008; Ligji për Avokatinë, Nr. 03/L-117, 
G. Z. 49/25.03.2009. 
Përveç kësaj në burime plotësuese-bëjnë pjesë rregulloret e ndryshme (për 
inkasimin e shpenzimeve procedurale, për përkthyesit, për rendin shtëpiak gjatë 
mbajtjes së paraburgimit etj.).  
Këtu bëjnë pjesë edhe normat me karakter ndërkombëtar, të cilat gjenden në 
kontratat dhe konventat ndërkombëtare, që ka shteti i Kosovës me shtetet e tjera 
dhe me organizata ndërkombëtare. 
Rregulloret e UNMIK-ut nr. 1999/1 dhe nr. 1999/24 kishin përcaktuar si ligj të 
aplikueshëm në Kosovë legjislacionin që ka qenë në fuqi me datë 22 mars 1989. 
Në bazë të këtyre rregulloreve, edhe kontratat bilaterale dhe konventat 
multilaterale të RSFJ-së vlenin edhe për Kosovën, e cila ishte element konstitutiv i 
ish-federatës së shtetit të shpërbërë. Prandaj, derisa Republika e Kosovës të mos 
lidhte marrëveshje të reja lidhur me ndihmën juridike dhe ekstradimin me shtete të 
tjera juridikisht konsiderohet se marrëveshjet e shtetit të shpërbërë ishin ligj i 
aplikueshëm në Kosovë. Sidoqoftë, çështja e zbatimit të disa marrëveshjeve 
konkrete është në varshmëri të drejtpërdrejtë me procesin e njohjes së Kosovës si 
shtet sovran dhe i pavarur. 
Sipas nenit 21 të KK, kur ka dallim ose konflikt ndërmjet dispozitave ligjore dhe 
akteve të tjera të institucioneve publike për sa i përket garantimit të të drejtave dhe 
lirive të njeriut të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare, 
Kushtetuta parasheh zbatimim të drejtëpërdrejtë të marrëveshjeve dhe 
instrumenteve ndërkombëtare si në vijim: 
(1) Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut; 
(2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 

Njeriut dhe Protokollet e saj; 
(3) Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj; 
(4) Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; 
(5) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor; 
(6) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas; 
(7) Konventa për të Drejtat e Fëmijës; 
(8) Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, 

Jonjerëzore dhe Poshtëruese. 
Disa norma të së drejtës së procedurës penale ekzistojnë edhe në një numër të 
konsiderueshëm dispozitash, me të cilat nuk rregullohet procesi penal, po ndonjë 
lëmë tjetër e jetës shoqërore. Ato janë burime sekondare të së drejtës së procedurës 
penale dhe, sikurse tek burimet plotësuese, mund të jenë të brendshme dhe 
ndërkombëtare.  
Në burime ndërkombëtare këtu bëjnë pjesë: Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat 
Civile dhe Politike i vitit 1966; Konventa e Vjenës mbi Marrëdhëniet Diplomatike 
e vitit 1962; Konventa e Vjenës mbi Marrëdhëniet Konsullore e vitit 1963; 
Konventa mbi Pengimin e Terrorizmit e vitit 1977; Konventa e Kombeve të 
Bashkuara kundër Kriminalitetit të Organizuar Transnacional e vitit 2000; Statuti 
i Gjykatës Ndërkombëtare Penale në Romë i vitit 1998; Statuti i Gjykatës 
Ndërkombëtare Penale për Krime të Rënda të kryera në Territorin e Jugosllavisë 
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dhe Konventa Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut e vitit 1950 me protokollet e saj nr. 4, 6, 7, 12, 13.  
Për proces penal kanë rëndësi të veçantë dispozitat e nenit 6 të Konventës 
Evropiane, me të cilat është inauguruar e drejta e qytetarit për gjykim të drejtë dhe 
dispozitat e nenit 5, të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e së drejtës në liri dhe 
siguri. Me Protokollin 7 të vitit 1984 është garantuar e drejta: e ankesës, e 
kompensimit të dëmit të shkaktuar me gjykim të gabuar dhe rregulla neb is in 
idem. 
Doktrina juridike nuk është burim i së drejtës, sepse ajo nënkupton trajtim të 
konstruksioneve juridike dhe analizim shkencor të së drejtës pozitive, në mënyrë 
që në këtë drejtim të nxisë hartimin e normave të reja. (Në Romë mendimet e 
juristëve, të cilët për një punë të tillë posedonin koncesion të posaçëm (ius 
respondendi) konsideroheshin si burime të përgjithshme të së drejtës. Sot, ndonëse 
mendimet teorike janë shpeshherë të rëndësishme për praktikën gjyqësore, 
juridikisht nuk konsiderohen burim detyrimor i së drejtës.  
Për sa i përket drejtshmërisë (kriteri që i përgjigjet ndjenjës natyrore për drejtësinë) 
në teori ka pasur mendime se, me qëllim që të realizohet drejtësia shoqërore, 
drejtëshmëria mund të aplikohet si burim i së drejtës. Të tjerët mendojnë me arsye 
se asaj i duhet lënë fushë e ngushtë aplikimi ose, për shkaqe të sigurisë së rendit 
publik, ajo duhet eliminuar në tërësi. Edhe në kohën romake kishte kundërshtarë që 
drejtëshmëria të konsiderohej si burim i së drejtës. Ç’na duhen ligjet në qoftë se në 
gjyq mund të kritikohet në çdo situatë ç’është e drejtë dhe e dobishme. Nëse secilit 
i lejohet ta ndërrojë rregullën dhe ta lakojë sipas qejfit, atëherë ka marrë fund fuqia 
dhe qëllimi i ligjit, - shkruante Kuintiliani. Megjithatë, në fazat fillestare të 
zhvillimit të së drejtës romake dhe së drejtës zakonore shqiptare, edhe 
drejtëshmëria, nga e cila udhëheqeshin gjyqtarët (pleqnarët) në situata boshllëqesh 
juridike me rastin e zgjidhes së çështjeve konkrete, edhe ajo kishte ndikim 
Në legjislacionet bashkëkohore drejtëshmëria nuk mund të konsiderohet burim i së 
drejtës. Drejtëshmëria, para së gjithash, ka rëndësi me rastin e aplikimit të së 
drejtës, veçmas tek peshimi i sanksionit, ndonëse nuk nënkupton krijim të normës, 
po zbatim të drejtë për sa i përket diskrecionit të pushtetit të gjyqtarit, dhe aplikim 
interpretues dhe korrektues të autorizimeve që ka gjyqtari. 
Gjykata në procedurë penale punën e vet e mbështet në ligj. Qëndrimet e praktikës 
gjyqësore parimisht nuk janë burim i së drejtës, mirëpo, për realizim të sigurisë 
juridike, ka rëndësi stabiliteti i praktikës gjyqësore rreth zgjidhjes së çështjeve të 
njëjta dhe të ngjashme. Qëndrimet e gjykatës së instancës së lartë nuk e detyrojnë 
gjykatën më të ulët, ndonëse me arsye pritet që gjykata më e lartë, me argumentet e 
saj, të ndikojë në qëndrimet e gjykatës më të ulët. Për sa i përket obligueshmërisë 
së mendimeve juridike të gjykatës së mjetit juridik, do të flitet tek komentimi i 
nenit 406, kurse qëndrimet parimore dhe mendimet juridike për çështjet që kanë 
rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në territorin e Kosovës, 
rregullohen me nenin 22, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3., dhe me nenin 23, paragrafi 
1 të Ligjit për Gjykatat. 
 Precedentet gjyqësore janë konsideruar gjithnjë burim i së drejtës në sistemin 
common law. Në sistemin Eurokontinental (civil law) precedentet de jure nuk 
konsiderohen burim i së drejtës. Mirëpo, është fakt i pamohueshëm se sistemet e 
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sipërpërmendura nuk janë statike. Ka ndikim të ndërsjellë. Aktualisht, diku më pak 
e diku më shumë, vërehet tendenca e depërtimit të zgjidhjeve ligjore për sa i përket 
rregullimit të procedurës penale, nga sistemi anglosakson në legjislacionet e 
vendeve evropiane. Kur e themi këtë, kemi parasysh edhe faktin se vendimet e 
Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg si precedente gjyqësore 
janë me ndikim jo vetëm për gjykatën e sipërpërmendur. 
 

2. Vlefshmëria e dispozitave penale procedurale ka të bëjë me zbatimin e tyre në 
kohë, në vend dhe lidhur me personin. 
Për zbatimin e së drejtës së procedurës penale në hapësirë vlen parimi territorial. E 
drejta e procedurës penale zbatohet në tërë territorin e Kosovës duke pasur 
parasysh edhe kufizimet që dalin nga eksterritorialiteti. Vlen të theksohet se në 
procedurë penale nuk mund të zbatohet ligji i huaj, pa marrë parasysh se ku është 
kryer vepra penale ose nënshtetas i kujt është kryerësi i veprës penale.  
Për sa i përket zbatimit të së drejtës së procedurës penale lidhur me kohën, në 
përgjithësi vlejnë rregullat e përgjithshme të vlefshmërisë së ligjeve. Kështu KPP, 
sipas rregullit, fillon të zbatohet pesëmbëdhjetë ditë pas shpalljes në Gazetën 
zyrtare, po qe se nuk është caktuar ndryshe. Ndërmjet kohës së aprovimit të ligjit 
dhe kohës së hyrjes së tij në fuqi, sidomos kur zgjidhjet e reja që përmban reforma 
ligjore, janë vëllimore dhe cilësore në krahasim me zgjidhjet e mëparshme, mund 
të caktohet ndonjë afat më i gjatë (vacatio legis), në mënyrë që organet që duhet ta 
zbatojnë atë, të njihen me risitë dhe të përgatiten teknikisht e me kuadro për ta 
zbatuar.3 Ligji pushon së zbatuari ditën e shfuqizimit të tij.  
Zbatimi i ligjit të ri nuk do të paraqiste problem sikur në momentin e hyrjes së tij 
në fuqi të përfundoheshin të gjitha proceset penale të mëparshme. Mirëpo, meqë 
puna e gjykatës është punë e përhershme, çdo ndryshim i ligjit gjen çështje penale 
për të cilat procesi penal nuk ka përfunduar, prandaj, me rastin e hyrjes në fuqi të 
ligjit të ri, gjithnjë shtrohet pyetja: Cili ligj do të zbatohet për çështjet penale të 
mëparshme, për ato që janë në procedim e sipër në momentin e hyrjes në fuqi të 
ligjit të ri si dhe për ato procedura penale e të cilave në atë moment nuk ka filluar 
ende.  
Për çështjet për të cilat nuk ka filluar ende procedura penale, procedura zhvillohet 
sipas kodit të ri. 
Për procedurat penale të filluara para hyrjes në fuqi të KPP-së, në të cilat nuk është 
ngritur aktakuzë, dispozitat e kodit të ri zbatohen përshtatshmërisht. 
Për procedurat penale, në të cilat është ngritur akuzë (aktakuzë apo 
propozimakuzë), pavarësisht se në cilën fazë gjendet akuza, procedohet sipas 
dispozitave të Kodit të ri. Këtu është fjala për rastet kur aktakuza është ngritur, 
mirëpo nuk është konfirmuar, ose kur aktakuza e ngritur është konfirmuar me 
aktvendim të formës së prerë, apo në rastin kur është ngritur propozimakuzë, 
procedohet dhe procedura përfundohet sipas Kodit të ri (neni 541). 
Është me rëndësi të theksohet se, edhe pse ligji i ri zbatohet në çështjen penale që 
është kryer para hyrjes së tij në fuqi, megjithatë në një rast të tillë nuk është fjala 

                                                 
3 Mendojmë se afati nëntëmujor prej aprovimit të KP dhe të KPPP deri tek hyrja e tyre në fuqi (07 korrik 
2003-06 prill 2004) nuk ishte shfrytëzuar sa do të duhej të shfrytëzohej nga UNMIK-u për përgatitje 
kadrovike të konforganeve proceduese knfrorrm ristrukturimit të procesit penal sipas KPPP-së.  
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për zbatim prapaveprues të KPP-së. Në të vërtetë, dihet se KPP përcakton formën e 
ndërmarrjes së veprimeve procedural, prandaj në rastin e tillë, ndonëse vepra 
penale është kryer para hyrjes në fuqi të ligjit të ri, ligji i ri procedural ka të bëjë 
me veprimet vijuese që duhet të ndërmerren më pastaj. 
 

3. E drejta e procedurës penale e Kosovës aplikohet me rastin e zhvillimit të 
procedurës penale kundër çdo personi, i cili, sipas së drejtës penale materiale (neni 
114 - 119 KP), përgjigjet për vepër penale. 
Megjithatë, ekzistojnë disa kategori personash kundër të cilëve nuk mund të 
zhvillohet procedura penale, ose ajo mund të zhvillohet vetëm me leje të posaçme 
të organit të autorizuar. Personat e tillë gëzojnë të ashtuquajturin imunitet 
proceduralo-penal. 
Imuniteti proceduralo-penal është institut, me ndihmën e të cilit bëhet përkufizimi i 
vlefshmërisë së ligjeve proceduralo-penale në lidhje me personat. Esenca 
kuptimplotë e imunitetit sillet prej ndalimit të vënies në lëvizje dhe zhvillimit të 
procedurës penale ndaj një personi, deri tek ndalesa e ndërmarrjes së disa 
veprimeve proceduralo-penale dhe ndalesa e ndërmarrjes së masave të heqjes së 
lirisë. 
Imuniteti proceduralo-penal rregullohet sipas së drejtës së brendshme dhe të drejtës 
ndërkombëtare. Si i tillë, ai nuk është paraparë në dobi të personit që e gëzon atë, 
por në interes të përgjithshëm, në mënyrë që personi që gëzon imunitetin, ta 
ushtrojë me sukses funksionin e tij. 
Bazuar në Kushtetutën e Kosovës, imunitet proceduralo- penal gëzojnë pjesëtarë të 
caktuar të institucioneve të brendshme dhe pjesëtarë të personelit ndërkombëtar që 
vepron në Kosovë. 
Sipas së drejtës së brendshme, imunitet gëzojnë: 
1° Deputetët e Kuvendit të Kosovës (neni 75 i KK); 2° Presidenti i Kosovës (neni 
89 i KK); 3° Anëtarët e Qeverisë së Kosovës (neni 98 i KK); 4° gjyqtarët dhe 
gjyqtarët porotë (neni 107 KK); 5° Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës 
(neni 117 KK). 
Deputetët e Kuvendit, Presidenti dhe anëtarët e Qeverisë së Kosovës gëzojnë 
imunitet nga ndjekja penale për veprimet dhe vendimet e tyre brenda fushëveprimit 
të përgjegjësive të tyre si deputetë, si president apo si anëtarë të qeverisë. Imuniteti 
nuk pengon ndjekjen penale të deputetëve për veprimet e ndërmarra jashtë 
fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si deputetë të Kuvendit.  
Deputeti i Kuvendit nuk mund të arrestohet as të ndalohet përderisa të jetë duke 
kryer detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit, pa pëlqimin e shumicës së të gjithë 
deputetëve të kuvendit.  
Sipas nenit 31 të LGjK-së, gjyqtarët dhe gjyqtarët porotë gëzojnë të drejtën e 
imunitetit siç parashihet me Kushtetutë.  
Imuniteti i pjesëtarëve të UNMIK-ut; KFOR-it; të Zyrave të ndërlidhjes dhe të 
Bankës Botërore e të zyrtarëve të saj rregullohet me rregulloret përkatëse të 
UNMIK-ut (Rregullore nr. 2000/44 Mbi privilegjet dhe imunitetet e Bankës 
Botërore dhe të zyrtarëve të saj; Rregullore nr. 2000/47 Për statusin, privilegjet dhe 
imunitetin e KFOR-it, UNMIK-ut dhe pjesëtarëve të tyre, si dhe Urdhëresa 
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Administrative e UNMIK-ut nr. 2002/18 mbi zbatimin e kësaj Rregulloreje), dhe 
me konventat ndërkombëtare lidhur me imunitetin ndërkombëtar).  
Sipas së drejtës ndërkombëtare imunitet gëzojnë shefat e shteteve të huaj, kur 
gjenden në vendin tonë, përfaqësuesit diplomatikë, përfaqësuesit e shteteve në 
Kombet e Bashkuara, gjyqtarët e gjykatave penale ndërkombëtare dhe 
përfaqësuesit konsullorë. Imuniteti, sipas së drejtës ndërkombëtare, përveç 
imunitetit të personave, përfshin edhe paprekshmërinë e objekteve të caktuara 
(lokaleve, arkivit, valixheve etj.) të personave që gëzojnë imunitet. 
Imuniteti i përfaqësuesve diplomatikë rregullohet në tërësi me Konventën e Vjenës 
mbi Marrëdhëniet Diplomatike të datës 18. IV. 1962.  
Në rast dyshimi nëse gëzon imunitet një person, KPP në nenin 492 paragrafi 2 
parasheh që organi që zhvillon procedurën, t’i drejtohet për sqarime Ministrisë për 
Punëve të Jashtme 
Ekziston një numër i konsiderueshëm parimesh, mbi të cilat është ndërtuar sistemi 
i procedurës penale, të cilat inspirojnë organizimin e procesit dhe rregullimin e 
institucioneve procedurale konkrete. Ato janë parimet themelore të procedurës 
penale, të cilat nganjëherë janë shprehje e tendencave politike, e nganjëherë janë 
rezultat i eksperiencës profesionale e teknike, po më së shpeshti i kombinimit të 
tyre. Disa parime janë formuluar dhe janë proklamuar shprehimisht në dispozita 
juridike (ndërkombëtare, kushtetuese dhe procedurale) e pastaj janë inkorporuar në 
trungun e procedurës penale dhe të institucioneve të saj. Formulimi i parimeve 
themelore, gjithsesi, ka rëndësi për sendërtimin e procesit gjyqësor dhe për 
aplikimin e drejtë të së drejtës procedurale. Teoretizimi i tepruar rreth rëndësisë së 
parimeve themelore nganjëherë sjell deri fetishizimin e tyre, shmangie nga 
koncepti se parimet janë instrument për realizimin e qëllimit të procedurës, i cili 
synon arritje të efikasitetit dhe respektim të të drejtave të njeriut në procedurë. Si 
parime themelore janë: Parimi i oficialitetit dhe i legalitetit të ndjekjes penale, 
parimi i së vërtetës materiale dhe ai i gjykimit drejt dhe në kohë të arsyeshme, si 
parim themelor; kontradiktoriteti dhe barazia e armëve, drejtpërdrejtshmëria, 
oraliteti, publiciteti, përdorimi i gjuhës, çmuarja e provave sipas bindjes së lirë etj.. 
Këto dhe parime të tjera procedurale do të përpunohen më hollësisht me rastin e 
trajtimit të neneve përkatëse, të cilat i përcaktojnë ato konkretisht. 

 
Parimi i gjykimit drejt dhe në kohë të arsyeshme 
 
Nenet 1 dhe 5 të KPP-së shprehin parimin e gjykimit të drejtë dhe në kohë të 
arsyeshme, i cili u siguron qytetarëve se, për akuzat e ngritura kundër tyre, organi 
shtetëror do të vendosë gjithnjë me prerogativë gjyqësore, në procedurë e cila siguron 
që çështja e fajësisë së tyre të vendoset në mënyrë adekuate, duke aplikuar standardet 
normative të së drejtës penale materiale e procedurale. Parimi është pjesë e së drejtës 
themelore të qytetarëve për mbrojtje gjyqësore në procedurë penale (neni 31-32 të KK; 
neni 6 paragrafi 1 i KEDNj; neni 14 paragrafi 1 i PNDCP).  
Mbështetur në diksionin e nenit 6 paragrafi 1 të KEDNJ, parimin e gjykimit drejt dhe 
në kohë të arsyeshme, ligjvënësi e realizon në disa tërësi dispozitash procedurale. Ato 
janë: 
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a) dispozitat me të cilat eliminohet diskriminimi ndërmjet palëve në procedurë 
penale, siç janë: dispozitat që parashohin mundësinë reciproke të palëve 
ndërgjyqësore që të deklarohen, që nënkupton parimin kontradiktor (audiatur et 
altera pars, krahaso nenet: 7, 152, 242, 299, 311, 388 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3., 
341 paragrafi 1 etj.); e ashtuquajtura “barazinë e armëve” (krahaso nenet: 49 
paragrafi 2, 149, 216-217, 329 paragrafi 2 dhe 3, 382 paragrafi 4); ndalimi i 
përdorimit të provave të papranueshme me rastin e marrjes së vendimeve 
gjyqësore (krahaso nenet: 257, 128, 111, 97 paragrafi 1, 242 paragrafi 6, 384 
paragrafi 1 nënparagrafi 8 etj.). 

b) dispozitat lidhur me prezumimin e pafajësisë (neni 3 paragrafi 1, neni 326 
paragrafi 3, neni 348 paragrafi 2), për të cilin do të flitet më gjerësisht tek 
komentimi i nenit 3;  

c) dispozitat për të ashtuquajturat të drejta “minimale” të mbrojtjes, të cilat i takojnë 
të pandehurit për shkak se në procedurë penale mund të paraqitet jo vetëm si palë, 
por edhe si burim njohjeje për faktet, bile edhe në dobi të kundërshtarit të tij 
(krahaso nenet 10-11, nenin 53, nenin 57, nenin 58 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2., 
neni 166 paragrafi 1 dhe 2, neni 167, paragrafi 1, nënparagrafi 1.4., neni 152, 
paragrafi 2, nënparagrafi 1.4., neni 242 paragrafi 2, neni 323); Forma e prerë e 
aktgjykimit neni 485 paragrafi 1 dhe 2). 

Kushtet për kufizim të lirisë dhe të drejtave të tjera të qytetarëve, të cilat i parasheh ky 
Kod (kapitulli i X, neni. 10, paragrafi 2 dhe 3, neni 257, neni 144, nenet 105-111, nenet 
112-118, nenet 84-100, neni 307. Pastaj neni 509 etj.). Gjithashtu nenet 64-68 të LDM.  
Koha e fillimit të pasojës së kufizimit të së drejtës konkrete (neni 17).  
 
Paragrafi 1.  
 
Sipas nenit 103 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, organizimi, funksionimi dhe 
juridiksioni i Gjykatës Supreme dhe i gjykatave të tjera rregullohet me ligj. Sistemi 
gjyqësor që ushtrojnë gjykatat, është unik, i pavarur, apolitik e i paanshëm. Në kuadër 
të sistemit unik gjyqësor zhvillohet edhe procesi penal për zgjidhjen e çështjeve penale. 
Konform me paragrafin 1, me Kod të procedurës penale përcaktohen rregullat e 
procedurës penale, të cilat janë të detyrueshme për punën e gjykatave, të prokurorisë së 
shtetit dhe të pjesëmarrësve të tjerë në procedurë penale. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2, për nga natyra e saj, është një dispozitë themelore, e cila nuk 
ka vetëm karakter deklarativ, po njëherësh shërben si parim udhërrëfyes, të cilin duhet 
ta kenë parasysh të gjithë pjesëmarrësit në procedurës penale. Ideja themelore e 
dispozitës së paragrafit 2 është që të mos dënohet askush i pafajshëm, ndërsa kryerësit 
përgjegjës për vepër penale të inkriminuar me Kodi Penal dhe me ligje të tjera të 
Kosovës t’i shqiptohet sanksioni penal sipas procedurës së zbatuar në mënyrë të drejtë 
dhe të ligjshme para gjykatës kompetente. 
Duke u mbështetur në dispozitën e paragrafit 1 të nenit 1, shohim se aty kemi të bëjmë 
me rregulla të vendosura (parime, principe), të cilat duhet të aplikohen në procedurë 
penale, apo, thënë ndryshe, në proces penal nuk mund dhe nuk bën të futen a të 
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krijohen parime të tjera të reja. Kjo vlen me gjithë faktin se në të drejtën procedurale 
lejohet zbatimi i analogjisë, sepse as nëpërmjet analogjisë nuk mund të futen në veprim 
rregulla të reja ose institucione që nuk i njeh Kodi. 
Në anën tjetër, realizimi i qëllimit të procedurës penale, siç është koncipuar në këtë 
nen, kërkon rregullim normativ të sinkronizuar të veprimtarisë dhe të raporteve të të 
gjitha subjekteve procedurale konform me standardet (parimet) bashkëkohore të së 
drejtës së procedurës penale.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 të këtij neni, në rend të parë, ka të bëjë me detyrën e ligjvënësit 
që, me rastin e rregullimit juridik të procedurës penale, të përcaktojë kushtet sipas të 
cilave mund të kufizohen liritë dhe të drejtat e tjera të të pandehurit, dhe, në anën tjetër, 
korniza e përcaktuar me dispozita ligjore imponon domosdoshmërinë e zbatimit strikt 
të saj në praktikë. 
Për pozitën procedurale të njeriut në procedurë penale dhe në procedurat ndëshkimore 
në përgjithësi e për garantimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tij, rëndësi të 
dorës së parë ka raporti ndërmjet njeriut dhe shtetit, ose, thënë ndryshe, përcaktimi i 
relacionit ndërmjet të drejtave e lirisë së njeriut dhe të drejtës së shtetit për të 
ndëshkuar.  
Me rastin e rregullimit juridik të procedurës penale, si dhe me rastin e zbatimit të saj në 
praktikë nga organet procedurale, para ligjvënësit dhe organeve proceduese shtrohen 
dy kërkesa (tendenca) shumë të rëndësishme për shoqërinë dhe individin: kërkesa për 
efikasitet të procedurës penale dhe kërkesa për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.  
Tendenca për efikasitet të procedurës penale duhet të sigurojë që, nëpërmjet rregullimit 
juridik të veprimtarisë procedurale, nëpërmjet autorizimeve që duhet t’u jepen 
organeve të pushtetit, të cilat veprojnë në procedurë penale, të sigurohet efikasiteti i 
procedurës penale. Kjo tendencë ka për qëllim rregullimin e procedurës penale në 
mënyrë që me të të sigurohet që asnjë kryerës i veprës penale të mos mbetet i pazbuluar 
dhe kryerësit përgjegjës të veprës penale t'i shqiptohet dhe ndaj tij të zbatohet sanksioni 
i merituar. Në këtë drejtim shpeshherë mbrojtja juridiko-penale e vlerave shoqërore dhe 
individuale kërkon që ndaj kryerësit të veprës penale të ndërmerren edhe disa masa 
paraprake derisa të jetë duke u zhvilluar procedura penale, me të cilat kufizohet liria 
apo mbrojtja e tij, ose atij i bëhet e pamundur t'i shmanget procedurës penale duke u 
arratisur, ose të pengojë zhvillimin e saj duke i prishur gjurmët e veprës penale, apo 
duke ndikuar tek dëshmitarët, bashkekzekutorët etj. Meqenëse procedura penale 
zhvillohet ndaj të pandehurit, përgjegjësia e të cilit duhet të vërtetohet gjatë procedurës 
penale, zbatimi me konsekuencë i kësaj tendence nuk përjashton mundësinë që, gjatë 
zhvillimit të procedurës penale, të ndërmerren masa të caktuara paraprake apo të 
kufizohet liria edhe e të pandehurit të pafajshëm. 
Përkundër tendencës së efikasitetit të procedurës penale, siç e thamë më përpara, 
ekziston tendenca tjetër, e cila kërkon që ndaj qytetarëve, kundër të cilëve zhvillohet 
procedura penale, të cilët ndoshta janë të pafajshëm, të mos bëhet kufizimi i lirisë dhe i 
mbrojtjes ose ata të mos dënohen. Edhe kjo tendencë ka rëndësi të madhe në procedurë, 
sepse asnjë shoqëri demokratike nuk është e interesuar t'i gjykojë personat, përveç nën 
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kushtet e parapara me të drejtën penale materiale dhe në procedurë të rregulluar me 
ligj. 
Si po shihet, këto dy tendenca janë në kundërshtim, antagoniste me njëra-tjetrën. 
Prandaj, është e pamundur që këto dy tendenca të gjejnë shprehjen në mënyrë të plotë 
në një procedurë penale. Me rastin e rregullimit juridik të procedurës penale, tek 
ligjvënësi zhvillohet një lloj lufte, meqë secila nga këto dy tendenca veprojnë në 
drejtime të kundërta, ndërsa rregullimi i procedurës penale është rezultat i veprimit dhe 
i ndikimit të fuqive të tilla. Meqenëse pushteti shtetëror dhe fuqitë politike që 
qëndrojnë pas tij, në periudha të ndryshme historike, me intensitet dhe energji të 
ndryshme i qasen ndonjërës prej këtyre dy tendencave, atëherë edhe rezultati i luftës 
ndërmjet këtyre tendencave në periudha të ndryshme historike është i ndryshueshëm. 
Varësisht nga kushtet historike të një shoqërie, varësisht nga fakti nëse në momentin 
konkret një shoqëri orientohet për efikasitetin e procedurës apo për ruajtjen e të 
drejtave të qytetarëve, do të jetë i ndryshueshëm edhe rregullimi i procedurës penale. 
Në rast se shteti përcaktohet që të sigurojë me çdo kusht efikasitet në procedurë penale, 
atëherë faktikisht do të mund të kufizoheshin të drejtat personale të të pandehurit. 
Ndërsa, kur në masë të madhe merren parasysh të drejtat e qytetarëve në procedurë 
penale, kur ka kujdes për mundësinë që i pandehuri të jetë i pafajshëm, atëherë gjen 
shprehjen tendenca e dytë. 
Procesi penal paraqet një arenë ku gërshetohen dy postulate të kundërta me njëri-
tjetrin, kërkesa për efikasitet të procedurës penale dhe kërkesa për mbrojtjen e të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të cilat kanë rëndësi të njëjtë për synimet e 
procedurës penale. Në këtë proces ndodh të vihen në pikëpyetje të drejtat e individit më 
tepër se në cilëndo procedurë tjetër. Prandaj, meqë procesi penal paraqet një lloj arene 
ku kundërvihen dy kundërshtitë e sipërpërmendura, rregullimi i procedurës penale dhe 
zbatimi i saj duhet të mundësojë ekuilibrim të këtyre postulateve. Sidoqoftë, bazë për 
rregullimin e procedurës penale duhet të jetë humaniteti i shoqërisë njerëzore 
bashkëkohore, i mbështetur në standardet nd0ërkombëtare mbi të drejtat e njeriut. 
Zgjidhjet në këtë drejtim duhet të sigurojnë që, në masë të arsyeshme, të gjejnë 
hapësirë të dy tendencat e sipërpërmendura, pa vënë theksin në njërën tendencë dhe pa 
lënë njërën tendencë në hijen e tjetrës. Me këtë rast është me rëndësi të theksohet fakti 
se sa është e nevojshme që, me rastin e rregullimit juridik të procedurës penale, në një 
shoqëri të sigurohet baraspesha ndërmjet këtyre tendencave, gjithashtu është e 
domosdoshme që baraspesha të jetë e pranishme edhe me rastin e zgjidhjes së çështjeve 
penale konkrete në praktikë. Në të vërtetë, mbrojtja juridike nga arbitrariteti i organeve 
proceduese për sa i përket kufizimit të të drejtave të njeriut në procedurë penale, është 
rekuizitë e domosdoshme për çdo procedurë penale bashkëkohore. Dispozitat ligjore 
hartohen me qëllim që ato të respektohen nga të gjithë ata që u dedikohen. Tolerimi 
eventual i shpërputhjes ndërmjet normave ligjore dhe praktikës së organeve proceduese 
në lëmin e gjyqësisë, është një lloj i dyfytyrësisë. 
Dispozitat e nenit 1 të Kodit të procedurës penale (KPP) shprehin përcaktimin e 
përgjithshëm deklarativ lidhur me arsyen dhe qëllimin e procedurës penale dhe për 
mundësitë e kufizimit të të drejtave të njeriut gjatë zbatimit të procedurës, gjë që në 
dispozitat e mëtutjeshme është përpunuar dhe përcaktuar në mënyrë të plotë. Pra, neni 
1 paraqet premisë programore, e cila përcakton synimin, qëllimin, kufijtë dhe vëllimin 
e rrjedhës së gjithë sistemit të normave që pasojnë. Ai njëkohësisht shërben si parim 
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udhëzues, të cilin të gjithë pjesëmarrësit proceduralë duhet ta kenë parasysh gjatë gjithë 
rrjedhës së procesit penal. Ideja themelore që del nga ky nen, përveç kësaj, është 
domosdoshmëria për veprimtari ligjore, meqë vetëm zbatimi i ligjshmërisë mund të 
sigurojë realizimin e qëllimit themelor të procedurës penale, e ai është: a) pengimi për 
ta dënuar personin e pafajshëm, b) sigurimi që kryerësit të veprës penale t’i shqiptohet 
dënimi ose ndonjë sanksion tjetër penal, sipas kushteve të parapara me Kodin penal 
dhe me ligjet e tjera të Kosovës, në bazë të të cilave janë paraparë veprat penale. E 
gjithë kjo duhet të arrihet në kushte të përcaktuara me ligj dhe në bazë të një procesi të 
ligjshëm të zbatuar nga gjykata kompetente.  
Bazuar në paragrafin 3, të pandehurit mund t’i kufizohen liria dhe të drejtat para se 
aktgjykimi të marrë formën e prerë vetëm nën kushtet e parashikuara me KPP dhe 
vetëm kur kjo është e domosdoshme për arritje të qëllimit të procedurës penale 
(shmangies që të gjykohet i pafajshmi dhe shqiptimit të sanksionit penal kundër të 
pandehurit për të cilin me aktgjykim të formës së prerë është vërtetuar se ka kryer 
vepër penale). Kufizimet e tilla mund të bëhen vetëm në atë masë, në ata kufij dhe në 
vëllimin që përcakton Kodi shprehimisht.  
Çështja e kufizimit të të drejtave, të lirisë dhe mundësia e zbatimit të çfardo shtrëngimi 
procedural ndaj të pandehurit dhe subjekteve të tjera është rregulluar me dispozita 
konkrete të KPP, si p.sh.: kufizimi i lirisë së të pandehurit (neni 163, 164, 187), 
Zbatimi i paraburgimit (neni 194 etj.), Urdhërarresti (neni 175), Ndalimi për t’iu afruar 
vendit ose personit të caktuar (neni 177), Ekzaminimi i lëndimeve trupore të 
pandehurit, marrja e mostrave të gjakut (neni 144), ndalimi i nxjerrjes me dhunë të 
deklarimit (neni 257), kontrollimi i banesës (105), masat e fshehta dhe teknike të 
vëzhgimit dhe hetimit (neni 86), masa për sigurim të interesit pasuror të kërkesës 
pasurore juridike të të dëmtuarit (neni 467) ose masat e përkohshme për sigurimin e 
pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar (neni 269) etj.  
Kufizime lidhur me disponimin me pronën për të siguruar shpenzimet e procedurës 
penale dhe ekzekutimin e dënimit me gjobë, nuk mund të bëhen, sepse këtë nuk e 
parasheh Kodi.  
Paragrafi 3 gjithashtu parasheh mundësinë e kufizimit të “të drejtave të tjera” të të 
akuzuarit. Të drejtat e tilla kanë të bëjnë me integritetin moral të tij dhe të veçorive të 
tij njerëzore, andaj duhet të kihet kujdes dhe nuk bën që gjatë rrjedhës së procedurës 
penale, i pandehuri të paraqitet si kriminel dhe për të të krijohet gjykimi për fajësinë. 
Informimi i opinionit nëpërmjet shtypit dhe mjeteve të tjera të komunikimit për 
rrjedhën e procesit në çështje penale konkrete, është i nevojshëm dhe i lejuar, por është 
e domosdoshme që ai të bëhet objektivisht dhe pa paragjykuar fajësinë e të pandehurit 
dhe vendimin gjyqësor. Qëndrimi i kundërt mund t’u shkaktojë dëm të konsiderueshëm 
dhe të pakompensueshëm të drejtave dhe interesave të të pandehurit dhe interesit 
shoqëror. 
Kushtet për kufizim të lirisë dhe të drejtave të tjera të qytetarëve, të cilat i parasheh ky 
Kod i përcaktojnë dispozitat vijuese (kapitulli i X, neni. 10, paragrafi 2 dhe 3, neni 257, 
neni 144, nenet 105-111, nenet 112-118, nenet 84-100, neni 307. Pastaj neni 509 etj. 
Gjithashtu nenet 64-68 të LDM.  
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Neni 2 [Shqiptimi i sanksionit penal nga gjykata e pavarur dhe e paanshme] 
 

Vetëm gjykata kompetente, e pavarur dhe e paanshme mund t’i shqiptojë 
sanksion penal kryerësit të veprës penale në procedurë të filluar dhe të 
zbatuar sipas këtij Kodi. 

  
Konform me nenin 102, paragrafi 4 të KK gjyqtarët gjatë ushtrimit të funksionit të tyre 
duhet të jenë të pavarur dhe të paanshëm. 
Gjyqësia e pavarur dhe e paanshme gjithashtu është komponent që e kërkojnë 
konventat ndërkombëtare (neni 10 i DU, neni 14 paragrafi 1 i PNDCP, neni 6 
paragrafi1 KEDNJ. 
Në nenin 2 të KPP-së është akceptuar një pjesë e përmbajtjes nga neni 6 i KEDNJ 
lidhur me gjykatën e pavarur dhe të paanshme të themeluar me ligj, sipas së cilës secili 
ka të drejtë që, për realizimin e të drejtave dhe obligimeve të veta të natyrës civile ose 
në rast të ngritjes së aktakuzës për vepra penale kundër tij, në një gjykatë të pavarur 
dhe e paanshme të themeluar me ligj, e cila do ta shqyrtojë rastin e tij drejt, publikisht 
dhe në kohë të arsyeshme.  
Çështja penale (causa criminalis) si objekt themelor i procedurës penale mund të jetë 
lëndë shqyrtimi dhe zgjidhjeje vetëm në gjykatën penale që ka kompetencë ekskluzive 
për shqiptim të sanksionit penal.  
Sipas teorisë mbi ndarjen e pushtetit, pushteti gjyqësor paraqet segmentin e tretë të 
ndarë nga pushtetet e tjera, të cilin gjykata duhet ta ushtrojë në mënyrë të pavarur dhe 
të paanshme. Gjykata është subjekt themelor i procedurës penale, në të cilin e ushtron 
funksionin e gjykimit. Në punën e saj është e pavarur dhe vendos në bazë të 
kushtetutës dhe ligjit.  
Në sistemin gjyqësor të Kosovës ekzistojnë Gjykatat Themelore, Gjykata e Apelit dhe 
Gjykata Supreme e Kosovës. Duhet theksuar se, pavarësisht nga fakti që këto gjykata 
gjykojnë çështjet penale, megjithatë organizimi i tyre është rregulluar në bazë të 
parimit të gjyqësisë së unifikuar, kështu që në një gjykatë të njëjtë gjykohen çështjet 
penale dhe ato civile. Gjyqtarët nuk emërohen si gjyqtarë penalë apo civilë, por si 
gjyqtarë të një gjykate konkrete, në të cilën gjykojnë çështjet që u caktohen me rastin e 
angazhimit të tyre në punë.  
Kompetencën e gjykatave në procedurë penale e rregullojnë: dispozita e nenit 20 e 
KPP, e cila u referohet dispozitave përkatëse të LGjK-së, me të cilat rregullohet 
kompetenca lëndore e gjykatave, pastaj nenet 21-38 të KPP. 
Në kushte të caktuara në nenin 232 të KPP, mund të zhvillohet procedura e 
ndërmjetësimit, në të cilën zgjidhja e çështjes penale mund të bëhet me marrëveshje, 
para ndërmjetësit i cili, me rastin e kërkimit dhe përcaktimit për marrëveshje, detyrohet 
të ndërmarrë masa për të siguruar se përmbajtja e marrëveshjes është në proporcion me 
seriozitetin dhe pasojat e veprës.  
Shih: komentet tek neni 232.  
Gjyqësia e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj gjithashtu është komponent që 
e kërkojnë KK (neni 102, paragrafi 4), konventat ndërkombëtare (neni 10 i DU, neni 14 
paragrafi 1 i PNDCP, neni 6 paragrafi1 KEDNJ).  
Përkufizimi gjykatë e pavarur dhe e paanshme nënkupton ekzistimin e gjykatave që 
zhvillojnë veprimtari permanente dhe kanë kompetencë të përhershme të vendosin për 
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bazueshmërinë e çështjes. Kjo, nga ana tjetër, do të thotë se shteti nuk mund të 
transferojë administrativisht juridiksionin nëpër gjykata e tribunale të llojeve të 
ndryshme, të themeluara ad hoc - për zgjidhje të çështjeve dhe situatave konkrete, dhe 
as që obligojnë interpretimet e ligjit të bëra nga pjesëtarët e pushtetit ekzekutiv.  
Për pavarësinë dhe paanshmërinë e gjykatës shih: komentet te neni 8. 
Sanksione dhe masa të tjera, të cilat mund t’i shqiptojë gjykata në procedurë penale, 
janë sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm, të parashikuara me nenin 4 
të KP. 
  
Neni 3 [Prezumimi i pafajësisë së të pandehurit dhe in dubio pro reo] 
 
1. Çdo person i dyshuar ose që akuzohet për vepër penale konsiderohet i 

pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tij me aktgjykim të formës së prerë 
të gjykatës. 

2. Mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose 
për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të 
pandehurit dhe të drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës.  

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas nenit 31 paragrafi 5 të KK-së, secili i akuzuar për vepër penale, prezumohet të 
jetë i pafajshëm derisa të mos dëshmohet fajësia e tij/saj në pajtim me ligjin. Garancinë 
e tillë themelore, të njohur si prezumcion i pafajësisë së të pandehurit, e njohin në 
formë dhe përmasa të ndryshme neni 3 paragrafi 1 i KPP-së dhe neni 11 paragrafi1 i 
Deklaratës Universale së Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut të OKB të vitit 1948, 
neni 14 paragrafi 2 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile e Politike dhe neni 6 
paragrafi 2 i Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive 
Themelore. Secili shtet - anëtar i OKB ka obligim që prezumimin e pafajësisë ta 
inkorporojë në procedurë penale. Edhe KPP, në nenin 3 paragrafi 1, rregullon 
prezumimin e pafajësisë. Sipas tij çdo person i dyshuar ose që akuzohet se ka kryer 
vepër penale, konsiderohet i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tij me aktgjykim të 
formës së prerë.  
Prezumimi i pafajësisë është paraparë në të mirë të të pandehurit dhe shërben si 
baraspeshë për barazinë e tij me paditësin e autorizuar. Prezumimi i pafajësisë është 
prezumim juridik, me të cilin merret se ekziston gjendja faktike, e cila nuk është 
provuar dhe, si i tillë, liron përkohësisht nga procesi i të provuarit derisa të provohet e 
kundërta. Në këtë kuptim, ai ka karakter relativ. Me këtë prezumimi i pafajësisë 
kufizon dhe lehtëson procesin e të provuarit, sepse i pandehuri që shfrytëzon 
prezumimin, nuk është i detyruar të paraqesë prova për faktin që është objekt provimi.  
Prezumimi i pafajësisë për kah përmbajtja nënkupton se secili është i pafajshëm, dhe, si 
të tillë, i pandehuri mund ta konsiderojë veten dhe askush nuk mund ta konsiderojë 
fajtor për veprën penale. Si i tillë, prezumumi i pafajësisë sot paraqet bazë të cilitdo 
sistem gjyqësor të civilizuar dhe efektet që dalin nga ai reflektohen si pjesë e moralit 
shoqëror bashkëkohor. Si i tillë, prezumimi i pafajësisë është antitezë e aktgjykimit 
absolution ab instancia, i cili ekzistonte në procedurën penale të sistemit inkuizitor. 
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Prezumimi manifestohet në dy drejtime: 1) Ai pikësëpari e zgjidh çështjen e barrës së 
provave, çështjen se kush duhet të paraqesë prova për ta vërtetuar fajësinë e të 
pandehurit në procedurë penale. Sipas këtij prezumimi, barra e provave i takon 
paditësit. Ai ka për detyrë që, me rastin e akuzimit të një personi, t'i parashtrojë 
gjykatës edhe provat me të cilat vërtetohet fajësia e tij. I pandehuri, përveç në rastin kur 
ligji shprehimisht e kërkon këtë prej tij, nuk është i detyruar të paraqesë prova me anën 
e të cilave do të provonte pafajësinë e vet. Qëndrimi eventual i kundërt, sipas të cilit i 
pandehuri do të ishte i detyruar të provojë se është i pafajshëm, e jo paditësi, nuk mund 
të ekzistojë në shtetin demokratik, sepse kjo do të ishte pikënisje për veprim abuziv të 
organeve shtetërore ndaj qytetarëve. I pandehuri ka të drejtë dhe, po qe se dëshiron, atij 
duhet t'i mundësohet që të ofrojë prova për pafajësinë e vet. 2) Ana tjetër e 
manifestimit të prezumimit të pafajësisë konsiston në faktin që, po qe se në procedurën 
penale nuk arrihet të provohet fajësia, gjykata duhet ta lirojë të akuzuarin. Një obligim 
të tillë gjykata e ka edhe për arsye se, sipas parimit in dubio pro reo, fakti që në 
procedurë gjyqësore penale nuk mund të provohet, pa mëdyshje duhet të interpretohet 
në favor të të pandehurit. 
Duhet të theksohet se prezumimi i pafajësisë nuk është diçka që kuptohet vetvetiu në 
procedurë penale. Situata në procedurë penale është e tillë që, krahas ekzistimit të 
prezumimit të fajësisë, në procedurë penale duhet të ekzistojë njëkohësisht probabiliteti 
i caktuar se është e pabazë ajo që supozohet me prezumimin e pafajësisë. Sipas 
dispozitave procedurale, procedura penale zhvillohet vetëm po qe se ekziston dyshimi 
se është kryer ndonjë vepër penale konkrete, si dhe se ndonjë person është kryerës i saj. 
Me fjalë të tjera, procedura penale vihet në lëvizje kur ekziston besueshmëria 
(probabiliteti) se një person ka kryer vepër penale. Pas vënies në lëvizje të procedurës 
penale, gjyqtari, duke i proceduar provat, i ofrohet gradualisht gjykimit psikologjik për 
faktet juridike relevante. Në rrugëtim gradual gjykimi (bindja) i gjyqtarit lëviz nga 
besueshmëria, e cila nuk përjashton mundësinë e së kundërtës, drejt bindshmërisë. Vetë 
konstrukti i procedurës penale u është përshtatur gradacioneve të besueshmërisë për 
veprën e kryer penale dhe kryerësin e saj. Kështu, që në fillim të procedimit penal, 
organet policore ndërmarrin veprime të caktuara kur ekziston "dyshim i arsyeshëm" se 
është kryer vepra penale që ndiqet kryesisht (ex officio); hetimi fillohet kundër personit 
të caktuar posa prokurori i shtetit të informohet se ekziston "dyshimi i arsyeshëm" se 
është kryer vepër penale, e cila ndiqet kryesisht; për zbatim të masave të fshehta dhe 
teknike kërkohet ekzistimi i dyshimit të bazuar, i shoqëruar me ndonjë shkak tjetër 
(nenet 88, 187, 93/10, 105/1); pas përfundimit të hetimit (ose kur prokurori i shtetit 
konsideron se informacionet që disponon ai për veprën penale dhe kryerësin e saj, 
paraqesin dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale apo vepra penale, 
procedimi në gjyq mund të bëhet vetëm në bazë të aktakuzës së ngritur,nga prokurori i 
shtetit e cila i nënshtrohet kontrollit gjyqësor nëpërmjet shqyrtimit fillestar dhe 
shqyrtimit të dytë. Mirëpo, besueshmëria se i pandehuri ka kryer vepër penale, se për të 
ka përgjegjësi penale dhe se për këtë ekzistojnë kushtet për shqiptim të sanksionit penal 
ndaj kryerësit të veprës penale nuk është vetëm kusht se ndaj tij mund të fillojë 
procedura penale, por është edhe kusht për mundësinë e vazhdimit të atij procesi. Posa 
të mos ekzistojë më besueshmëria e tillë, procedura duhet të pushojë (neni 158 
paragrafi 1 nënpar. 1.1, neni 253 paragrafi 1 nënpar. 1.4. Siç po shihet, edhe tërheqja e 
paditësit nga ndjekja e mëtejshme gjatë procedurës shpesh është e motivuar nga fakti se 
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nuk ekziston më një dyshim i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale me të 
cilën akuzohet në aktakuzë.  
Siç shihet, gjithë rrjedha e procedurës penale, nga një anë mbështetet në dyshimin e 
bazuar se i pandehuri është fajtor, kurse, nga anën tjetër, qëndron prezumimi i 
pafajësisë. Në shikim të parë duket se procesi penal është ndërtuar mbi dy 
prezumacione të kundërta, ndonëse aty nuk ka kundërthënie. Prezumimi i pafajësisë së 
të pandehurit nuk përjashton kurrsesi ekzistimin e së kundërtës së asaj që ai prezumon, 
sepse kundër këtij prezumimi lejohet kundërprova. Prezumimi i tillë kupton që, nëse 
deri në përfundim të procesit nuk provohet e kundërta, do të mbetet si e vërtetë ajo që 
prezumohet. Prezumimi i pafajësisë vë rend në procesin e të provuarit, i cili është i 
domosdoshëm për të penguar abuzimet e organeve procedurale, të cilat jo rrallë kanë 
prirje ta shohin të pandehurin si kriminel. 
Nga sa u tha më përpara, shihet se prezumimi i pafajësisë në mënyrë të 
konsiderueshme është në kundërshtim logjik me faktin se i pandehuri gjatë rrjedhës së 
procedurës penale realisht u ekspozohet veprimeve dhe masave procedurale penale, të 
cilat paraqesin ndërhyrje të llojllojshme dhe të shumta në të drejtat dhe liritë personale. 
Është fakt se, para se i pandehuri të shpallet fajtor me aktgjykim të formës së prerë, 
ndaj tij si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale, zhvillohet procedura penale, 
me qëllim të zhvillimit të suksesshëm të saj, i pandehuri edhe mund të privohet nga 
liria. Andaj prezumimi i pafajësisë nuk përjashton mundësinë e zhvillimit të procedurës 
penale ndaj të pandehurit, për të cilin ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer veprën 
penale. Me gjithë faktin se dispozita e paragrafi1 në një masë është në kundërshtim 
logjik me pozitën e të pandehurit në procedurë, duke pasur parasysh kuptimin e 
prezumacionit të pafajësisë dhe efektin e tij, del se prezumimi i tillë mund dhe duhet të 
ekzistojë njëkohësisht me obligimet e palës kundërshtare që të provojë të kundërtën - 
fajësinë dhe se, nisur nga raportet e tilla, garanton pozitën e të pandehurit, i cili, bazuar 
në të, nuk ka detyrim ta provojë pafajësinë e vet. 
Gjatë shqyrtimit gjyqësor duhet që, nga dyshimi i bazuar mirë, të arrihet në 
bindshmëri, sepse, për shqiptimin e vendimit gjyqësor me të cilin i pandehuri shpallet 
fajtor, gjithherë kërkohet krijimi i bindshmërisë në nivel më të lartë, krijimi i bindjes 
për bollshmërinë e materialit provues, i bindjes për saktësinë e tij, që do të thotë arritja 
e sigurisë se gjendja faktike e vërtetuar është e saktë. Prandaj, për marrje të vendimit 
meritor, veçmas të atij dënues, nuk lejohet të ketë “ekskursione” - gradacione 
vlerësimi. Materiali provues, i cili shpie në aktgjykimin dënues, duhet të ketë aso force 
provuese, saqë prezenca e tij do ta detyronte çdo gjyqtar të merrte vendim të tillë. Po qe 
se nuk arrihet kjo dhe po qe se "nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale 
për të cilën është akuzuar", i pandehuri duhet të lirohet. 
Fajësinë e të pandehurit për vepër penale, sipas kritereve të përcaktuara me Kodin 
penal, mund ta vërtetojë gjykata në procedurë penale vetëm me vendim gjyqësor të 
formës së caktuar - me aktgjykim. I tillë është aktgjykimi me të cilin i akuzuari shpallet 
fajtor sipas nenit 365. Nga kjo del se asnjë organ tjetër nuk mund të vërtetojë fajësinë e 
të akuzuarit, dhe as që mund ta bëjë këtë gjykata në ndonjë procedurë tjetër me ndonjë 
vendim tjetër. 
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Paragrafi 2. 
 
Vërtetimi i fakteve në procedurë penale realizohet nëpërmjet procesit të të provuarit, 
proces i cili përmban në vete disa faza të veprimtarisë proceduese, për të cilat do të 
flitet më vonë. Është me rëndësi të veçohet se, për marrje të vendimeve në procedurën 
penale, nevojitet një shkallë e caktuar e bindjes se ekzistojnë faktet në të cilat 
mbështetet zgjidhja konkrete. Mirëpo, intensiteti i bindjes për të vërtetuar fakte të 
caktuara, mund të jetë i ndryshëm. Gjatë rrugëtimit procedural drejt vendimit 
përfundimtar, sa më tepër që i afrohemi aktgjykimit, aq më e madhe duhet të jetë 
bindshmëria. Për shqiptim të aktgjykimit ose të aktvendimit, me të cilin shqiptohet 
sanksioni penal, ose pushohet, apo ndërpritet procedura, është e nevojshme që gjykata 
të bindet plotësisht për ekzistimin e gjendjes faktike, në të cilën e mbështet vendimin. 
Në dëm të të pandehurit mund të merret fakti vetëm atëherë kur është vërtetuar pa 
mëdyshje, kur ekzistimi i tij qëndron jashtë çdo dyshimi (për se udhëzon, bie fjala, 
standardi provues proof beyond a reasonable doubt nga sistemi common law). 
Megjithatë, nga konstatimi i sipërm se nevojitet krijimi i bindjes së plotë të gjykatës 
për ekzistimin e fakteve në të cilat ajo mbështet vendimin përfundimtar, nuk bën të 
nxirret përfundimi i nxituar se vendimet e tjera mund të merren shkel e shko. 
Përkundrazi. Dallimi ekziston vetëm për sa i përket intensitetit të bindshmërisë, meqë 
për marrje të disa vendimeve mjafton ekzistimi i dyshimit të themeltë - dyshimi i 
arsyeshëm (probable cause) se një fakt (a disa fakte) ekzistojnë, apo ka besueshmëri 
për ekzistimin e tyre. 
Rëndësia shoqërore për vërtetim të plotë të fakteve në të cilat duhet të mbështetet 
vendimi gjyqësor, si dhe nevoja për qëndrim fleksibël në situatat kur dilema rreth 
saktësisë së ndonjërit fakt nuk është eliminuar, në teori të procedurës penale ka nxjerrë 
në shesh parimin “in dubio pro reo” (“Në rast dyshimi, veprohet në favor të të 
pandehurit”), i cili ka gjetur vend edhe në legjislacionet bashkkohore.  
Po qe se çështja e vendosjes në rastet kur dyshimi nëse ekziston fakti relevant juridik 
nuk është eliminuar, vështrohet historikisht, vërehet se në procedurë akuzatore në 
kohën e Republikës Romake, duke ndjekur rrugën logjike të çështjes, situata e tillë ka 
shpënë në vendimin "non liquet", i cili impononte kërkimin e mëtutjeshëm të provave 
të tjera, derisa gjykata të përcaktohej për aktgjykim dënues ose lirues. Në procedurën 
inkuizitore nuk njihej parimi in dubio pro reo, sepse procedura provuese për vepra të 
rënda penale mundësonte zbatimin e torturës, ndërsa për vepra të lehta - dënimin e 
jashtzakonshëm - poena extra ordinaria, i cili konsistonte në ulje të dënimit të 
rëndomtë (prova jo e plotë - dënimi më i butë). E drejta e procedurës penale inkuizitore 
gjithashtu njihte edhe institutin e aktgjykimit "absolutio ab instantia" ("lëshimi nën 
gjykim", apo "lirimi për shkak të mungesës së provave"), i cili shqiptohej kur i 
pandehuri ngarkohej me prova që nuk mjaftonin për gjykim me dënim të rregullt dhe 
as me dënim të jashtëzakonshëm. Aktgjykimi i tillë të pandehurin e linte të dyshimtë 
edhe më tej. Ky lloj i aktgjykimit nënkuptonte se i pandehuri nuk shpallej fajtor dhe as 
që lirohej nga akuza, por “lëshohej nën gjykim”. Me gjithë faktin se procedura kundër 
të akuzuarit nuk është përfunduar me aktgjykim dënues, meqë nuk ishin mbledhur 
prova të mjaftueshme për ta dënuar, me gjithë faktin se ai lëshohej në liri (me rastin e 
zbatimit të procedurës penale i pandehuri detyrimisht arrestohej), për shkak të 
ekzistimit të dyshimit të mbështetur në prova të caktuara (prova jo të plota), i akuzuari 
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edhe më tej mbetej i dyshuar se kishte kryer veprën penale për të cilën akuzohej. Pozita 
procedurale e të lëshuarit nën gjykim (të liruarit për shkak të mungesës së provave) 
ishte mjaft e pasigurt, meqë në çdo moment kundër tij mund të rifillohej procedura, 
ndërsa ai nuk kishte mundësi të mbrohej me kundërshtimin se çështja e tij ishte gjykuar 
njëherë në formë të prerë. 
Duke u mbështetur në nenin 7 të KPP-së, Gjykata, prokurori i shtetit dhe policia, të 
cilët marrin pjesë në procedurën penale, detyrohen që saktësisht dhe tërësisht t’i 
vërtetojnë faktet që janë të rëndësishme për marrje të vendimit të ligjshëm. Kodi më 
tutje nuk merret me nivelin e bindjes, e cila do të duhet të ekzistojë me rastin e 
vërtetimit të saktë dhe të plotë të fakteve. Andaj, mund të shtrohet me arsye pyetja se 
me çfarë bindshmërie duhet të vërtetohen faktet juridike relevante në procedurën 
penale. Konsiderohet se faktet janë vërtetuar në mënyrë të plotë, po qe se gjykata, pas 
vlerësimit të të gjitha provave të proceduara, sipas bindjes së brendshme, konsideron 
që faktet ekzistojnë dhe nuk ka farë dyshimi për ekzistimin e tyre. S’ka dyshim se 
vendimi me të cilin shqiptohet sanksioni penal ndaj të pandehurit, ose vendimi se nuk 
ka bazë që ndaj tij të aplikohet sanksioni penal, apo vendimi me të cilin konstatohet se 
nuk ka kushte që gjykata të lëshohet thellohet në vërtetimin e përgjegjësisë penale të 
tij, duhet të mbështetet në gjendje faktike të vërtetuar në mënyrë të sigurt. Mirëpo, 
duhet të pranojmë se kërkesa për vërtetim të saktë e të plotë të fakteve, në të cilat duhet 
të mbështetet aktgjykimi, nuk është e mundur të përmbushet çdoherë. Jo rrallë, ndodh 
që, me gjithë dëshirën e mirë dhe përpjekjet që të vërtetohet me saktësi të plotë 
ekzistimi a mosekzistimi i ndonjë fakti juridik relevant, pa i lënë mundësi dilemës për 
ekzistimin e së kundërtës, po të mbetet si i mundshëm vetëm ai fakt,, fakt për 
ekzistimin e të cilit edhe më tej mbetet dilema. Me fjalë të tjera, është evidente se, 
pavarësisht nga domosdoshmëria shoqërore dhe vullneti i mirë i gjykatës për vërtetim 
të plotë të fakteve, për shkak të kufizueshmërisë së njohjes njerëzore dhe 
papërkryeshmërisë së burimeve të njohjes së tij, gjyqtari shpesh arrin me vështirësi të 
vërtetën për ekzistimin e ndonjë fakti. Jo rrallë, pas vlerësimit të gjithanshëm të 
materialit provues, tek ai ngel dyshimi përkitazi me ekzistimin e ndonjë fakti, krijohet 
dilema, kështu që nuk mund të përcaktohet nëse një fakt do ta konsiderojë të vërtetuar. 
Në këtë drejtim teoria e procedurës penale është marrë me trajtimin e parimit - 
rregullës procedurale in dubio pro reo, i cili mundëson dalje nga situata kur faktet e 
rëndësishme (në dëm apo në dobi të të pandehurit) nuk kanë mundur të vërtetohen me 
bindje të plotë. Me faktet që e rëndojnë të pandehurin, duhen kuptuar jo vetëm faktet të 
cilat, shikuar në mënyrë komplekse, kanë të bëjnë me çështjen fajtor - i pafajshëm, por 
edhe me ekzistimin e ndonjërit prej fakteve që e rëndojnë të pandehurin, siç janë faktet 
që veprën penale e bëjnë të kualifikuar, pastaj ato që ofrojnë bazë për peshim më të 
rëndë të dënimit etj.. Situata është krejt ndryshe lidhur me faktet që shkojnë në favor të 
të pandehurit, si p.sh. bazat që përjashtojnë kundërligjshmërinë (siç janë faktet nga të 
cilat varet ekzistimi i mbrojtjes së nevojshme, nevojës ekstreme etj.), bazat që 
përjashtojnë përgjegjësinë penale, (papërgjegjshmëria, lajthimi real etj.), faktet të cilat 
veprën e bëjnë të privilegjuar, ato të cilat shpien në vendimin për dënim më të 
favorshëm, faktet në të cilat mbështetet vendimi përkitazi me ekzistimin e pengesave 
procedurale (falja, parashkrimi, çështja e gjykuar etj.) etj. Me fjalë të tjera, parimi in 
dubio pro reo ka të bëjë me dy grupe faktesh: a) me faktet që përbëjnë figurën e veprës 
penale dhe b) me faktet nga të cilat varet aplikimi i legjislacionit penal. Që të dy këto 
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fakte janë fakte vendimtare, nëpër të cilat mund të aplikohet ekskluzivisht legjislacioni 
penal. Dyshimi për faktet vendimtare ekziston: 1) atëherë kur janë të dyshimta vetë 
faktet vendimtare, 2) kur dyshohet se ekzistojnë fakte të cilat u kundërvihen fakteve të 
tilla, ose 3) kur ekziston dyshimi që udhëzon për diçka tjetër. 
Parimi in dubio pro reo nuk vlen për aplikimin e legjislacionit penal në kuptimin e 
ngushtë, përkatësisht për interpretim të dispozitës së legjislacionit penal as për 
aplikimin e saj në faktin e vërtetuar (drejt). Aty tek gjykata ekziston detyra që të gjejë 
kuptimin e ligjit dhe nuk ka vend për parimin in dubio pro reo. Gjykata, pasi të ketë 
vërtetuar faktin, duhet të bëjë zgjedhjen e dispozitës që do ta aplikojë, e cila i përgjigjet 
më shumë frymës së ligjit, pavarësisht nëse dyshimi i tillë është më i favorshëm ose jo 
për të pandehurin. Këtu, në të vërtetë, nuk kemi të bëjmë me dyshim në kuptimin e 
vërtetë, por me aftësinë e gjyqtarit që ta aplikojë drejt dispozitën e legjislacionit penal. 
Kësaj mund t’i dalin pengesa kufizimet e natyrës procedurale, siç janë identiteti i 
aktgjykimit me aktakuzë, ndalesa reformatio in peius etj..  
In dubio pro reo nuk vlen për faktet konekse. Faktet provuese (indicet-fakte irelevante, 
të cilat, pasi të vërtetohen, shërbejnë si provë për vërtetim të faktit relevant), gjykata i 
vërteton një nga një sipas bindjes së lirë. Në faktin indice legjislacioni penal nuk 
aplikohet. Vetëm atëherë kur gjykata, në bazë të indicies, nxjerr përfundimin për faktin 
vendimtar, vlen rregulla in dubio pro reo. Gjithashtu faktet ndihmsëe ose kontrolluese, 
bazuar në funksionin e tyre, janë jashtë fushës së aplikimit të rregullës in dubio pro 
reo.  
Nga ajo që është thënë më përpara, del se parimi in dubio pro reo vlen për faktet për të 
cilat varet aplikimi i dispozitave të legjislacionit penal në procedurë penale. Aplikimi i 
këtij parimi nuk ka të bëjë me vlerën e fakteve të vërtetuara në procesin e peshimit të 
dënimit. Atyre gjykata ua përcakton vlerën sipas bindje së lirë. 
Parimi in dubio pro reo është parim procedural-penal, i cili gradualisht, nëpërmjet 
teorisë procedurale dhe praktikës gjyqësore, ka depërtuar në procedurën penale. Në 
kohën e re, përpjekja e përgjithshme për favorizim të të pandehurit në procedurën 
penale, ka shpënë në përligjimin e këtij parimi. Parimi in dubio pro reo, ndonëse i afërt 
me prezumimin e pafajësisë, nuk ka të bëjë vetëm me çështjen fajtor - jofajtor, por 
përfshin edhe faktet nga të cilat varet cilësimi i veprës penale, ashpërsimi i dënimit etj.. 
Andaj aplikimi i gjerë i parimit in dubio pro reo del jashtë rrethit fajtor-jofajtor dhe 
përfshin ekzistimin e dyshimit për sa u përket të gjitha llojeve dhe kategorive të fakteve 
juridike relevante në procedurë penale: si të atyre që shkojnë në dëm të të pandehurit, 
ashtu edhe të atyre që shkojnë në favor të tij. 
Paragrafi 2 i nenit 3 të KPP-së rregullon aplikimin e gjerë të këtij parimi. Aplikim të tij 
ka edhe kur, sipas nenit 364, paragrafi 1. nënparagrafi 3 të KPP-së “nuk është provuar 
se i akuzuari ka kryer veprën për të cilën akuzohet”. Shkaqet humane dhe të drejtësisë, 
të mbështetura në dispozitat procedurale të sipërpërmendura, e udhëzojnë gjyqtarin dhe 
ndikojnë në formimin e bindjes së tij që, në rast se mbetet dilema për ekzistimin e faktit 
juridik relevant, duhet të përcaktohet për zgjidhjen që është më e favorshme për të 
pandehurin, sepse, në rast lajthitjeje, do t’i shkaktojë të pandehurit dëm apo ndonjë 
padrejtësi më të vogël. 
Nga sa u tha, mund të konkludohet se parimi in dubio pro reo është një rregull 
procedurale e përgjithshme dhe e pavarur, metodë për vlerësim të provave, udhërrëfyes 
për gjykatën se "çdo dyshim për sa i përket ekzistimit të fakteve - si të atyre që shkojnë 
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në dëm të të akuzuarit, ashtu edhe të atyre që shkojnë në favur të tij - patjetër duhet të 
reflektohen në dobi të të akuzuarit".  
Aplikimi i gjerë i parimit in dubio pro reo në një mënyrë nënkupton futjen e një 
rregulle provuese formale në procedurë penale, po megjithatë, aplikimi i tij është në 
harmoni me përpjekjen për favorizim të të pandehurit, me përpjekjen për humanizëm 
dhe për demokratizim të sistemit bashkëkohor të procedurës penale. 
Një prej çështjeve vijuese, që shtrohen me rastin e shqyrtimit të parimit in dubio pro 
reo, është edhe niveli i intensitetit të dyshimit përkitazi me ekzistimin e faktit. Shtrohet 
pyetja çfarë intensiteti i dyshimit kërkohet lidhur me ekzistimin e parimit in dubio pro 
reo, në mënyrë që ai të veprojë. A thua intensiteti i dyshimit rreth ekzistimit të fakteve 
që shkojnë në favor të të pandehurit, duhet të jetë më i madh në krahasim me 
intensitetin e dyshimit me rastin e vërtetimit të fakteve që shkojnë në dëm të tij, apo 
intensiteti i dyshimit duhet të jetë i njëjtë. Në këtë drejtim, mbizotëron mendimi se 
intensiteti i dyshimit duhet të jetë i njëjtë si për konstatimin se fakti, i cili shkon në dëm 
të të pandehurit, nuk ekziston, ashtu edhe për konstatimin se ekziston fakti që shkon në 
favor të tij. Mirëpo, ka autorë të cilët me të drejtë konsiderojnë se, marrë në përgjithësi, 
intensiteti i dyshimit tek fakti që rëndon të pandehurit, duhet të jetë i avancuar, kështu 
që këtu nuk do të duhej të ishte fjala për besueshmëri të thjeshtë se ekziston apo nuk 
ekziston fakti përkatës, po për "besueshmëri të themeltë", sepse çdo besueshmëri për 
ekzistimin e ndonjë fakti, duhet të mbështetet në ndonjë shkak të arsyeshëm e nuk 
mjafton vetëm pohimi se ekziston besimi për një dyshim të tillë.  
Në bazë të gjithë asaj që është thënë për parimin in dubio pro reo, mund të 
konkludohet se ky parim është një rregull e përgjithshme dhe e pavarur e procedurës 
penale, baza e të cilit qëndron në Kod. Parimi se mëdyshjet lidhur me ekzistimin e 
fakteve të rëndësishme interpretohen në favour të të pandehurit dhe të të drejtave të tij, 
aplikohet në procedurë penale me rastin e zgjidhjes së të gjitha fakteve kontestuese, si 
të atyre që e rëndojnë të pandehurin, ashtu edhe të atyre që i shkojnë në favor. Prandaj, 
nga kjo del rregulla se të gjitha faktet që shkojnë në dëm të të pandehurit, duhet të 
vërtetohen patjetër me bindje të plotë, e, po qe se nuk mund të vërtetohen kësisoj, sepse 
edhe më tutje mbetet dyshimi për ekzistimin e tyre, merret se ato nuk ekzistojnë. 
Përkundrazi, për të gjitha faktet që shkojnë në favor të të pandehurit, po qe se paraqiten 
si të mundshme, e ajo mundëshmëri nuk ka mundur të zëvendësohet me bindje të plotë, 
duhet të merret patjetër se ekzistojnë.  
Meqenëse KPP nuk përmban dispozitë për faktin se kur guxon ose mund të konsiderojë 
gjykata ekzistimin e një fakti si të mundshëm, është e qartë se vlerësimi i gjykatës për 
besueshmërinë e ekzistimit apo mosekzistimit të ndonjë fakti, varet nga bindja e lirë e 
saj, dhe kjo bindje duhet të arsyetohet me aktgjykim dhe, me rastin e ushtrimit të 
ankesës, i nënshtrohet kontrollit nga instanca më e lartë. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Parimi in dubio pro reo nuk do të thotë që, kur ka prova të kundërta, vetvetiu 
përjashtohet besueshmëria e vërtetimit të fakteve vendimtare dhe i krijon obligim 
gjykatës që, për ekzistimin ose mosekzistimin e këtyre fakteve, të nxjerrë përfundime që 
janë më të favorshme për të akuzuarin. Ky parim nënkupton obligimin e gjykatës që të 
bëjë vlerësimin e ndergjegjshëm të secilës provë veç e veç e të të gjithave së bashku, 
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dhe të japë vlerësim për besueshmërinë e provave të kundërta, në mënyrë që, në bazë të 
atij vlerësimi, të nxjerrë përfundim mbi provueshmërinë ose mos provueshmërinë e 
fakteve vendimtare të caktuara. Vetëm në rastin kur edhe më tutje/pas vlerësimit/, 
mbetet dyshim në kuptimin e ekzistimit të fakteve vendimtare të cilat përbëjnë cilësimin 
e veprës penale dhe prej të cilave varet aplikimi i normës së legjislacionit penal, këtë 
dyshim gjykata duhet ta zgjidhë me aktgjykim në mënyrën më të favorshme për të 
akuzuarin” 
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme të B.H., nr. Kz. 610/06 të dt. 06.02.2007.)  
 
Neni 4 [Ne Bis in Idem] 
 
1. Askush nuk mund të ndiqet dhe të dënohet për vepër penale nëse është 

liruar ose për të cilën është dënuar me vendim të formës së prerë, 
përkatësisht nëse procedura penale kundër tij është pushuar me vendim të 
formës së prerë të gjykatës ose aktakuza është refuzuar me vendim të 
formës së prerë të gjykatës. 

2. Me përjashtim të rasteve kur me këtë Kod është paraparë ndryshe, vendimi 
gjyqësor i formës së prerë mund të ndryshohet me mjete të jashtëzakon-
shme juridike vetëm në favor të personit të dënuar. 

3. Nenet 1 dhe 2 të Kodit Penal zbatohen përshtatshmërisht. 
 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 shpreh parimin ne bis in idem, sipas të cilit një person nuk bënë të gjykohet 
dy herë për të njëjtën çështje. (Emërtimi tjetër i këtij parimi është res iudicata - çështje 
e gjykuar). Është një aforizëm juridik, i cili rrjedh nga burimet e vjetra romake dhe 
shpreh rregullën se kundër të njëjtit person nuk mund të zhvillohet proces penal i ri për 
veprën që ka qenë lëndë e aktgjykimit të formës së prerë. Rregulla është pasojë e së 
ashtuquajturës plotfuqishmëri materiale dhe paraqet supozim procedural negativ 
(pengesë procedurale) për zhvillim të procesit të ri për të njëjtën çështje. Këtë rregull e 
gjejmë në nenin 34 të Kushtetutës së Kosovës dhe në nenin 14 paragrafi 7 të PNDCP. 
Në praktikë, nuk është lehtë të vërtetohet çdoherë identiteti i veprës, në mënyrë që të 
shihet nëse është fjala për vepër të njëjtë apo jo. Nganjëherë mjafton njëjtëshmëria e 
kritereve vendi, koha, mënyra e kryerjes, në mënyrë që të vërtetohet përputhja e veprës 
nga vendimi i formës së prerë dhe veprës për të cilën zhvillohet procedura e re. 
Sidoqoftë, nganjëherë për nevoja procedurale ekziston përputhshmëri e veprës edhe kur 
nuk ka të bëjë me ngjarjen e njëjtë. P.sh. pasi të jetë gjykuar ndonjë person për vepër 
kryesore (të vjedhjes), ai nuk mund të paditet edhe për vepër tjetër konkrete (bie fjala 
për dëmtim të sendit) etj.. 
Dihet se, për sa i përket raportit të aktakuzës dhe aktgjykimit, përkufizimi: identitet i 
veprës shpreh rregullën se ndërmjet përshkrimit faktik të veprës në aktakuzë dhe 
përshkrimit faktik të veprës në dispozitiv të aktgjykimit, duhet të ekzistojë patjetër 
përputhshmëri. Divergjencat ndërmjet përshkrimit faktik të veprës në aktakuzë dhe në 
dispozitiv të aktgjykimit mund të çojnë në tejkalimin e aktakuzës apo ne moszgjidhjen 
e tërësishme e akuzës, që paraqet shkelje esenciale të procedurës penale të karakterit 
absolut (neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 7 e 10). 
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Mirëpo, siç është thënë më lart, përkufizimi identitet i veprës paraqitet edhe tek forma e 
prerë lidhur me rregullën se nuk mund të zhvillohet proces i ri penal për veprën e cila 
është gjykuar në formë të prerë. Derisa për raportin ndërmjet aktakuzës dhe aktgjykimit 
duhet të ekzistojë patjetër identiteti i përshkrimit faktik të veprës, tek parimi ne bis in 
idem nuk bën të ekzistojnë identiteti i përshkrimit faktik të veprës nga aktgjykimi i 
formës së prerë dhe përshkrimit faktik të veprës për të cilën zhvillohet ose synohet të 
zhvillohet procesi i ri, meqë kjo është pengesë për zhvillim të procedurës së re. Nëse, 
me gjithë ekzistimin e identitetit të veprës, është zhvilluar procedura e re, nën kushtet e 
caktuara ligjore (neni 423 paragrafi 1 nënparagrafi 1.4.), mund të kërkohet rishikimi i 
procedurës penale.  
Konform me parimin ne bis in idem, të shprehur në nenin 4 paragrafi 1: askush nuk 
mund të ndiqet as të dënohet për vepër penale për të cilën është vendosur njëherë në 
mënyrë meritore, ekzistimi i aktgjykimit meritor në formë të prerë (pavarësisht nëse 
është fjala për aktgjykim lirues apo dënues) paraqet pengesë për gjykim të sërishëm të 
asaj çështjeje penale. Këtë rrethanë duhet ta ketë parasysh si prokurori i shtetit me 
rastin e ngritjes së akuzës, ashtu edhe gjykata me rastin e zhvillimit të procedurës dhe 
të marrjes së vendimit. Parimi vlen edhe për rastin kur për një çështje penale ka 
pushuar procedura penale me vendim të formës së prerë. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Paragrafi 2 i nenit 4 parasheh mundësinë e ndryshimit të vendimit gjyqësor të formës 
së prerë me mjete të jashtëzakonshme juridike vetëm në favor të personit të dënuar. 
Bazuar në këtë paragraf, del rregulla e përgjithshme se, me përjashtim të rasteve kur 
me Kod është paraparë ndryshe, vendimi gjyqësor i formës së prerë mund të 
ndryshohet vetëm në favor të personit të dënuar. Efekti në favor të të dënuarit shprehet 
edhe atëherë kur Gjykata Supreme çmon se kërkesa e paraqitur për mbrojtjen e 
ligjshmërisë në dëm të të pandehurit, është e bazuar, por, me atë rast vetëm konstaton 
shkeljen e ligjit pa ndikuar në vendimin e formës së prerë (neni 438 paragrafi 2).  
Ekziston një përjashtim nga rregulla e sipërpërmendur sipas nenit 423 paragrafi 2 të 
KPP. Në të vërtetë, sipas kësaj dispozite, procedura penale mund të rishikohet në dëm 
të të pandehurit, nëse provohet se: 1) aktgjykimi është mbështetur në dokument të 
falsifikuar ose në deklarim të rremë të dëshmitarit, ekspertit ose përkthyesit, 2) 
aktgjykimi është pasojë e veprës penale të kryer nga gjyqtari ose personi që ka 
ndërmarrë veprimet hetimore dhe vërtetohet se rrethanat e sipërpërmendura janë pasojë 
e veprës penale të kryer nga i pandehuri ose agjenti i tij kundër të dëmtuarit, ekspertit, 
përkthyesit, prokurorit të shtetit, gjyqtarit apo të afërmit të tyre. Edhe në një situatë të 
tillë, mundësia e paraqitjes së kërkesës për rishikim të procedurës penale është e 
kufizuar brenda kohës, sepse rishikimi i procedurës penale mund të lejohet vetëm 
brenda pesë vjetve nga koha e shpalljes së aktgjykimit të formës së prerë.  
Shih: edhe komentet tek neni 423 parag. 2. 
Në raste zhvillimi të procedurës sipas kërkesës për rishikim të prokurorit të shtetit të 
paraqitur në dëm të të pandehurit, paragrafi 3 parasheh zbatim konform me nenet 1 e 2 
të Kodit penal.  
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Neni 5 [Gjykimi i drejtë, i paanshëm dhe në afat të arsyeshëm] 
 
1. Çdo person i dyshuar ose i akuzuar për vepër penale ka të drejtë të kërkojë 

procedurë të paanshme penale të zbatuar në kohë të arsyeshme. 
2. Gjykata detyrohet të kujdeset që procedura të zbatohet pa zvarritje dhe të 

pengohet çdo keqpërdorim i të drejtave që u përkasin pjesëmarrësve në 
procedurë. 

3. Çdo heqje lirie, e sidomos kohëzgjatja e paraburgimit në procedurë penale, 
duhet zvogëluar në kohën sa më të shkurtër të mundshme. 

4. Kushdo që është privuar nga liria me arrest, menjëherë njoftohet në gjuhën 
që e kupton për arsyet e heqjes së lirisë. Kushdo që privohet nga liria pa 
urdhër të gjykatës, sillet para gjyqtarit të gjykatës themelore në 
juridiksionin e arrestimit brenda dyzet e tetë (48) orëve. Gjyqtari vendos 
për caktimin e paraburgimit, në pajtim me Kapitullin X të këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i këtij neni, bashkë me nenin 2 të KPP-së shprehin frymën e nenit 14, 
paragrafi 3, pika c) të PNDCP dhe të nenit 5 dhe nenit 6, paragrafi 1 të KEDNJ-së, të 
cilët theksojnë faktin se çështja e një akuze të ngritur kundër të akuzuarit duhet të 
shqyrtohet dhe të vendoset (për fajësi dhe për shqiptim të sanksionit) në një gjykatë të 
themeluar me ligj, të pavarur dhe të paanshme. Kërkesa që gjykata duhet të jetë e 
themeluar me ligj, nënkupton që gjyqësia në shoqëri demokratike nuk bën të varet nga 
diskrecioni i pushtetit ekzekutiv, por duhet të rregullohet me ligjin që e aprovon 
parlamenti. Kjo megjithatë nuk do të thotë ndalim i plotë i delegimit të autorizimeve 
ligjore në pushtetin ekzekutiv për sa i përket organizimit gjyqësor, as rregullim detal 
me ligj. (Shikuar nga ky vështrim, organet shtetërore nuk mund të ndikojnë as t’i 
drejtojnë veprimet e prokurorit të shtetit në trajtimin e çështjeve individuale penale apo 
në hetime (neni 47).  
Kërkesa për gjykatë të pavarur përfshin pavarësinë nga organet ligjvënëse e pushteti 
ekzekutiv, nga strukturat politike dhe nga palët në procedurë. Vend të rëndësishëm në 
këtë drejtim ka e drejta e gjykatës që të marrë vendime obliguese, të cilat nuk mund t’i 
ndryshojë pushteti jashtëgjyqësor. E, pavarësia duhet të sigurohet si në procedurë të 
marrjes së vendimit, ashtu edhe në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore.  
Më tutje për pavarësinë e gjykatave shih: komentet tek neni 2. 
Paanshmëria e gjykatës është gjithashtu komponent i procedurës, e cila duhet të 
sigurojë që gjykata ta bazojë vendimin vetëm në ato prova të cilat janë shqyrtuar dhe 
verifikuar në shqyrtim gjyqësor. Ekziston rregull parimore se gjykata nuk mund të 
veprojë nën ndikimin e informacioneve të jashtme, të qëndrimeve të opinionit ose 
ndonjë presioni tjetër. Paanshmëria kupton edhe mungesën e paragjykimeve ose të 
simpatisë lidhur me lëndën në të cilën vepron gjykata. 
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 i nenit 5 shpreh nevojën për përshpejtim të procedurës dhe pengim të çdo 
keqpërdorimi nga pjesëmarrësit proceduralë. Neni 6, paragrafi 1 i KEDNj-së, siç u tha 
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më lartë, parasheh që çdo njeri, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile 
ose të ndonjë akuze penale kundër tij, ka të drejtë për një proces të drejtë dhe të hapur 
brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar sipas 
ligjit. Vendimi shpallet publikisht, por, për arsye të caktuara, mund të kufizohet prania 
e shtypit dhe e publikut. Mandej çdo njeri i dënuar nga një gjykatë për kryerjen e një 
vepre penale, ka të drejtë të kërkojë që dënimi ose vendimi për të, të shqyrtohet nga një 
gjykatë më e lartë (neni 1 i Protokollit nr. 7). Askush nuk mund t’i nënshtrohet 
gjykimit për vepër penale për të cilën është liruar ose është dënuar më parë me vendim 
të formës së prerë (ne bis in idem) në përputhje me ligjin dhe procedurën penale të një 
shteti. Sidoqoftë, kur ekzistojnë prova për fakte të reja, procesi penal mund të 
rishikohet në pajtim me ligjin. Komisioni dhe Gjykata për të drejta të njeriut në 
Strasburg e interpretojnë gjerësisht nenin 6 me motivim se është me rëndësi themelore 
për funksionimin e demokracisë. 
Edhe KPP, me rregullat e tij, me nenin 1, paragrafi 2 dhe me nenin 5, shpreh synimin 
themelor që në procedurë penale të sigurohet që asnjë person i pafajshëm të mos 
dënohet, ndërsa fajtorit t’i shqiptohet dënim ose sanksion tjetër penal sipas KP-së. Në 
këtë drejtim, Kodi obligon gjykatën që të kujdeset që procedura të zhvillohet pa 
zvarritje dhe të pengohet çdo shpërdorim i të drejtave që u përkasin pjesëmarrësve në 
procedurë. Pengimi i zvarritjes së procedurës, në një mënyrë ka të bëjë me aplikimin 
optimal të dispozitave procedurale për veprimet e pjesëmarrësve në një procedurë 
penale konkrete. Masat për të penguar zvarritjen e procedurës penale, janë të 
ndryshme. Gjykata, përveç zbatimit me rregull të dispozitave procedurale, duhet të 
pamundësojë keqpërdorimin e të drejtave që u takojnë pjesëmarrësve proceduralë. 
Keqpërdorim të të drejtave në procedurë mund të bëjnë të gjithë pjesëmarrësit 
proceduralë, prandaj edhe shfaqen në mënyrë të ndryshme. Si shembuj tipikë të 
keqpërdorimit të të drejtave nga ana e gjykatës, paraqiten mospërgatitja për drejtim të 
procedurës, mospengimi i keqpërdorimit nga pjesëmarrësit e tjerë, zbatimi jo kritik dhe 
lëshimet në procesin e marrjes së provave etj.. Si keqpërdorim tipik i së drejtës nga 
prokurori i shtetit është ngritja e aktakuzës pa bazë të mjaftueshme, vazhdimi i ndjekjes 
kur nuk ka kushte ligjore, si dhe hedhja e kallëzimit penal ose tërheqja nga ndjekja 
penale, manipulimi i ndjekjes penale etj.. Keqpërdorimet më të shpeshta vijnë nga i 
pandehuri dhe mbrojtësi i tij. Keqpërdorimet e tilla kanë të bëjnë me shmangien e 
pjesëmarrjes në seancë dëgjimore, me grumbullimin e kërkesave, me pengimin e 
dorëzimit të dërgesave, me kërkesat e paarsyeshme për përjashtim etj., me qëllim që të 
ndikohet në rrjedhën e procedurës. Keqpërdorim të së drejtës në kontekst të paragrafit 
2, nuk paraqet manipulimi i të pandehurit me deklarimin e tij, as taktika e mbrojtjes, 
ndonëse kjo nuk do të thotë se veprimet e tilla nuk ndikojnë në zvarritjen e procedurës. 
Veprimeve të tilla mund t’u kundërvihet vetëm me drejtimin profesional të 
procedurës.4  
Më tutje, Kodi parasheh detyrimin për gjykatën që ta njoftojë të pandehurin ose 
pjesëmarrësin tjetër në procedure, për të drejtat që i përkasin sipas Kodit, si dhe për 
pasojat e mosveprimit të tij nëse ai, për shkak të mosdijes, nuk ndërmerr veprimin e 
duhur në procedurë, ose nuk i shfrytëzon të drejtat e tij (neni 16). Shumë dispozita 
procedurale, me të cilat përcaktohet pozita procedurale e pjesëmarrësve proceduralë (si 
p. sh. ato me të cilat kërkohet që, kur i pandehuri gjendet në paraburgim, të veprohet 
                                                 
4 Pavišić 3, Komentar Zakona o Krivičnom postupku, Rijeka, 2003, fq. 34. 
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me urgjencë, ato që ndalojnë përdorimin e metodave me të cilat ndikohet në deklarimin 
e të pandehurit, ato me të cilat përcaktohen afatet dhe rregullohen institucionet e tjera 
procedurale), janë në funksion të realizimit të parimit për gjykim të drejtë dhe brenda 
kohës së arsyeshme. 
Kërkesave procedurale për gjykim të drejtë dhe në afat të arsyeshëm, u bashkëngjitet 
edhe kërkesa për ekonomizim procedural. Megjithatë, ekonomizimi procedural, sado i 
rëndësishëm, nuk bën të reflektohet në dëm të gjetjes së të vërtetës në procedurë 
penale.  
Parimi i gjykimit brenda kohës së arsyeshme, është përpunuar më tutje në dispozitat që 
kanë të bëjnë me gjykatën (nenet: 64, 286 paragrafi 2, 366 paragrafi 1, 369 paragrafi 1, 
405 paragrafi 2, neni 61, 72, 74 etj. të KDM) dhe me prokurorinë e shtetit (neni 159, 
etj.). 
Për marrje të vendimit lidhur me shpenzimet procedurale të shkaktuara me 
keqpërdorim të të drejtave dhe me prolongimin e procedurës, shih nenet 452 parag 1 
dhe 454 paragrafi 3. 
Sa i përket paraburgimit, Kodi vë standard më të rreptë të procedurës brenda një kohe 
sa më të shkurtër të mundshme. Edhe pse të drejtën e gjykimit brenda një kohe të 
arsyeshme GjEDNj e ka shqyrtuar në çështje të shumta, zgjatjen e përgjithshme të 
afatit të arsyeshëm në kuptimin absolut nuk e ka përcaktuar, duke pasur parasysh faktin 
se gjatësinë e përcaktojnë, para së gjithash, rrethanat e rastit konkret (Mota v. Italy) dhe 
varet nga dispozitat e ligjit nacional (De Jong, Baljet, Van den Brink v. Netherland)5 
 
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 i referohet kufizimit të lirisë në procedurë penale. Paraburgimi është masa 
më e rëndë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale, ngase me të 
bëhet kufizimi i lirisë së tij. S'ka dyshim se liria është një prej të drejtave themelore të 
individit, e garantuar me të drejtën ndërkombëtare dhe me të drejtën vendore. Mirëpo, 
në kushtet dhe në procedurën e përcaktuar me ligj (neni 13, neni 185), megjithatë mund 
të bëhet kufizimi i lirisë, me ç’rast personi i privuar lirie ka të drejtë që për 
ligjshmërinë e kufizimit të lirisë së tij të vendosë gjykata.  
KPP në nenin 164 dhe 187 paragrafi 1, parasheh mundësinë e kufizimit të lirisë së të 
pandehurit dhe përcakton kushtet në të cilat mund të caktohet paraburgimi. S'ka dyshim 
se çështja e heqjes paraprake të lirisë është një prej çështjeve më delikate në procedurë 
penale. Për këtë arsye, zgjatja e paraburgimit duhet të reduktohet në kohën më të 
shkurtër të mundshme. Së këndejmi, është detyrë e të gjitha organeve që marrin pjesë 
në procedurë penale dhe e organeve që japin ndihmë juridike, të veprojnë me nguti të 
posaçme kur i pandehuri gjendet në paraburgim. Po ashtu duhet theksuar se 
paraburgimi duhet të hiqet në çdo fazë të procedurës posa të pushojnë shkaqet për 
caktimin e tij (neni 185, paragrafi 3). 

                                                 
5 Shih: vendimet e së njëjtës Gjykatë për çështjet Kavka v. Poland, Niedbalav. Poland, Koing v. Germany, 
Buchholz v.Germany, Zimmermann and Steinet v. Switzerland, Pretto et altera v. Italy, Majarič v. Slovenia. 
Për llogatije të afatit të arsyeshëm, krahaso edhe vendimet në rastet Philis v. Greece, Alimena v. Italy,Yagci 
and Sergin v, Tukey. Për zgjatje të arsyeshme të paraburgimit, shih vendimin Letellier v. France, Abdoella 
v. Netherland,Tomasi v. France, Cloth v. Belgium. Afati kohor i fundit të cilin e shqyrton Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut është përfundimi i procedurës penale në formë të prerë - Pavišić 3, fq. 32. 
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Është me rëndësi të vihet në pah se KPP, duke e rregulluar çështjen e kufizimit 
paraprak të lirisë, bën fjalë për arrestimin, ndalimin dhe për paraburgimin. Derisa 
paraburgimi paraqet kufizimin e lirisë në bazë të vendimit gjyqësor të mbështetur në 
shkakun ligjor (kufizim faktik dhe juridik), arresti dhe, parimisht, ndalimi paraqesin 
kufizim faktik të lirisë, që motivohet gjithashtu nga shkaku ligjor për paraburgim, por 
arresti dhe ndalimi për kohë më pak se gjashtë orë, për personin e autorizuar nuk 
imponojnë marrje të aktvendimit formal për kufizim të tillë të lirisë. 
Arrestimin e personit të dyshuar e bën policia. Në të vërtetë, kur një person zihet/kapet 
në flagrancë gjatë kryerjes së veprës penale, e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, ose 
është në ndjekje për veprën e kryer penale, policia ose çdo person tjetër është i 
autorizuar ta arrestojë atë përkohësisht, edhe pa urdhër të gjykatës. Arrestimi përfshin 
momentin e kufizimit të lirisë së personit, ndërsa ndalimi përfshin kohën e kufizimit të 
lirisë së personit të arrestuar prej momentit të arrestimit të tij deri tek lëshimi i tij në liri 
ose caktimi i paraburgimit me aktvendim të gjyqtarit të procedurës paraprake, por kjo 
kohë nuk mund të jetë më e gjatë se dyzet e tetë orë. Sa më shpejt që të jetë e mundur, 
po jo më vonë se gjashtë orë nga koha e arrestimit, prokurori i shtetit ose oficeri i 
policisë, i lëshon personit të arrestuar vendimin, në të cilin, veç të tjerash, shënon 
veprën penale për të cilën dyshohet ta ketë kryer, bazën juridike për arrestim dhe 
udhëzimin për të drejtën për ankesë (neni 164 paragrafi 5).  
Në rrethana të ngutshme, policia mund të arrestojë ose ta ndalojë personin kur: 
ekziston dyshim i bazuar se ai ka kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare; 
arrestimi dhe ndalimi është i nevojshëm për identifikimin e personit, verifikimin e 
alibisë, mbledhjen e informacioneve dhe të dhënave për veprën penale; dhe ekzistojnë 
arsye për paraburgim nga neni 281 paragrafi 1. 
Arrestimi dhe ndalimi policor autorizohen nga prokurori i shtetit. Mirëpo, kur për 
shkak të rrethanave të ngutshme, autorizimi i tillë nuk mund të merret para arrestimit, 
policia duhet ta njoftojë prokurorin e shtetit menjëherë pas arrestimit (neni 164 
paragrafi 2).  
Për shkak të rëndësisë që ka liria për individin, paragrafi 3 i nenit 5 kërkon që 
kohëzgjatja e kufizimit të lirisë së të pandehurit të reduktohet në kohën më të shkurtër 
të mundshme. 
Më në fund, duhet theksuar se GJEDNJ ka konstatuar se edhe ekzekutimi i vendimeve 
gjyqësore është pjesë përbërëse e një gjykimi të drejtë. Autoritetet e qeverisë nuk bën 
as të refuzojnë dhe as të dështojnë në ekzekutimin e vendimeve të marra nga gjykatat e 
sistemit të drejtësisë (Van der Huk kundër Vendeve të Ulta /1994/) dhe Hornsby kundër 
Greqisë /1996/). Edhe vonesa e paarsyeshme e ekzekutimit të aktgjykimit të formës së 
prerë, paraqet shkelje të së drejtës për një proces të drejtë dhe në afat të arsyeshëm 
(Zappia kundër Italisë /1996/). 
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 të nenit 5 obligon organin procedues që personin e privuar nga 
liria ta njoftojë menjëherë në gjuhën që e kupton, për arsyet e heqjes së lirisë. Dispozita 
në fjalë më tutje parasheh zbatim të domosdoshëm të procedurës habeas corpus, në 
mënyrë që i arrestuari pa urdhër të gjykatës të sillet para gjyqtarit të gjykatës themelore 
brenda dyzet e tetë (48) orëve nga arresti. Gjyqtari vendos për caktimin e paraburgimit, 
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në pajtim me Kapitullin X të këtij Kodi. Fjalët “në juridiksionin e arrestimit” duhen 
marrë në kuptim të nenit 23, paragrafi 1 dhe të nenit 188, sipas të cilit/të cilave gjyqtari 
i procedurës paraprake është kompetent që, në bazë të kërkesës me shkrim të prokurorit 
të shtetit, pas mbajtjes së seancës dëgjimore, të caktojë paraburgimin. 
  
Neni 6 [Fillimi i procedurës penale] 
 
1. Hetimet policore mund të fillohen nga zyrtari i policisë në pajtim me nenet 

69-83. 
2. Procedura penale fillohet vetëm me vendim të prokurorit të shtetit kur 

ekziston dyshim i bazuar se është kryer vepër penale 
3. Prokurori i shtetit mund te filloje procedurën penale në pajtim me 

paragrafin 2 pas marrjes së informacionit nga policia, institucioni tjetër 
publik, institucioni privat, qytetari, media, nga informacioni i marrë në një 
procedurë tjetër penale ose pas ankimit ose propozimit të të dëmtuarit. 

 
Në legjislacionet penale procedurale të vendeve të rajonit ka zgjidhje të ndryshme për 
sa i përket autoritetit i cili zbaton hetimet. Ato diku i zbaton gjyqtari hetues e diku 
prokurori i shtetit. Në legjislacionet ku vepron gjyqtari hetues, zbatimit të hetimit i 
paraprin vënia në lëvizje e iniciativës (kërkesa) për zbatim të hetimit nga paditësi i 
autorizuar. Pas pranimit të kërkesës së prokurorit, gjyqtari hetues, me aktvendim, i 
fillon dhe i zbaton hetimet. Aty ku çështja e hetimeve ka kaluar në kompetencë të 
prokurorit të shtetit, meqenëse sipas rregullit iniciativa, fillimi dhe zbatimi i hetimeve i 
takon prokurorit të shtetit, faza që ka të bëjë me inicimin e procedurës penale, është 
shkrirë me vetë fillimin e hetimit nga prokurori i shtetit. 
Në procedurën tonë penale, për faktin se është kryer një vepër penale që ndiqet 
kryesisht (ex officio), policia dhe organet e tjera publike (neni 78) si dhe në raste të 
caktuara me ligj (nenet 385-387 të Kodit Penal)) edhe qytetarët kanë për detyrë ta 
informojnë prokurorin e shtetit nëpërmjet kallëzimit penal për veprën e kryer. Jashtë 
rasteve të sipër cekura, qytetarët kanë të drejtë t’i kallëzojnë veprat penale (neni 79 
paragrafi 1). Nga sa u tha, shihet se edhe qytetarët mund të ndikojnë në ndjekjen e 
veprave penale tek organi kompetent.  
Sipas nenit 68 të KPP-së, procedura penale ka katër faza të ndryshme. Fazës së hetimit 
formal, si fazë fillestare e procedurës penale, mund t’i paraprijnë veprimet fillestare të 
policisë, të përcaktuara me nenet 69- 84.  
Konform me KPP-në, veprimtaria hetimore rreth një çështjeje penale konkrete 
zhvillohet nëpërmjet veprimeve fillestare të policisë dhe nëpërmjet zbatimit të hetimit 
formal nga ana e prokurorit të shtetit.  
Veprimet fillestare të policisë - hetimi policor ka të bëjë me gjurmimin e veprave 
penale në pajtim me nenet 70-77, 81, 83, 84. 
Vënia në lëvizje (inicimi) e procedurës penale si edhe zbatimi i hetimit formal, janë në 
kompetencë ekskluzive të prokurorit të shtetit. Sipas nenit 102 të KPP-së, prokurori i 
shtetit mund të fillojë hetimin kurdo që ekziston ndonjë dyshim i arsyeshëm se është 
kryer vepër penale, ose se po ndodh ose ka gjasa të ndodhë në një të ardhme të afërt. 
Prokurori i shtetit, për kryerje të veprimeve hetimore, mund të angazhojë policinë e cila 
vepron nën mbikëqyrjen e tij. Meqenëse hetimi i çështjes penale është “pjesë” e 
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procedurës penale, del se prokurori i shtetit, me marrjen e aktvendimit për zbatimin e 
hetimit (neni 104 paragrafi 1) fillon procedurën penale dhe zhvillon hetimet. Nenet 46 e 
49 të KPP-së përcaktojnë kompetencën, të drejtat dhe obligimet e prokurorit të shtetit 
gjatë zhvillimit të procedurës penale. Në momentin e fillimit, procesi penal ekziston në 
kuptimin juridik të përcaktuar në nenet 102-104. Procedura penale e filluar zhvillohet 
dhe do të duhej të përfundonte brenda afateve të caktuara në nenin 159 (ndonëse gjatë 
këtij rrugëtimi, hetimi mund të pezullohet apo të pushojë). Përfundimi i hetimit 
nënkupton përfundim të veprimtarisë hetimore, përfundim të ndërmarrjes së veprimeve 
procedurale në fazën e hetimit.  
 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të nenit 6 u referohet hetimeve policore, të cilat mund të 
fillohen nga zyrtari i policisë në pajtim me nenet 69-83. Hetimet fillestare të policisë 
Kodi i quan edhe veprime fillestare të policisë.6 Për veprimet fillestare - hetimet 
policore policia i raporton prokurorit të shtetit sa më shpejt që të jetë e mundur. 
Prokurori i shtetit dhe policia punojnë bashkërisht gjatë veprimeve fillestare, nga neni 
70.  
Pas autorizimit për zbatimin e masës së fshehtë dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit 
nga neni 84, apo pas fillimit të procedurës penale nga neni 102, prokurori i shtetit 
drejton dhe mbikëqyr punën e policisë a të organit tjetër që zbaton hetimin penal dhe 
ka qasje në të gjitha informacionet përkatëse të hetimit policor (neni 69). 
  
Paragrafi 2. 
 
Me dispozitën e paragrafi 2 është rregulluar parimi akuzator (nullum judicio sine 
accusatione). Gjykata nuk zhvillon procedurë penale sipas detyrës zyrtare (ne procedat 
judeks ex officio). Parimi akuzator e zgjidh çështjen e fillimit të procedurës penale dhe, 
me praninë e tij, siguron zhvillimin e procedurës deri në zgjidhjen përfundimtare të 
çështjes penale. Me fjalë të tjera, sipas parimit akuzator procedura penale mund të 
fillohet dhe të zhvillohet vetëm me iniciativë të paditësit të autorizuar.  
Bazuar në parimin akuzator, funksionet themelore të procedurës penale janë të ndara 
dhe secilin prej tyre e ushtron subjekti i posaçëm. Ndarja e funksioneve në sistemin 
mikst të procedurës penale ka prodhuar formimin e organit të posaçëm për ndjekje - 
prokurorisë (publike, të shtetit, të përgjithshme). Efekti i ndarjes së këtyre funksioneve 
shihet nga fakti se procedura nuk mund të vihet në lëvizje pa iniciativë dhe veprim të 
paditësit, sikundërqë ajo duhet të pushohet kur paditësi i autorizuar tërhiqet nga ndjekja 
(nemo iudex sine actore). Ndarja e funksioneve të procedurës penale, jo vetëm të 
funksionit të ndjekjes po edhe të mbrojtjes dhe të gjykimit, procesit penal i jep karakter 
të kontestit që zhvillohet ndërmjet dy palëve para gjykatës. Sipas rregullimit të tillë 
funksioni i gjykimit ka të bëjë me drejtimin e procedurës dhe marrjen e vendimit 

                                                 
6 Në LPP të aplikueshëm më herët në Kosovë, veprimtaria e organeve të punëve të brendshme konsiderohej 
“procedurë që i paraprin procedurës penale” - “procedurë parapenale”. Në Republikën e Maqedonisë kjo 
veprimtari konsiderohet “procedurë parahetimore”. Pavarësisht nga emërtimi që i jepet veprimtarisë së 
policisë në këtë faze, forma e ndërmarrjes së veprimtarisë së tillë si dhe efekti provues i të dhënave të 
fituara me këtë veprimtari është pothuajse i njëjtë në të gjitha legjislacionet. 
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përfundimtar lidhur me lëndën e gjykimit. Iniciativa dhe procedimi i provave kalojnë 
tek palët, dhe ky procedim emërtohet si maksimë shqyrtuese, e cila ndërlidhet me 
parimin kontradiktor, i cili obligon që secilës palë t’i mundësohet deklarimi për çfarëdo 
materiali provues të palës kundërshtare. 
Funksionin e gjykimit e ushtron gjykata. Është fakt se gjykata nuk mund ta fillojë e as 
ta zhvillojë procedurën penale pa akuzë të paraqitur nga paditësi i autorizuar. Mirëpo, 
pasi të paraqitet akuza, gjykata bëhet aktive dhe, përveç procedimit të provave nga ana 
e palëve, gjykata ka të drejtë që, sipas detyrës zyrtare, t’i mbledhë dhe t’i analizojë 
edhe provat që fare nuk i kanë propozuar palët, po qe se konsideron se, në këtë mënyrë, 
do të arrihet konstatimi i së vërtetës.  
Parimi akuzator është shprehur në shumë dispozita të KPP-së. Kështu, sipas nenit 6, 
paragrafi 2, procedura penale fillohet vetëm me vendim të prokurorit të shtetit kur 
ekziston dyshim i bazuar se është kryer vepër penale. Po ashtu neni 52 parasheh 
mundësinë që prokurori i shtetit të tërhiqet nga ndjekja e filluar, dhe me atë rast, 
varësisht nga momenti i tërheqjes, hetimin e pushon vetë, ose gjykata merr aktgjykim 
me të cilin e refuzon akuzën.  
Iniciativa për ndjekje penale teorikisht mund të rregullohet në dy mënyra, që iniciativa 
dhe zhvillimi i ndjekjes penale të varet nga dëshira e të dëmtuarit (parimi i 
dispozicionit të të dëmtuarit), ose që ndjekja penale t’i vihet si detyrë një organi të 
posaçëm, i cili ndjekjen e bën sipas detyrës zyrtare (ex officio) duke u mbështetur në 
interesin e përgjithshëm shoqëror. 
Paragrafi 2, duke përcaktuar prokurorin e shtetit si paditës të autorizuar në procedurë 
penale, shpreh parimin e oficialitetit7 të ndjekjes penale. Nenet 78 e 80 parashohin që 
të gjitha organet publike detyrohen t'i paraqesin prokurorit të shtetit veprat penale që 
ndiqen sipas detyrës zyrtare. 
Në pjesën e posaçme të Kodit penal është paraparë që, për veprat penale sipas neneve 
185, paragrafi 5; 257, paragrafi 4; 330, paragrafi 7; 331, paragrafi 3, ndjekja të bëhet 
sipas propozimit të të dëmtuarit. Për veprat penale, për ndjekjen e të cilave nevojitet 
propozimi i të dëmtuarit, paraqitja e tij është kusht i domosdoshëm për ndjekje penale. 
Veprat penale të cilat ndiqen sipas propozimit të të dëmtuarit, janë vepra penale të cilat 
ndiqen sipas dëtyrës zyrtare, sepse edhe për veprat e tilla penale paditës i autorizuar 
është prokurori i shtetit, ndonëse aktivizimi i tij është kushtëzuar me vullnetin e të 
dëmtuarit.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafi 3 të nenit 6 me përcaktimin se prokurori i shtetit mund të fillojë 
procedurën penale pas marrjes së informacionit nga subjektet e apostrofuar aty, duket 
se ka qasje tjetër ndaj parimit të legalitetit - ligjshmërisë në krahasim me Kodin e 
Përkohshëm të procedurës penale.8 Kjo dispozitë do të duhej lidhur me nenin 2 të KP-

                                                 
7 Parimin e oficialitetit së pari e hasim në procedurë inkuizitore. Në tipin akuzator, nëse përjashtohet 
periudha e Perandorisë Romake, ky parim nuk ekzistonte. Në atë tip të procedurës, ndjekja bëhej sipas 
dispozicionit të të dëmtuarit. 
8 Në dispozitën e nenit 6, paragrafi paragrafi 3 të Kodit të Përkohshëm të procedurës penale thuhej: “Me 
përjashtim të rasteve kur me ligj parashihet ndryshe, prokurori publik detyrohet të fillojë ndjekjen penale 
kur ekziston dyshim i arsyeshëm se është kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare”  
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së, i cili shpreh konotacionin e parimit të legalitetit shikuar nga aspekti i së drejtës 
penale materiale, e që konsiston në përcaktimin me ligj të veprës penale dhe të 
sanksionit penal ( nullum crimen nulla poene sine lege). Mundësia e prokurorit të 
shtetit që të fillojë procedurën penale, të cilën e parasheh paragrafi 3, gjithashtu duhet 
shqyrtuar në kontekst të nenit 7, paragrafi 1, nënparagrafët 1.6-1.8. të Ligjit për 
Prokurorin e shtetit. Dispozitat e nenit 7 të Ligjit për Prokurorin e shtetit, përcaktojnë 
detyrat dhe kompetencat e prokurorëve të shtetit përkitazi me zbulimin e hetimin e 
veprave penale dhe ndjekjen e kryerësve të tyre.  
Dispozitat e nenit 7 të Ligjit për prokurorin e shtetit shprehin parimin e legalitetit të 
kuptuar në aspektin procedural. Konotacioni procedural i parimit të legalitetit 
nënkupton obligimin e prokurorit të shtetit (përveç disa përjashtimeve që kanë të bëjnë 
me parimin e oportunitetit) të fillojë ndjekjen penale kur ekziston dyshim i arsyeshëm 
se është kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare.  
Në të vërtetë, parimi i oficialitetit të ndjekjes penale, siç është theksuar, kërkon që 
ndjekja penale të ushtrohet në interes të përgjithshëm. Mirëpo, me përcaktimin se 
ndjekja e veprave penale bëhet kryesisht sipas parimit të oficialitetit, duke u mbështetur 
në interesin e përgjithshëm shoqëror, nuk është dhënë ende përgjigjja se a është i 
obliguar prokurori i shtetit çdoherë kur janë plotësuar kushtet ligjore për ndjekje 
penale, ta ushtrojë ndjekjen. Ekzistimi i kushteve ligjore për ndjekje do të thotë që: 
vepra e cila është objekt akuzimi të jetë vepër penale; që të mos ketë rrethana që 
përjashtojnë përgjegjësinë penale; të ketë prova që e arsyetojnë dyshimin e bazuar se i 
pandehuri është kryerës i veprës penale etj.. Lidhur me këtë, në të drejtat pozitive 
hasim zgjidhje të llojllojshme. Kështu, disa të drejta pozitive obligojnë organin 
shtetëror që, posa të plotësohen kushtet ligjore për ndjekje, siç janë ekzistimi i 
elementeve të veprës penale, mungesa e rrethanave që përjashtojnë përgjegjësinë 
penale apo të atyre që e përjashtojnë ndjekjen penale, ekzistimi i dyshimit të arsyeshëm 
etj., të ushtrojë ndjekjen penale, pavarësisht nga fakti nëse dëshiron apo jo prokurori ta 
ndjekë rastin konkret. Në këtë grup të drejtash bën pjesë edhe e drejta jonë e 
procedurës penale. Në anën tjetër, disa të drejta, përveç plotësimit të kushteve ligjore 
për ndjekje, i lënë hapësirë prokurorit që, për çështjen penale konkrete, të çmojë edhe 
arsyeshmërinë për ndjekjen e asaj vepre penale.9 
Nga ç’u tha më sipër, shihet se, me gjithë faktin se, sipas paragrafit 3, prokurori i 
shtetit mund të fillojë procedurën, parimi i legalitetit (krahas pranisë së tij në të drejtën 
penale materiale) ekziston edhe në të drejtën e procedurës penale, dhe ai nuk është 
zëvendësuar me parimin e oportunitetit. Përcaktimi ligjor se prokurori i shtetit mund të 
fillojë procedurën penale, është rezultat i ekzistimit të procedurave alternative, të cilat 
prokurori mund t’i shfrytëzojë në raste konkrete si alternativë të ndjekjes penale. Se 
prokurori i shtetit jo vetëm që mund të fillojë ndjekjen penale, por këtë madje duhet ta 
bëjë, shihet nga dispozita e nenit 109 të KK-së, e cila prokurorin e shtetit e konsideron 
përgjegjës për ndjekjen penale. Në çështjet penale, ku ekziston dyshimi i bazuar se 
është kryer vepër penale (dhe nuk gjen zbatim ndonjë procedurë alternative), neni 7 i 
Ligjit për prokurorin e shtetit specifikon veprimet, për të cilat prokurori i shtetit ka për 
detyrë të ushtrojë ndjekjen penale. E drejta dhe detyra e prokurorit të shtetit që të 
ndjekë kryerësit e veprave penale manifestohet si në momentin e vënies së iniciativës 
për ndjekje dhe fillimit të procedurës, ashtu edhe në vazhdimin e saj gjatë gjithë 
                                                 
9 Sahiti, Murati, E drejta e procedures penale, Prishtinë, 2013, fq. 91. 
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rrjedhës së procedurës penale. Megjithatë, në procedurën tonë penale, në rastet kur 
prokurori i shtetit çmon se më nuk ekzistojnë kushtet ligjore për ndjekje, parashihet 
mundësia që ai të tërhiqet nga ndjekja e filluar (neni 52). 
Si çdo parim tjetër edhe parimi i legalitetit ka disa përjashtime.  
Përjashtimet nga ky parim janë: 
a) Rastet të të cilat për vënien në lëvizje të procedurës nevojitet propozimi i të 

dëmtuarit, apo leja paraprake e organit kompetent;  
b) Rastet kur prokurori i shtetit, duke u mbështetur në parimin e arsyeshmërisë 

(oportunitetit), në ndonjë rast konkret zbaton procedurë alternative (nenet 229-
239).  

Lidhur me përjashtimin nën a) organ kompetent për dhënien e lejes për ndjekje penale 
është Prokurori i shtetit i Kosovës (neni 117 i KP), ndërsa për ndjekjen e personave që 
gëzojnë imunitet, organi përkatës. 
Bazuar në nenin 144 të KPP të mëparshëm, kur ndjekja e veprave të caktuara penale 
varet nga propozimi ι të dëmtuarit apo nga leja paraprake e organit kompetent, 
prokurori publik nuk mund të zbatojë hetimin as të ngrejë aktakuzën apo 
propozimakuzën pa dorëzimin e provës se është dhënë propozimi apo leja. Prandaj, në 
çështjet penale ku kërkohet propozimi për ndjekje, prokurori publik nuk vepron pa i 
arritur propozimi nga i dëmtuari. Po ashtu, aty ku kërkohet leja paraprake për ndjekje, 
prokurori publik më parë duhet t'i drejtohet organit kompetent, në mënyrë që të 
sigurojë lejen për ndjekje. Me rastin e vendosjes për dhënien ose mosdhënien e lejes 
për ndjekje, organi kompetent çmon arsyeshmërinë nëse duhet lejuar apo jo ndjekja.  
Rastet tek të cilat sipas pikës b) mund të mos bëhet ndjekja penale apo ku ndjekja 
kushtimisht mund të prolongohet gjejnë shprehjen si me rastin e ndjekjes në procedurë 
për të mitur, ashtu edhe me rastin e ndjekjes së personave madhorë.  
Të miturve në procedurë penale u kushtohet kujdes i posaçëm, si për sa i përket 
zhvillimit të procedurës, ashtu edhe për sa i përket sanksionit penal. Për këtë arsye, në 
procedurë penale ndaj të miturit ekzistojnë dy përjashtime nga parimi i legalitetit: (neni 
56 paragrafi 1 dhe 2 i KDM).  
Tek përjashtimet nga parimi i legalitetit në procedurë ndaj të miturit, faktikisht kemi të 
bëjmë me parimin e oportunitetit - arsyeshmërisë. Sipas këtij parimi, me gjithë faktin 
se ka prova të mjaftuara që i mituri ka kryer vepër penale, me gjithë faktin se kushtet 
ligjore për ndjekje penale janë plotësuar, prokurori i shtetit vë në zbatim edhe 
arsyeshmërinë (oportunitetin) e tij, kështu që, duke u udhëhequr me rrethanat që kanë 
të bëjnë me personalitetin e të miturit dhe ambientin jetësor të tij, ka mundësi të mos 
ushtrojë ndjekjen penale. Natyrisht që me rastin e çmuarjes së arsyeshmërisë, prokurori 
i shtetit duhet të ketë parasysh si interesin e të miturit, ashtu edhe interesin e 
përgjithshëm shoqëror. 
 
Neni 7 [Detyrimi i përgjithshëm për vërtetimin e plotë dhe të saktë të fakteve] 
 
1. Gjykata, prokurori i shtetit dhe policia të cilët marrin pjesë në procedurën 

penale detyrohen që saktësisht dhe tërësisht t’i vërtetojnë faktet të cilat 
janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm. 

2. Sipas dispozitave të parapara me këtë Kod, gjykata, prokurori i shtetit dhe 
policia që marrin pjesë në procedurë penale detyrohen që me vëmendje dhe 
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me përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë të 
vërtetojnë faktet kundër të pandehurit si dhe ato në favor të tij, dhe para 
fillimit të procedurës dhe gjatë zhvillimit të saj t’i mundësojnë të 
pandehurit dhe mbrojtësit të tij shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe 
provave që janë në favor të të pandehurit. 

 
Dispozitat e nenit 7 përcaktojnë detyrimin e përgjithshëm për organet procedurale 
(gjykatën, prokurorin e shtetit dhe policinë), që t’i vërtetojnë në mënyrë të plotë dhe të 
saktë faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm.  
Organet procedurale detyrohen gjithashtu që të vërtetojnë me vëmendje dhe me 
përkushtim maksimal profesional e me përkujdesje të njëjtë, faktet kundër të 
pandehurit si dhe ato në favor të tij. Obligimi i organeve procedurale më tutje përfshin 
detyrimin që, para fillimit dhe gjatë zhvillimit të procedurës, t’i mundësojnë të 
pandehurit dhe mbrojtësit të tij shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që janë në 
favor të të pandehurit. 
Shikuar në aspektin teorik, neni 7 ka të bëjë me parimin e së vërtetës në procedurë 
penale.10  
Çështja e së vërtetës, në përgjithësi, manifestohet si problem mjaft i ndërlikuar. Të 
gjitha çështjet që i përkasin kësaj problematike, kanë të bëjnë me domosdoshmërinë, 
mënyrën dhe mundësinë e njohjes së saj në procedurë gjyqësore, me atë çfarë e vërtete 
kërkohet në procedurë penale dhe me çfarë të vërtete do të duhej të kënaqemi në 
procedurën penale.  
Në procedurë penale duhet të konstatohet patjetër e vërteta nëse i pandehuri është 
përgjegjës për vepër penale konkrete. Për organet që zhvillojnë procedurën penale, 
vepra penale është ngjarje nga e kaluara e ndodhur para fillimit të procedurës penale. 
Prandaj, duke e konstatuar të vërtetën për atë se a është i pandehuri penalisht i 
përgjegjshëm për veprën penale konkrete, për të cilën akuzohet, organet procedurale, 
para së gjithash, konstatojnë nëse kanë ekzistuar në të kaluarën faktet në të cilat 
mbështetet aktakuza, të cilat, po të ekzistonin, përcaktojnë përgjegjësinë penale të të 
pandehurit për veprën përkatëse. Në procedurë penale interesi i përgjithshëm kërkon që 
të konstatohet e vërteta e plotë dhe e pakontestueshme për faktet të cilat përbëjnë bazën 
e përgjegjësisë penale të të pandehurit. 
Në nenin 7 theksohet obligimi i gjykatës, i prokurorit të shtetit dhe i policisë që, me 
vëmendje dhe me përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë, të 
vërtetojnë saktësisht dhe plotësisht faktet e rëndësishme për marrje të vendimit të 
ligjshëm, qofshin ato fakte në dëm apo në favor të të pandehurit. Me dispozita të tjera 
procedurale parashihet se: Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

                                                 
10 Çështja e së vërtetës si edhe ajo e gënjeshtrës, është shumë e vjetër. Me mijëvjeçarë është zhvilluar 
“luftë” ndërmjet së vërtetës dhe gënjeshtrës, ndërmjet së mirës dhe së keqes. Përpjekjet njerëzore për 
konstatimin e së vërtetës dhe demaskimin e gënjeshtrës kanë qenë të pranishme me rastin e procedimit 
penal gjatë gjithë historisë njerëzore. Në kuadër të përpjekjeve të tilla janë përdorur burime të ndryshme të 
njohjes, prej mjeteve primitive të provës (mjeteve iracionale të quajtura ordalie ose judicia dei), deri te 
zbatimi i metodave bashkëkohore. Në të vërtetë, zhvillimi i shkencave natyrore dhe teknike e ka lehtësuar 
në një masë zbulimin e gënjeshtrës nëpërmjet aplikimit të metodave dhe përdorimit të instrumenteve të 
ndryshme. Mirëpo, duhet të pranojmë se edhe kriminelët, gjatë veprimtarisë së tyre, i shfrytëzojnë me të 
madhe arritjet shkencore, kështu që përsosja teknike e formës së reagimit ndaj kriminalitetit, në një anë, dhe 
përsosja e kriminelëve, në anën tjetër, si duket, nuk ka të ndalur.  
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detyrohet të kujdeset për shqyrtimin e gjithanshëm dhe të drejtë të çështjes, në pajtim 
me paraqitjen e provave siç parashihet me Kod (neni 299 paragrafi 3); Deri në fund të 
shqyrtimit gjyqësor, palët dhe i dëmtuari mund të propozojnë shqyrtimin e fakteve të 
reja, mbledhjen e provave të reja dhe të përsërisin propozimet të cilat i ka refuzuar më 
herët gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues ose trupi gjykues (neni 329, 
paragrafi 3); Për gjetjen e së vërtetës kontribuon edhe mundsia ligjore që me ankesë të 
paraqiten fakte dhe prova të reja (beneficiun novorum) në procedurë penale (neni 382, 
paragrafi 3). 
Ndonëse në teori të procedurës penale trajtohen modalitetet e së vërtetës (e vërtetë 
absolute, relative objektive, subjektive, materiale¸ formale), me arsye shtrohet pyetja: 
Çfarë e vërtete kërkohet dhe në çfarë niveli mund të arrihet e vërteta në procedurë 
penale? Me fjalë të tjera, me çfarë të vërtete mund të kënaqemi në procedurë penale. 
S'do mend se e vërteta absolute shkon para të vërtetës relative dhe gjithnjë duhen bërë 
përpjekje për gjetjen e saj. E vërteta, e kuptuar në mënyrë absolute, është 
përputhshmëria e plotë e gjykimit tonë, e parafytyrimeve tona mbi ngjarjet e kaluara 
ose mbi gjendjen e tanishme të një sendi me realitetin e asaj ngjarjeje apo të asaj 
gjendjeje, përputhshmëri e cila përjashton mundësinë e së kundërtës. Mirëpo, është fakt 
i pamohueshëm se e vërteta absolute nuk mund të arrihet çdoherë as në shkencë e as në 
jetën e përditshme. Prandaj, si në jetën e përditshme, ashtu edhe në të drejtën në 
përgjithësi, pra edhe në procedurën penale, duhet të kënaqemi me të vërtetën relative, e 
cila, megjithatë, ka tipare të një të drejte objektive.  
Me rastin e ndriçimit dhe të zgjidhjes së një çështjeje penale, kur duhet të zbulohet e 
vërteta lidhur me atë ngjarje, gjykata analizon të dhëna të shumta, të cilat rrjedhin nga 
burime të ndryshme. Njohuritë e fituara rreth vërtetimit të ndonjë fakti në procedurë 
penale, mund të jenë të drejtpërdrejta dhe të tërthorta. Ato janë të drejtpërdrejta kur 
vërtetimin e ndonjë fakti e bën gjykata nëpërmjet perceptimit të vet personal, ndërkaq 
në rastet kur, me rastin e vërtetimit të ndonjë fakti, gjykata duhet të mbështetet në 
perceptimet e personave të tjerë, bie fjala të dëshmitarëve, fjala është për perceptim të 
tërthortë. 
Gjetja e së vërtetës me mbështetje në perceptime, pavarësisht nëse është fjala për 
perceptim të drejtpërdrejt a të tërthortë, me gjithë vullnetin e mirë që të zbulohet e 
vërteta, nuk e përjashton mundësinë e ekzistimit të së kundërtës. Për provat personale 
ekzistojnë shumë faktorë, të cilët i ka nxjerrë në shesh psikologjia gjyqësore e që 
ndikojnë në saktësinë e perceptimit, të memorimit dhe të riprodhimit të asaj që është 
perceptuar, faktorë të cilët pastaj gërshetohen edhe me procesin e harresës. Po ashtu, 
edhe për provat e tjera, provat materiale (reale), ekzistojnë një mori faktorësh që mund 
të ndikojnë në saktësinë e tyre dhe që vlerën e tyre e bëjnë shpesh relative. Më tutje, 
vërtetimi i fakteve me anën e provave indirekte - indicieve, me ç’rast kemi të bëjmë me 
argumentim nëpërmjet procesit të konkludimit (nga ekzistimi i ndonjë fakti irelevant, 
në bazë të përvojës, logjikisht konkludohet se ekziston fakti juridik relevant), po ashtu 
nuk është imun ndaj konkludimeve të gabuara, një fakt që të vërtetën e bën relative. Për 
shkak të të metave që mund të paraqiten në procesin e dëshmimit, e vërteta e konstatuar 
në bazë të dëshmive të dëshmitarëve, është po ashtu e vërtetë relative. Prandaj, si 
përfundim del se shumë faktorë ndikojnë që e vërteta e konstatuar në procedurë penale 
të jetë e vërtetë relative, meqë ajo gjithherë gjendet në relacion me cilësinë dhe 
vëllimin e provave të shfrytëzuara. Për këtë arsye, në procedurë penale duhen marrë në 
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konsideratë edhe lajthimet e mundshme. Prandaj në procedurë penale është i 
nevojshëm instituti i rishikimit të procedurës penale.  
Megjithëse thamë se e vërteta në procedurë penale ka tipare të së vërtetës relative, kjo 
nuk do të thotë kurrsesi se në procedurë penale nuk arrihet e vërteta. Eksperienca na 
mëson se në procedurë penale pothuaj rregullisht mësohet e vërteta. Po të ishte 
ndryshe, kërkesat për rishikim të procedurës penale do të ishin shumë më të shpeshta 
dhe do të kishin sukses më shpesh.11 Në procedurë penale duhet të synohet arritja e së 
vërtetës objektive, të së vërtetës për të gjithë, ndonëse e vërteta objektive si e vërtetë 
për të gjithë, nuk mund të arrihet as në jetën e përditshme, dhe vështirë që arrihet edhe 
në procedurën penale. Megjithatë, sado që e vërteta në procedurë penale mund të ketë 
tipare relative, duhet synuar që e vërteta e arritur sipas mënyrës së përcaktuar ligjore 
dhe me anën e mjeteve të parashikuara ligjore, të jetë jo vetëm e vërtetë për gjyqtarin (e 
vërtetë subjektive), por e vërtetë objektive - e vërtetë për të gjithë. Meqenëse në 
procedurë penale duhet të bëhet harmonizimi i vendimeve gjyqësore me faktet 
objektive reale, konsiderohet se qëllimeve praktike të procedurës lidhur me të vërtetën, 
më së miri i përgjigjet atributi objektiv - e vërtetë objektive.  
Shikuar nga aspekti filozofik, e vërteta është "shprehje besnike e realitetit", kurse nga 
aspekti procedural, ajo është "shkalla më e lartë e bindshmërisë" (vërtetësisë) për 
veprën penale dhe për përgjegjësinë e të pandehurit. Bindshmëria është kategori 
gnoseologjike e jo psikologjike. Se vërtet nocionet "shprehje e realitetit" dhe "shkalla 
më e lartë e bindshmërisë" si komponente të së vërtetës në procedurën penale janë të 
ndryshme, shihet nga situata kur gjykata është e bindur se ka arritur shkallën më të 
lartë të njohjes, ndërsa ajo që ka vërtetuar, nuk i përgjigjet gjendjes reale të çështjes, 
apo ajo nuk është e vërteta. Me fjalë të tjera, gjykata e ka vërtetuar gjendjen faktike 
gabimisht, megjithëse është e bindur se ajo është e saktë. Kësisoj, e vërteta subjektive 
si bindshmëri e gjykatës, nuk përputhet me të vërtetën objektive, e cila kupton rrjedhën 
e ngjarjes. Në qoftë se e vërteta e konstatuar nga gjykata, përputhet me realitetin 
objektiv, ekziston vërtetimi i saktë dhe i plotë i gjendjes faktike, kurse çdo 
mospërputhje me ngjarjen reale kupton vërtetim të gabuar ose jo të plotë të gjendjes së 
vërtetuar faktike. Prandaj, e vërteta në procedurë është arritur vetëm kur ajo paraqet 
shprehje të realitetit, kurse shkalla e bindjes për këtë i përgjigjet vërtetësisë. 
Po qe se çështjes të së vërtetës në procedurë penale i bëhet një vështrim historik, shihet 
se në periudha të ndryshme kanë ekzistuar rrugë të ndryshme për gjetjen e saj. Duke 
pasur parasysh këtë, në një pjesë të teorisë të së drejtës së procedurës penale zakonisht 
bëhet fjalë edhe për të vërtetën materiale dhe për të vërtetën formale. Në teori 
gjithashtu ka qasje të cilat, duke u nisur nga fakti se e vërteta është një dhe e pandarë 
dhe se përmbajtja e saj ka veti objektive dhe absolute e konkrete, kundërshtojnë me 
arsye trajtimin e së vërtetës si të vërtetë materiale dhe formale.12 Në aspektin e 
përmbajtjes edhe e vërteta materiale dhe e vërteta formale kanë të bëjnë me një të 
vërtetë, por rruga drejt së vërtetës ka qenë e ndryshme. Pavarësisht nga kjo, mendojmë 
se atributi "materiale” i së vërtetës, megjithatë mund të arsyetohet, sepse termi 

                                                 
11 Nga një pasqyrë tabelare e paraqitur në librin: Jekić, op. cit., shihet se, nga numri i përgjithshëm i 
aktgjykimeve të ankimuara në RSFJ në periudhën 1980-1986, rreth 20% e tyre janë anuluar. Nga numri i 
përgjithshëm i aktgjykimeve të anuluara, rreth 60% janë anuluar për shkak të vërtetimit jo të plotë ose të 
gabuar të gjendjes faktike.  
12 Dimitrijević, Krivično procesno pravo, Beograd, 1981, fq. 43. 
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"materiale" nuk është nocion i filozofisë materialiste (e cila sistemin proceduralo-penal 
e sheh si sistem kapitalist ose si sistem socialist),13 por është atribut i së drejtës së 
procedurës penale, ku si parim i kundërvihet atij "formale". 
Është e vërtetë se procedura penale është procedurë formale, procedurë në të cilën 
veprimtaria e subjekteve procedurale është e rregulluar me ligj. Mirëpo, forma e 
përcaktuar e veprimit në procedurën penale nuk parashihet vetëm për njohjen e së 
vërtetës përkitazi me faktet që vërtetohen në procedurë penale dhe për aplikimin e së 
drejtës në faktet e vërtetuara. Ekzistojnë forma të caktuara, të cilat shërbejnë për 
sigurimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut (p.sh., te përcaktimi i 
paraburgimit) për realizimin e ekonomizimit (kufizimi i afateve) etj.. Edhe pse mund të 
mendohet se të gjitha format procedurale, në atë masë sa kontribuojnë në rrjedhën e 
drejtë të procedurës penale, kontribuojnë edhe në gjetjen e së vërtetës mbi faktet dhe 
aplikimin e së drejtës si qëllim përfundimtar i procedurës penale, megjithatë 
eksperienca ka treguar se ekzistojnë edhe aso formash veprimi, të cilat, për shkaqe të 
caktuara, i imponohen procedurës penale. Për shembull, në procedurë penale ekziston 
parimi i shpejtësisë së veprimit dhe i ekonomizimit të procedurës. Mirëpo, kufizimi 
eventual i rreptë i mundësisë së paraqitjes së provave të reja pengon gjetjen e së 
vërtetës. Nga tërë kjo që u tha, del se forma e përcaktuar procedurale nuk parashikohet 
për shkak të vetë formës, por me qëllim që, nëpërmjet respektimit të saj, të arrihet 
esenca - gjetja e së vërtetës në procedurë penale. Prandaj procedurat penale 
bashkëkohore nuk kënaqen me konstatimin e së vërtetës formale, por orientohen nga 
gjetja e së vërtetës materiale.  
E vërteta materiale nënkupton vërtetimin e plotë të të gjitha fakteve relevante, nga të 
cilat varet zbatimi i së drejtës penale materiale dhe i së drejtës së procedurës penale, 
duke përputhur gjendjen faktike, të vërtetuar me vendim gjyqësor, me ngjarjen reale, e 
cila është marrë si vepër penale. E vërteta materiale kërkon që, pas analizës së 
gjithanshme të provave, çmuarja e tyre të bëhet sipas bindjes së lirë të gjyqtarit. 
Për dallim nga e vërteta materiale, e vërteta formale nënkuptonte vërtetim të tillë të 
çështjes, ku respektohej forma procedurale e parashikuar me ligj dhe pavarësisht nëse 
kishte përputhje të gjendjes faktike të vërtetuar me vendim gjyqësor, me gjendjen e 
krijuar në të kaluarën me rastin e kryerjes së veprës penale apo jo, ajo merret si e 
vërtetë. E vërteta konsiderohet formale për arsye se ajo arrihet në mënyrë mekanike. Të 
vërtetën formale e hasim si në sistemin akuzator (me rastin e aplikimit të provave 
iracionale apo kur pohimi i të pandehurit, pa u verifikuar, merrej si provë e plotë), 
ashtu edhe në sistemin inkuizitor (me rastin e aplikimit të teorisë legale të vlerësimit të 
provave).  
Me rëndësi është të potecohet fakti se se, pavarësisht nga pesha provuese që KPP ia 
njeh pohimit të të pandehurit (neni. 248 paragrafi 1 dhe neni 326 paragrafi 3), duke 
pasur parasysh kriterin e tretë që, në nenet e përmendura më lart, kërkohet për t’u 
konsideruar valid pohimi i të pandehurit (se pranimi i fajit mbështetet në faktet dhe në 
provat e çështjes) si dhe obligimin e organeve procedurale që t’i vërtetojnë saktësisht 
dhe tërësisht faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, 
konsiderojmë se KPP edhe më tutje mbështetet në parimin e kërkimit dhe të vërtetimit 
të së vërtetës në procedurë penale. 

                                                 
13 Ibid. 
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Shikuar nga aspekti logjik dhe metodologjik, në procedurë penale në shqyrtim 
gjyqësor, sipas parimit të drejtpërdrejtë dhe atij kontradiktor, duhet të kontrollohet dhe 
të saktësohet çdoherë vlera e dy hipotezave, hipotezës së akuzës dhe hipotezës së 
mbrojtjes. Një hipotezë është e vërtetuar, në qoftë se me material provues ekzistues 
është eliminuar hipoteza alternative. Sido që të jetë, e vërteta në procedurën penale 
duhet të përmbajë në vete nivel të lartë të bindjes, sa do të ishte jo e arsyeshme të 
merrej e kundërta. Këtu gjithsesi kemi të bëjmë me një shkallë më të lartë të saktësisë 
të cilën mund ta arrijë njeriu. Prandaj, të vërtetën e tillë në procedurë penale e 
konsiderojmë të vërtetë objektive.  
Dihet se e vërteta e konstatuar në procedurë penale me vendim gjyqësor të formës së 
prerë, realisht i fiton tiparet e një të vërtete absolute dhe objektive, sepse vendimi 
gjyqësor krijon raporte dhe nxjerr efekte konkrete, të cilat medoemos duhet të 
respektohen nga çdo individ. Në këtë kuptim, është me vend sentenca latine që 
vendimin gjyqësor të formës së prerë e konsideron të vërtetë - res judicata pro veritate 
habetur - çështja e gjykuar konsiderohet e vërtetë, prandaj, vendimi i tillë duhet të 
ekzekutohet. Këtë e kërkon nevoja për siguri juridike brenda bashkësisë, prandaj 
vendimit gjyqësor të formës së prerë nuk mund t’i bëjë vërejtje efektive askush jashtë 
rrugës procedurale.  
Realizimi i qëllimit të procedurës penale, i shprehur në nenin 1 të KPP-së, që të mos 
dënohet askush i pafajshëm dhe që fajtorit t’i jepet sanksioni penal në kushtet e 
parashikuara me kod penal dhe në bazë të procedurës së zbatuar sipas ligjit, kërkon 
vërtetimin e fakteve të shumta. Se cilat fakte relevante paraqesin thelbin e një ngjarjeje, 
të cilat duhen vërtetuar në procedurë penale, është përcaktuar me të drejtën penale 
materiale, në të cilën janë paraparë cilësitë themelore që përbëjnë figurën e veprës 
penale si dhe bazat dhe kushtet e përgjegjësisë së kryerësit të veprës penale konkrete. 
Gjykata dhe organet shtetërore, që marrin pjesë në procedurë penale, kanë për detyrë 
që t’i vërtetojnë saktë dhe plotësisht faktet që kanë rëndësi për marrjen e vendimit të 
ligjshëm.  
Ekzistojnë rregulla të shumta që shërbejnë për gjetjen e së vërtetës. Në vijim po 
përmendim ato që konsiderohen si më të rëndësishmet: Roli aktiv i gjykatës me rastin e 
procedimit të provave (ndonëse aktiviteti i palëve rreth marrjes së provave - pyetja 
kryqëzore e ka ngushtuar këtë aktivitet); Aplikimi i teorisë së çmuarjes së lirë të 
provave nga ana e gjyqtarit; Autorizimi i gjykatës penale për t’i zgjidhur çështjet 
prejudikuese; Mundësia e paraqitjes së provave të reja - beneficium novorum etj.. 
Nga tërë ajo që është thënë deri tash për të vërtetën në procedurë penale, del se intencat 
e shoqërisë, si në fazën e rregullimit të procedurës penale, ashtu edhe me rastin e 
zbatimit të saj, janë të orientuara në drejtim të vërtetimit të plotë dhe të saktë të 
gjendjes faktike, çka siguron njëkohësisht arritjen e së vërtetës. Mirëpo, nevoja e 
domosdoshme shoqërore për zbulimin e së vërtetës nuk mund të merret si absolute, si 
qëllim i vetvetes. Arritja e së vërtetës nuk është qëllim i pakushtëzuar, të cilit do t'i 
nënshtroheshin të gjithë interesat e tjerë. Jurisprudenca demokratike manifestohet në 
faktin se qëllimi i procedurës nuk është njohja e thatë e së vërtetës, po njohja e saj në 
mënyrë sociale-etike të pranueshme.14 Andaj, për shkak të nevojës së mbrojtjes edhe të 
interesave të tjerë, në procedurë penale mund të ketë mossuksese të arsyeshme në 
                                                 
14 Damaška, Mirjan, Obaveštenja građana dana organima unutrašnjih poslova i dokazivanje u krivičnom 
postupku, “JRKKP” nr. 2/1969, fq. 187. 



Ejup Sahiti 

76 

konstatimin e kryerësit, ashtu sikurse edhe suksese të paarsyeshme. Në të vërtetë, 
sikurse në jetën e përditshme, ashtu edhe në procedurë penale, shprehet kolizioni i 
interesave që i nënshtrohen renditjes hierarkike, renditje të cilën e kushtëzojnë parimet 
shoqërore në shkallë të caktuar kulture dhe konstelacionet komplekse shoqërore. 
Andaj, kërkimi i së vërtetës nuk nënkupton kurrsesi mundësinë e kërkimit të saj pa i 
zgjedhur mjetet. Në këtë drejtim, duhet të vihet në pah se, për ndriçimin dhe zgjidhjen 
e një çështjeje penale konkrete, gjykata nuk mund të përdorë çfarëdo mjetesh të provës. 
Ajo mund t’i përdorë vetëm mjetet e provës të lejuara me ligj, ose ato që dalin nga 
parimet dhe fryma e normave procedurale, njëherësh duke iu përmbajtur formës së 
paraparë ligjore. Gjithsesi duhet të kihen parasysh edhe ndalesat e caktuara që i 
referohen ruajtjes së integritetit të individit, mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut 
të garantuara me akte ndërkombëtare dhe me dispozita të brendshme. Kështu, ndalohet 
shprehimisht që liria e të pandehurit për të formuluar dhe shprehur mendimin e tij të 
ndikohet nëpërmjet keqtrajtimit, lodhjes së shkaktuar, ndërhyrjes fizike, përdorimit të 
drogës, torturës, shtrëngimit ose hipnotizimit si dhe me masa të ndaluara me ligj, 
nëpërmjet premtimit të ndonjë përfitimi të paparaparë me ligj etj. (neni 257, parag. 4). 
KPP parasheh edhe disa shmangie nga konstatimi i së vërtetës, të cilat janë të 
parashikuara me qëllim të mbrojtjes së të drejtave individuale të të pandehurit dhe të 
personave të tjerë. Shmangiet e tilla nuk zvogëlojnë aspak rëndësinë e së vërtetës. Në 
këtë drejtim vlen të përmendet ndalesa reformatio in peius (neni 395), ndalesa e 
paraqitjes së pyetjeve kapcioze (154, paragrafi 4), provimi i një fakti vetëm me provë të 
caktuar (neni 423, paragrafi 3), ndalesa e pyetjes së dëshmitarëve të privilegjuar (nenet 
126-127), ekzistimi i identitetit subjektiv dhe objektiv ndërmjet aktgjykimit dhe 
aktakuzës (neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 7 dhe 10) etj.. 
 
 
Parimi i çmuarjes së lirë të provave 
 
Parimi i së vërtetës në procedurë penale është i lidhur ngushtë me parimin e çmuarjes 
së provave sipas bindjes së lirë të gjykatës.  
Propozimi dhe procedimi i provave bëhet gjatë gjithë zhvillimit të procedurës penale. E 
tërë veprimtaria e organeve proceduese në mbledhjen e provave dhe verifikimin e tyre, 
paraqet anën e jashtme të procesit të të provuarit, ndërsa veprimtaria mendore, logjike, 
e cila shpie në njohjen e fakteve dhe zbulimin e së vërtetës lidhur me veprën penale, 
përbejnë anën e brendshme të këtij procesi. S’ka dyshim se faza e fundit dhe më e 
rëndësishme e procesit të të provuarit është faza e çmuarjes së provave. Pas çmuarjes 
së provave, gjykata një fakt kontestues e merr si të vërtetë apo të pavërtetë dhe kësisoj 
konstaton të vërtetën në procedurën penale. Çmuarja e provave është proces veprimi 
mendor i ndërlikuar, për realizimin e të cilit, përveç njohurisë së ligjshmërive të 
mendimit logjik, është e nevojshme edhe njohja e psikologjisë gjyqësore, e cila merret 
me studimin e ligjshmërive rreth formimit dhe manifestimit të vetëdijes së 
pjesëmarrësve proceduralë në procedurë. Çmuarja definitive e provave, sipas rregullit, 
bëhet me rastin e procedimit të tyre në shqyrtim gjyqësor, veçmas në seancë për 
këshillim dhe votim, ku merret vendimi. Mirëpo, gjykata, edhe para kësaj faze, është në 
situatë që të çmojë në një masë ndonjë provë. Kështu, gjatë procesit të marrjes dhe të 
analizës së provës konkrete, gjykata duhet të analizojë dhe të verifikojë saktësinë e 
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secilës provë, në mënyrë që, po qe se paraqitet nevoja, të hulumtohet në atë drejtim 
edhe ndonjë provë tjetër. Më tutje, meqë gjatë rrjedhës së procedurës penale ekzistojnë 
shkallë të ndryshme intensiteti të bindjes se a është i pandehuri kryerës i veprës penale 
apo jo, organi procedural vjen në situatë që në një masë t’i vlerësojë provat prej fillimit 
të procedurës penale. Në të vërtetë, zbatimi i hetimit bëhet kur ekziston dyshimi i 
arsyeshëm se personi i dyshuar ka kryer vepër penale, kurse për ngritjen e akuzës, 
materiali hetues apo informacionet që disponon Prokurori i shtetit për veprën penale 
dhe për kryerësin e saj, paraqesin dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën 
penale, pra duhet të jetë arritur shkalla e besueshmërisë. Mirëpo duhet pasur parasysh 
se konstatimi nëse i pandehuri është kryerës i veprës penale, duhet të jetë rezultat i 
provave të shqyrtuara e të verifikuara në shqyrtim gjyqësor, në të cilin merret vendimi 
lidhur me çështjen penale. 
Në teori të procedurës penale ekzistojnë pikëpamje të ndryshme rreth asaj se kush i 
vërteton faktet në procedurë penale: a thua këtë e bën ekskluzivisht gjykata ose, krahas 
saj, e bëjnë edhe subjekte të tjera. Nga dispozitat e nenit 7 shihet se obligimi për hetim 
dhe vërtetim të fakteve vlen për gjykatën, Prokurorin e shtetit dhe policinë. Për sa i 
përket Prokurorit të shtetit, kjo është obligim që ai e ka si organ shtetëror e jo si palë në 
procedurë. Edhe obligimi i organeve publike (organeve të tjera shtetërore dhe i 
personave juridikë që ushtrojnë autorizime publike) që me rastin e kallëzimit të 
veprave penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare (neni 78), t’i paraqesin provat që i dinë, 
dhe t’i ruajnë gjurmët e veprës penale, sendet mbi të cilat ose me ndihmën e të cilave 
është kryer vepra penale, dhe provat e tjera, është në shërbim të gjetjes së të vërtetës 
për çështjen penale konkrete. Sa u përket pjesëmarrësve të tjerë të procedurës penale, 
nuk vlen obligimi për vërtetim të fakteve. Kjo ka të bëjë posaçërisht me të dëmtuarin. I 
dëmtuari nuk ka obligim t’i vërtetojë faktet që janë në favor të të pandehurit. 
Përjashtim nga kjo përbën rasti kur i dëmtuari është organ i pushtetit shtetëror. Në një 
rast të tillë edhe ky i dëmtuar, sipas nenit 78, ka detyrimet që t’i ruajë dhe t’i paraqesë 
provat, pavarësisht nëse janë në dëm apo në favor të të pandehurit. 
Çmuarja e lirë e provave është tregues i vlerës dhe i konkludimit për ekzistimin apo 
mosekzistimin e fakteve në procedurë penale. Çmuarja e lirë nënkupton atë mënyrë të 
vlerësimit të provave, e cila është e liruar nga rregullat formale të të provuarit. E 
kundërt me këtë është teoria e vlerësimit legal të provave, sipas së cilës me dispozita 
juridike është përcaktuar se me cilat prova vërtetohet fakti i caktuar. Rregullat e teorisë 
legale të çmuarjes së provave janë abstrakte e të përgjithshme dhe, si të tilla, 
përjashtojnë vlerësimin konkret nga gjyqtari. Për çmuarjen e lirë të provave ekzistojnë 
pikëvështrime të ndryshme në teorinë bashkëkohore. Sipas pikëpamjes, e cila është 
mbizotëruese, vlerësimi i lirë i provave ka të bëjë me rregullat juridike, por jo edhe me 
rregullat e të menduarit njerëzor si një proces që nuk përkufizohet me rregulla juridike. 
Nga gjykata kërkohet të marrë vendim të arsyeshëm. Një kërkesë e tillë e arsyeshme ka 
të bëjë edhe me çmuarjen e provave, përfshirë aty edhe konsideratën për rregullat e 
përgjithshme shkencore. Parimi i çmuarjes së lirë të provave nënkupton procesin në të 
cilin gjykata, pas përfundimit të procedurës provuese /prezantimit të provave/, vlerëson 
fuqinë provuese të provave të shqyrtuara dhe arsyeton qëndrimin e vet pse i ka 
vlerësuar ashtu. Përgjigjen e pyetjes se cilat fakte do t’i marrë si të vërtetuara gjykata, e 
jep sipas bindjes së saj, në bazë të vlerësimit të vëmendshëm dhe me ndërgjegje të çdo 
prove një nga një dhe të provave në tërësinë e tyre, si dhe në bazë të rezultateve të 
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procedurës në përgjithësi. Qëndrimin final rreth vlerësimit të provave e jep trupi 
gjykues (ose gjyqtari i vetëm gjykues), pas shqyrtimit të të gjitha provave. Garancia 
kundër keqpërdorimit të lirisë që i takon gjykatës sipas këtij parimi, qëndron në 
detyrimin e gjykatës që vlerësimin e vet ta arsyetojë në vendim.  
Dihet se gjatë historisë janë ndërruar dy teori të çmuarjes së provave: teoria legale15 e 
vlerësimit të provave dhe teoria e çmuarjes së lirë të provave. Secila nga këto dy teori 
ka qenë prodhim i kushteve të caktuara ekonomiko-shoqërore dhe politike dhe shprehje 
e tyre në të drejtën e procedurës penale.  
Teoria legale e çmuarjes së provave kishte dy variante: teoria legale pozitive dhe teoria 
legale negative. Ajo zbatohej në procedurë penale inkuizitore.  
Zbatimi i teorisë legale të çmuarjes së provave nxirrte në dritë edhe një institut të ri 
procedural. Në të vërtetë, në procedurë inkuizitore, përveç aktgjykimit dënues dhe atij 
lirues, gjykata mund të shqiptonte edhe aktgjykim me të cilin i pandehuri,,lëshohej nën 
gjykim”- absolutio ab instantia. Ky lloj i aktgjykimit nënkuptonte se, kur gjykata në 
një proces gjyqësor nuk kishte mundur të siguronte prova të mjaftueshme për ta 
shpallur të pandehurin fajtor, po që ndaj tij ekzistonin edhe më tutje disa prova që e 
rëndonin, i pandehuri nuk shpallej fajtor as që lirohej nga akuza, por “lëshohej nën 
gjykim”. Pavarësisht nga fakti se procedura kundër të akuzuarit përfundohej pa 
aktgjykim dënues, meqë nuk ishin mbledhur prova të mjaftueshme për ta dënuar, 
pavarësisht nga fakti se ai lëshohej në liri (me rastin e zbatimit të procedurës penale, i 
pandehuri arrestohej detyrimisht), për shkak të ekzistimit të dyshimit të mbështetur në 
prova të caktuara (prova jo të plota), i akuzuari edhe më tej mbetej i dyshimtë se kishte 
kryer veprën penale për të cilën akuzohej. Pozita procedurale e të lëshuarit nën gjykim 
(të liruarit për shkak të mungesës së provave) ishte mjaft e pasigurt, meqë kundër tij 
mund të rifillohej procedura në çdo moment, kurse ai nuk mund të mbrohej me 
kundërshtimin se çështja e tij ishte gjykuar një herë në formë të prerë - ne bis in idem. 
Sot në procedurat penale bashkëkohore, si reagim ndaj pozitës së të pandehurit, të cilit i 
shqiptohej aktgjykimi absolution ab instancia, për të pandehurin është inauguruar 
prezumimi i pafajësisë, për të cilin është folur te komentimi i nenit 3.  
Teoria e çmuarjes së provave sipas bindjes së lirë të gjyqtarit, rrjedh nga tipi akuzator i 
procedurës penale. Ajo rikthehet në tipin mikst të procedurës penale.  
Përvoja e gjatë njerëzore, e arritur në lëmin e funksionimit të gjyqësisë, më në fund, ka 
treguar se vlerësimi i drejtë i provave nuk duron shabllone të ashpra, të përcaktuara që 
më parë, porse ai duhet të jetë detyrë dhe rezultat i punës së gjykatës, e cila i analizon 

                                                 
15 Teoria legale e çmuarjes së provave është zbatuar në procedurën inkuizitore, ndërsa në disa vende deri në 
fund të shekullit XIX (Sipas Kodit mbi procedurën gjyqësore dhe veprave penale për Principatën e Serbisë, 
të vitit l865, kjo teori është aplikuar në Serbi dhe, pas okupimit të Kosovës dhe Maqedonisë më 1912, edhe 
në këto vende deri në fund të vitit l929!). Paraqitja e saj në skenë ka qenë shprehje e botëkuptimit të caktuar 
dhe të një morie faktorësh psikologjikë, të cilët kanë qenë të kushtëzuar në një periudhë të caktuar të 
shoqërisë njerëzore. Konservimi i saj në procedurë penale në rajonin e sipërpërmendur i mundësonte 
pushtetit serb të kishte një sistem gjyqësor i cili do t’i mundësonte sigurim të efikasitetit procedural, e 
“efikasiteti” i tillë, në të vërtetë i shërbente realizimit të një politike destruktive ndaj popullsisë shqiptare, e 
cila kishte përjetuar shumë procese të montuara politike kundër tyre. Sipas teorisë legale, me rastin e 
çmuarjes së provave për vërtetimin e saktësisë së fakteve kontestuese të një çështjeje penale, gjykata ka 
qenë e detyruar t’ia njohë secilës provë atë vlerë të cilën ia kishte caktuar që më parë me ligj. Duke u 
mbështetur në këtë teori, gjykata nuk gjykon sipas bindjes së vet të krijuar me rastin a analizës së provave, 
veçse këtë e bën në bazë të provave, vlerën e të cilave, paraprakisht dhe në mënyrë abstrakte, e ka caktuar 
ligjvënësi. Së këndejmi, provat ishin të klasifikuara sipas kritereve të ndryshme. 
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provat sipas parimit të drejtpërdrejtë dhe parimit kontradiktor. S’ka dyshim se me 
lënien e çështjes së vlerësimit të provave në detyrë të drejtpërdrejtë të gjyqtarit, 
funksioni i tij bëhet më përgjegjës.  
Teoria e çmuarjes së lirë të provave (teoria e bindjes së brendshme të gjyqtarit), për nga 
koncepti dhe rregullimi i saj, është e kundërt me teorinë legale të vlerësimit të provave. 
Kjo teori bazohet në parimin e së vërtetës materiale. Sipas saj, gjykata nuk është e 
lidhur me kurrfarë rregullash formale provuese për sa i përket faktit nëse do të 
konsiderojë një provë si të saktë apo jo. Sipas teorisë së çmuarjes së lirë të provave, 
gjithë materiali provues, i cili në procedurë penale është paraqitur si rezultat i 
propozimit dhe i aktivitetit të palëve dhe i aktivitetit të gjykatës, vlerësohet sipas 
bindjes së lirë të gjykatës, bindje të cilën ajo e ka krijuar me rastin e zbatimit të procesit 
të marrjes së provave.  
Pavarësisht nga fakti se teoria e çmuarjes së lirë të provave nuk është e kufizuar me 
norma ligjore, vlerësimi i provave nuk bën të jetë vlerësim arbitrar. Gjyqtari nuk bën ta 
ngatërrojë parimin e çmuarjes së lirë të provave me lirim nga respektimi i rregullave 
për çmuarjen e provave. Gjyqtari është i lirë t’i besojë ose të mos i besojë provës së 
proceduar, por ai nuk mund të dalë jashtë kufijve ligjorë, që kanë të bëjnë qoftë me 
mbledhjen e provave, qoftë me procedimin e tyre në shqyrtim gjyqësor. Çmuarja e 
provave duhet të mbështetet patjetër në ligjshmëri të përgjithshme të logjikës dhe të 
gjykimit, çka duhet të shërbejë si tendë kundër keqpërdorimeve me rastin e çmuarjes së 
tyre për dhënien e vendimit në procedurë. 
Vlerësimi i lirë i provave do të duhej të sillte argumentimin me një siguri dhe qartësi 
logjike absolute, mohimi i së cilës nuk do të ishte i mundshëm. Për argumentim të tillë, 
kushtimisht mund të flitet kur kemi të bëjmë me arritje të rezultateve të provimit me 
ndihmën e shkencave ekzakte. Te grupi tjetër i provave bëhet argumentimi me 
mbështetje psikologjike, që kupton bindjen më të lartë që mund të arrihet. Që të dy 
llojet e vlerësimit janë të pranishme në procedurën penale, por ato duhet të mbështeten 
në fakte të tilla, që mund të perceptohen në botën e jashtme, të cilat mund të 
kontrollohen, në mënyrë që të mos mbetet asnjë shkak për të dyshuar saktësinë, 
prandaj, pa mbështetje në fakte konkrete, bindja e lirë nuk mund të aplikohet me rastin 
e marrjes së aktgjykimit penal. Vlerësimi i provave sipas bindjes së lirë duhet të jetë 
patjetër shqyrtim dhe vlerësim i gjithanshëm logjik e psikologjik i të gjitha provave që 
janë shqyrtuar ose verifikuar në shqyrtim gjyqësor.16 
Kur të zbërthejmë procesin e çmuarjes së provave në mënyrë analitike, vërejmë se, 
varësisht nga disa lloje të provave (provat personale, provat materiale etj.), ekzistojnë 
edhe ligjshmëri të caktuara, studimin e të cilave e bëjnë disiplina të ndryshme 
shkencore, si, bie fjala, psikologjia gjyqësore, kriminalistika etj.. Gjyqtari duhet të 
posedojë gjithsesi njohuri themelore nga ato disiplina shkencore, sepse, me rastin e 
çmuarjes së lirë të provave, megjithatë, bindja e tij duhet të inkorporohet në 
ligjshmëritë që kanë arritur ato. Me rastin e çmuarjes së lirë të provave, gjyqtari përdor 
gjithsesi metodën e deduksionit logjik ose metodën e induksionit logjik. Mirëpo, nuk 
mjafton vetëm analiza logjike e provës, sepse, për shkak të mungesës së ndërgjegjes 

                                                 
16 Përkundër faktit që neni 262 i KPP-se përcakton se në çfarë provash të vetme nuk mund të mbështetet 
vendimi gjyqësor; se neni 3, paragrafi paragrafi 2 de jure instalon aplikimin e parimit in dubio pro reo; apo 
se neni 422, parg. 1 dhe neni 423, paragrafi paragrafi 3 për lejimin e rishikimit të procedurës penale, kërkon 
provë të caktuar, - nuk e vë në dilemë ekzistimin e teorisë së çmuarjes së lirë të provave. 
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dhe të vullnetit të mirë një konstruksion mund të jetë logjik, po jo i saktë. Prandaj, 
përveç analizës logjike të provës, ekziston edhe analiza teknike e provës, e cila 
realizohet me aplikimin e metodave teknike e shkencore për zbulimin dhe çmuarjen e 
vlerës provuese të tyre, me të cilat merret kriminalistika. Metodat logjike dhe teknike të 
vlerësimit të provave, kur është fjala për prova personale, plotësohen edhe me çmuarje 
psikologjike të tyre. Gjyqtari ka nevojë për njohje të psikologjisë gjyqësore, bile për 
njohje më të mirë sesa e njeh kriminalistikën, sepse në lëmin psikologjik, sipas 
rregullit, vepron vetëm, pa u mbështetur tek ekspertët. Mirëpo, sado të posedojë 
njohuri të nevojshme, faktor më i rëndësishëm për procedim dhe çmuarje të drejtë të 
provave është përvoja e gjyqtarit. 
Me rastin e çmuarjes së provave personale, si çështje qendrore paraqitet fakti nëse 
deklarimi është i saktë. Dihet, p.sh., se pasaktësia e provave personale mund të jetë 
rezultat i deklarimit të rremë të kryer me vetëdije, me ç’rast deklarimi konsiderohet 
subjektivisht i rremë. Veç kësaj, me gjithë qëllimin e mirë dhe dëshirën që i pyeturi ta 
thotë të vërtetën, ndodh që deklarimi të jetë jo i saktë, me ç’rast kemi deklarim 
subjektivisht të saktë, por në realitet objektivisht të pasaktë. Faktin se një deklarim 
mund të jetë subjektivisht i saktë, po objektivisht jo i saktë, gjyqtari duhet ta ketë 
parasysh gjithnjë, sepse në rastin konkret kjo mund t’i sigurojë çmuarje të drejtë të 
provës. Më tutje, me rastin e çmuarjes së deklarimit, janë me rëndësi interesimi që 
tregon i pyeturi për çështjen penale, burimet nga të cilat merren njoftimet si dhe 
motivet e tjera të deklarimit. Saktësia apo pasaktësia e deklarimit (të pandehurit ose të 
dëshmitarit) në masë të madhe varet, si nga faktorë të ndryshëm të jashtëm, ashtu edhe 
nga vetitë individuale të të pyeturit. Në saktësi të deklarimit ndikojnë edhe shumë 
faktorë të tjerë, siç janë: aftësia e perceptimit, kujtesa dhe riprodhimi i asaj që është 
perceptuar. Çrregullime të ndryshme mund të paraqiten gjithashtu kur ato kanë lidhje 
me ndonjë fenomen në psikën e të pyeturit. Në anën tjetër, situata në të cilën gjendet 
dëshmitari me rastin e perceptimit të fakteve (largësia, ndriçimi etj.), intervali i kohës 
së kaluar nga momenti i perceptimit deri në riprodhimin e asaj që është perceptuar dhe 
memorizuar në kujtesë, si dhe kushtet në të cilat merret në pyetje, po ashtu kanë ndikim 
në deklarimin e tij. Në të vërtetë tregimi spontan është më pak i gjerë, por është më i 
saktë se tregimi që merret duke e marrë në pyetje.17  
Çmuarja e lirë e provave mund të bëhet në dy mënyra. Sipas mënyrës së parë, gjykata i 
çmon provat lirisht, pa qenë e kufizuar me ndonjë formë ligjore, por vetëm në bazë të 
bindjes që ka krijuar me rastin e analizës së provës, pa pasur obligim që, për bindjen e 
vet, të japë llogari. Një mënyrë e tillë e çmuarjes së provave ekziston te jury-a (porota) 
klasike e tipit anglosakson,18 nga e cila nuk kërkohet fare arsyetimi i verdiktit të saj. 
                                                 
17 Bayer, Vladimir, Jugoslovensko krivično procesno prave, libri i dytë, Pravo o činjenicama i njihovom 
urvrđivanju u krivičnom postupku, Zagreb, 1978, fq. 179.  
18 Në të vërtetë, gjykata penale angleze përbëhet nga dy pjesë. Njërën e përbën kolegji i gjyqtarëve 
profesionistë (ose, te disa gjykata angleze - një gjyqtar profesionist). Kolegji i tillë quhet,,gjyq” (the court). 
Trupin tjetër e përbëjnë gjyqtarët e përkohshëm joprofesionistë, të quajtur,,jury”. Juria, e cila, pas 
shqyrtimit që drejton kolegji (gjyqtari), vendos për ekzistimin ose mosekzistimin e fakteve juridike 
relevante kontestuese dhe, kësisoj. vendos se a është i pandehuri fajtor apo jo. Kur juria gjen se i pandehuri 
nuk është fajtor, gjykata duhet ta lirojë atë. Po qe se juria e shpall fajtor, gjykata merr aktgjykim, me të cilin 
shqipton sanksionin dhe pasojat e tjera juridike. Këtu është me rëndësi të vihet në pah se, në realizimin e 
funksionit gjyqësor që i është besuar, juria angleze formalisht është terësisht e pavarur. Ajo është një gjyq 
tërësisht i pavarur për faktet, sepse, me rastin e vërtetimit të tyre, juria nuk ka obligim t’i paraqesë arsyet që 
e kanë shpënë për ta marrë vendimin. 
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Mënyra e dytë19 e çmuarjes së lirë të provave bazohet gjithashtu në bindjen e 
brendshme të lirë të gjykatës, që është pikësëpari rezultat i vlerës objektive të provave, 
e cila shndërrohet në rezultat subjektiv - bindje të lirë të gjyqtarit. Mirëpo, bindja e lirë 
e krijuar në këtë mënyrë, duhet të argumentohet nëpërmjet arsyetimit të aktgjykimit, në 
mënyrë që të njoftohet çdokush se si ka ardhur gjykata në bindjen konkrete. Prandaj 
bindja e lire, e kuptuar në këtë mënyrë, paraqet teorinë progresive të çmuarjes së lirë të 
provave. 
Në të drejtën tonë të procedurës penale çmuarja e provave bëhet sipas teorisë 
progresive të çmuarjes së provave. Gjykata ka për detyrë që të vlerësojë me ndërgjegje 
çdo provë një nga një dhe, në lidhje me provat e tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë, 
të nxjerrë konkluzionin nëse është provuar një fakt (neni 361 paragrafi 2). Gjykata 
është e obliguar që në arsyetimin e aktgjykimit t'i paraqesë në mënyrë të qartë dhe të 
plotë faktet e vërtetuara dhe për çfarë arsyesh një fakt e merr si të provuar ose si të 
paprovuar (neni 370 paragrafi 7). Më në fund, nëse aktgjykimi nuk ka fare arsyetim për 
faktet e rëndësishme, ose ka kundërthënie ndërmjet dispozitivit dhe arsyetimit, atëherë 
me atë aktgjykim është bërë shkelje esenciale e KPP (neni 384 paragrafi 12).  
Për këtë parim shih: komentet e nenit 257.  
Më lart kemi konstatuar se vlerësimi i lirë i provave ka të bëjë me moskufizim të asaj 
lirie me rregulla juridike, por jo edhe për sa u përket rregullave të të menduarit njerëzor 
si një proces që nuk përkufizohet me rregulla juridike. Meqenëse vendimi gjyqësor 
mund të sulmohet me ankesë dhe, si i tillë, paraqitet si objekt i çmuarjes nga gjykata e 
një instance më të lartë (lidhur me çështjen nëse është në harmoni me rregullat e 
logjikës, se a u kundëvihet rregullave të shkencës, se a është në kundërshtim me 
përvojën), kërkohet që gjykata ta arsyetojë vendimin. Në sistemin e common law-së ka 
përpjekje që çmuarja e provave të jetë më pak e varur nga subjekti i cili gjykon për 
faktet (çka është kushtëzuar edhe me organizimin e procedurës në atë sistem). Mjet i 
rëndësishëm në atë drejtim janë rregullat për hedhjen - ekskluzionin e provave që 
synojnë të ndikojnë në vullnetin e subjektit që vendos për faktet. Ekskludimi i provës 
zgjidh një problem me rëndësi, sepse nëpërmjet tij pengohet ndikimi real i provës së 
papranueshme në ndërgjegjen e gjyqtarit. Problemi i tillë varet nga fakti se në çfarë 
mënyre realizohet konkludimi i gjyqtarit për faktet. Po qe se ai rezulton nga vlerësimi i 
provave konkrete, provën e papërshtatshme konkrete, ka mundësi ta veçojë nga 
shkresat e lëndës. Mirëpo, nëse procesi i konkludimit është rezultat i provave të 
gjithmbarshme, atëherë veçimi i provës konkrete (nga koka e gjyqtarit) është i 
pamundshëm. Nga kjo më tutje pason domosdoshmëria: a) që prova e papranueshme të 
mos gjendet fare në rezonin njohës të organit që vërteton faktet,20 ose b) po qe se kjo, 
                                                 
19 Forma e dytë e pjesëmarrjes së qytetarëve joprofesionistë në gjykim nënkupton pjesëmarrjen e qytetarëve 
në cilësi të gjyqtarit të jurisë (gjyqtarit porotë) dhe të gjyqtarëve profesionistë (ose të një gjyqtari 
profesionist) në një trup gjykues të përbashkët. Ky trup gjykues në procedurë penale vendos bashkërisht si 
për çështjet faktike, ashtu edhe për ato juridike si dhe për shqiptimin e sanksionit penal. Kjo formë e 
pjesëmarrjes së qytetarëve në gjykim, së pari pati filluar të aplikohej në legjislacionin e Gjermanisë në 
shekullin XIX, e pastaj qe përhapur në tërë Evropën kontinentale. Tani në legjislacionin procedural të 
procedurës penale të Kosovës, përveç në procedurë ndaj të miturve, nuk figurojnë gjyqtarët porotë. Trupi 
gjykues përbëhet prej tre gjyqtarëve profesionistë.  
20 Përkitazi me çështjen e lejueshmërisë së provave në procedurë penale të vendeve të sistemit Common 
Law, e njohur si çështje e ekskluzivitetit, e cila më së tepërmi është përpunuar në të drejtën procedurale të 
Shteteve të Bashkuata të Amerikës, lexuesin e udhëzojmë tek punimi i Milovanović Zoran, Nedopušteni 
dokazi u krivičnom postupku zemalja Common Law sistema, JRKKP, nr. 2/1989 dhe nr. 3/1989.  
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megjithatë, ndodh të vendosen pengesa të përshtatshme që provat e tilla të mos 
ndikojnë në vendim. Në rastin e parë s’ka dallime ndërmjet sistemeve. Në rastin e dytë 
sistemi i common law-së ka një digë mbrojtëse shtesë për mbrojtje nga ndikimi i 
fshehtë i provave të tilla të papranueshme, që ka të bëjë me ndarjen e trupit gjykues dhe 
mundësinë që gjyqtari i cili udhëheq gjykimin, të pengojë kontaktin e provës së 
papranueshme me porotën. Mirëpo, kjo nuk është e mundur të realizohet në sistemin 
kontinental, në të cilin, sipas rregullit, vepron trupi gjykues i përzier, i përbërë nga 
gjyqtarë profesionistë dhe gjyqtarë laikë, as në procedurat që i udhëheq gjyqtari i vetëm 
në të dy sistemet. Nga gjyqtari realisht nuk mund të kërkohet ta fshijë njohurinë që ka 
për provën konkrete. E vetmja mundësi është që të përjashtohet mundësia e përdorimit 
të saj si bazë për vendim, mirëpo edhe atëherë shtrohet pyetja nëse me këtë është arritur 
përjashtimi real në konkludimin e gjyqtarit. 
Provat që flasin për saktësinë e ndonjë fakti juridik relevant në procedurën penale, 
merren me anën e mjeteve të provës, të cilat janë të lejuara me dispozita ligjore, ose, së 
paku, rrjedhin gjithnjë me mbështetje në parimet e procedurës penale. Mjeti i provës 
paraqitet si burim i provës. Ai është instrument nëpërmjet të cilit transmetohet 
përmbajtja e provës nga burimi i saj deri te gjykata. Si mjete të provës, në procedurë 
penale paraqiten persona (p.sh., i pandehuri, dëshmitari, eksperti - të cilët japin 
deklarime që shërbejnë si provë), sende (shkresa, instrumente dhe objekte të ndryshme) 
dhe veprime të ndryshme (marrja në pyetje, tortura, këqyrja etj.). 
Çështja e sistemimit të mjeteve të provës në procedurë penale, mund të rregullohet në 
mënyra të ndryshme. Të gjitha sistemet e kanë të përbashkët atë që gjyqtarit nuk i 
lejohet asnjëherë liria e plotë në zgjedhjen e mjeteve të provës. Në të vërtetë, provat që 
përdoren për vërtetimin e fakteve dhe mjetet e proves, nëpërmjet të cilave paraqiten 
ato, mund të përcaktohen shprehimisht me ligj, duke i numëruar ato një nga një. 
Mirëpo edhe te kjo mënyrë e përcaktimit të mjeteve të provës, në suazat e mundësisë 
që ofron rasti konkret, gjen shprehjen mundësia e gjyqtarit që të përcaktohet për mjete 
konkrete të provës në kuadër të asaj që parasheh ligji, ndërkaq gjyqtari ka liri të plotë 
në çmuarjen e vlerës provuese të provave që procedon. Sot mënyra e tillë e numërimit 
të mjeteve të provës shfrytëzohet gjithnjë e më pak, qoftë për arsye se numërimi i të 
gjitha mjeteve të provës është i pamundshëm, meqë me përparimin e njohurive 
njerëzore që ofron shkenca bashkëkohore, po zbulohen mjete të reja të provës, qoftë 
për arsye se kufizimi i mjeteve të provës do t’ia ngushtonte gjykatës mundësinë që në 
rast konkret të shfrytëzojë tërë atë që kontribuon për vërtetim më të mirë të fakteve. 
Mirëpo, pranimi dhe aplikimi i mjeteve të reja, për të cilat ligji nuk flet konkretisht e që 
shkenca i ofron gjithnjë e më tepër, ndaj të cilave teoria e së drejtës së procedurës 
penale dhe legjislacioni nuk bën të mbeten të shurdhëta, duhet të rrjedhë në frymën e 
parimeve dhe të standardeve etike bashkëkohore. 
Dihet fakti se procedurat penale bashkëkohore nuk përmbajnë rregulla formale për 
mënyrën e çmuarjes së provave me rastin e procedimit të tyre, por gjykata ato i çmon 
lirisht sipas bindjes së brendshme. Megjithatë, procedurat penale moderne i numërojnë 
disa mjete të provës që përdoren në procedurë dhe përcaktojnë format sipas të cilave 
ato duhen përdorur. Me atë rast përcaktojnë gjithashtu edhe kufizimet lidhur me 
përdorimin e atyre mjeteve. Jashtë çdo kontesti është se gjykata është e lidhur me ato 
forma dhe kufizime të mjeteve të provës. Duke normuar formën procedurale të disa 
provave konkrete, ligji përcakton edhe mënyrën e marrjes së atyre provave. Kështu, p. 
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sh., ligji përcakton formën procedurale për marrjen e deklarimit të të pandehurit (nenet 
174, 175, 151-155), formën proceduerale të marrjes së dëshmisë së dëshmitarit (nenet 
124-135), formën procedurale të marrjes së provës së ekspertizës (nenet 136-148). 
Mirëpo, mënyra e marrjes së ndonjë lloji prove me ligj është përcaktuar mjaft 
përgjithësisht. Përcaktimi i tillë as për së afërmi nuk i zgjidh të gjitha çështjet që mund 
të paraqiten në praktikë lidhur me problemin e lejueshmërisë juridike të formave të 
caktuara me rastin e ndriçimit dhe vërtetimit të fakteve në procedurën penale. 
Çështja e mjeteve të provës, përveç rëndësisë procedurale, ka edhe rëndësi shoqërore e 
politike. Sado që vërtetimi i gjendjes faktike ka shumë rëndësi, ajo nuk bën të arrihet 
me çfarëdo qoftë mjetesh të provës. Prandaj, me këtë rast gjithsesi duhet pasur 
parasysh se “çdo burim i të dhënave” nuk mund të jetë mjet i provës, me që një gjë e 
tillë do të thoshte pranim i maksimës sipas të cilës qëllimi e arsyeton mjetin, çka në 
procedurë penale paraqet rrezik potencial për arbitraritet në procedim të provave. 
Në të vërtetë, aplikimi i mjeteve teknike për nevoja të ndryshme, është çështje e 
përditshmërisë. Ato po fitojnë një shkallë më të gjerë zbatimi gjithnjë e më tepër. Ky 
fakt është rezultat i përparimit teknik të botës së sotme, i cili patjetër duhet konsideruar 
edhe në lëmin e procedurës penale. Mirëpo, zbatimi i tyre në procedurë penale 
njëkohësisht imponon nevojën që të kihen parasysh edhe problemet e shumta q shfaqen 
për shkak të kolizionit të interesave. Përdorimi i mjeteve teknike për zbulimin e 
veprave penale duhet të jetë patjetër human dhe procedurë e kulturuar, e cila kërkon 
ngritje profesionale dhe përvojë të madhe. Përdorimi i tyre nuk bën të vërë në 
pikëpyetje dinjitetin njerëzor as integritetin e individit, bile qoftë edhe me kusht që të 
mos zbulohet e vërteta. Trendi i zgjidhjes së këtij problemi, gjithsesi, duhet të rrjedhë 
në drejtim të zhvillimit të shoqërisë nga progresi me qëllim përfundimtar për çlirimin e 
njeriut dhe jo në drejtim të robërimit të tij. 
Nga sa u tha më lart, del se në procedurë penale, me qëllim të gjetjes së të vërtetës, 
varësisht nga situata e rastit konkret, është e mundur të përdoret si provë çdo burim i 
njohjes, i cili kontribuon për ndriçimin e veprës dhe kryerësit të saj, dhe të përdorë të 
gjitha ato mjete të proves, të cilat nuk janë në kundërshtim me parimet e procedurës 
penale, njëherësh duke pasur kujdes të rreptë për ndalesat që vë ligji në atë drejtim. 
Përparimi i shkencës u vë në dispozicion organeve të procedurës penale disa mjete të 
reja të provës dhe disa metoda për shfrytëzimin e mjeteve ekzistuese të provës, 
paraqitja e të cilave ka shkaktuar edhe probleme të caktuara. Në fillim paraqitet dilema 
nëse ato duhet të inkorporohen fare në procesin e të provuarit, e nëse po, atëherë në 
çfarë përmasash etj.. Po qe se bëhet përcaktimi për zbatimin e ndonjë mjeti të ri të 
proves, ose të ndonjë metode të re, atëherë shtrohet pyetja vijuese se cila është vlera 
reale e mjeteve të reja të provës, ose e metodave të reja të provës. Me fjalë të tjera, 
shtrohet pyetja a thua kontribuojnë ato për njohjen e së vërtetës dhë në ç’masë janë të 
besueshme. 
Dihet se ligjet procedurale bashkëkohore ndalojnë përdorimin e forcës, të kërcënimit 
dhe të metodave të tjera, me qëllim që nga i pandehuri të merret deklarata ose pohimi. 
Marrja e deklaratave me anë të shtrëngimit është inkriminuar si vepër penale me nenin 
197 të KP-së. S’do mend se hartimi i normave juridike, të cilat ndalojnë keqpërdorimet 
dhe keqtrajtimet në procedurë penale, është më se i domosdoshëm për një shtet 
demokratik. Mirëpo, normat ligjore nuk bën të shërbejnë vetëm si dekor i ligjit.  
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Me gjithë faktin që ndalesat ligjore në këtë drejtim janë të qarta, duke pasur parasysh se 
Kodi merret edhe me çështjet e deklarimeve të marra në rrugë joligjore, vetvetiu del 
konkludimi se në procedurën penale, megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që organi 
procedurës, në ndonjë rast konkret, të devijojë në mënyrë të tillë që të mos i respektojë 
rregullat procedurale, praandaj, për deklarimet e të pandehurit ose të dëshmitarit, të 
marra në mënyrë kundërligjore, parashihen edhe pasoja të caktuara procedurale, pasoja 
të cilat e bëjnë provën e tillë jovalide. Në ato thënie, sipas rregullit, nuk mund të 
mbështetet vendimi gjyqësor. 
Më lart është folur për rëndësinë që ka çmuarja e lirë e provave për marrje të vendimit 
të drejtë dhe për faktin se vlerësimi i lirë nuk përkon me kufizime formale juridike 
abstrakte, të cilat do ta kufizonin atë. Megjithatë, teoria procedurale vë në pah disa 
zgjidhje ligjore të cilat paraqesin shmangie nga vlerësimi plotësisht i lirë i provave, të 
cilat i konsiderojnë si përjashtim nga parimi në fjalë. Kështu, disa si përjashtim të 
vetëm nga parimit i çmuarjes së lirë të provave shohin rastet kur Kodi, për vërtetim të 
fakteve te neni 423 paragrafi 3, si provë kërkon aktgjykimin e formës së prerë. Sipas të 
tjerëve, në vend që të flitet për përjashtime, është më mirë të flitet për kufizime të 
çmuarjes së lirë të provave, të cilat janë të konsiderueshme:  
1. Para së gjithash, mund të jetë rasti kur Kodi (441 paragrafi 3) parasheh mundësinë 

e rishikimit të procedurës së pushuar me aktvendim, për shkak të mungesës së 
provave, nëse paraqiten prova të reja;  

2. Një grup tjetër përbëjnë përjashtimet nga çmuarja e lirë e provave, të cilat kanë të 
bëjnë me dispozitat sipas të cilave një fakt konkret nuk mund të merret si i 
vërtetuar, në qoftë se për të nuk është proceduar prova konkrete e kërkuar me ligj 
(çka aludon për teorinë legale negative të provave) p. sh., kur në rast vdekjeje 
ekziston dyshimi ose është e qartë se vdekja është shkaktuar nga vepra penale, ose 
kur ajo ka lidhje me veprën penale, për konstatim të shkakut të vdekjes kërkohet 
autopsia - ekspertimi mjekoligjor (neni 139);  

3. Grupin e tretë e përbën përjashtimi i përgjithshëm i përdorimit të provave të 
papranueshme; 

4. Grupi i katërt ka të bëjë me mjetet provuese të papërcaktuara drejtpërdrejt me Kod, 
për se është folur më sipër. Ato mund të përdoren në procedurë penale vetëm në 
kushtet konkrete, të cilat vlejnë për mjetet provuese që emërton kodi. Për mjetet 
provuese të paemërtuara nga Kodi vlen edhe ndalesa nga neni 10 paragrafi 3, 257 
etj.. Veç kësaj, mjeti provues i paemërtuar, sipas natyrës së vet, mund të përdoret 
përjashtimisht për vërtetim të fakteve. Për ta përdorur mjetin e tillë provues, ai, për 
sa i përket besueshmërisë, duhet të jetë i sigurt, sepse, në të kundërtën, përdorimi i 
tij nuk e zgjidh problemin. Krahas kësaj, kushti vijues është që mjeti provues i tillë 
të jetë i përshtatshëm për ta përdorur në procedurë penale dhe të jetë i ngjashëm 
me ndonjë mjet provues që përcakton Kodi. Në të kundërtën, pavarësisht nga 
përshtatshmëria që, për vërtetim të saktë të faktit, mund të ketë mjeti provues i 
emërtuar, përdorimi i tij konsiderohet i ndaluar. Si shembull mund të merret 
eksperimenti për të cilin kodi nuk thotë asgjë. Përmbajtja e tij, që ka të bëjë me 
zbulimin ose verifikimin e qëndrimeve, nxirret sipas modelit të rikonstruksionit, i 
cili, si një lloj i posaçëm i këqyrjes, është paraparë me Kod (neni 150); 
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5. Kufizimi vijues ka të bëjë: a) me përjashtimin e përdorimit të provave konkrete 
(nenet 126,127, 129), b) me ndalimin e procedimit të provave konkrete (p.sh. nenet 
114);  

6. Grupin e gjashtë e përbëjnë fiksionet - prezumimet. Me fiksion kuptojmë vënien e 
një gjendjeje faktike të konstruktuar artificialisht në vend të gjendjes faktike reale. 
Me fjalë të tjera, fiksioni juridik është rregull juridike sipas së cilës një fakt merret 
se është i saktë, apo se ekziston, edhe pse dihet se ai fakt nuk është i saktë apo nuk 
ekziston. Për shembull, fiksion juridik është rregulla e njohur nga e drejta romake 
se embrioni i njeriut (fetusi) konsiderohet fëmijë i lindur, po qe se vetëm asisoj 
mund të mbrohen interesat themelore të tij, me kusht që më vonë fëmija të lindë i 
gjallë. Pastaj prezumimi se të gjithë i njohin ligjet, edhe pse është e qartë se askush 
nuk i di të gjitha ligjet, por, në qoftë se mosdija e tillë do të lejohej dhe do të 
merrej në konsideratë, shteti nuk do të mund ta ushtronte mbajtjen e rregullimit 
juridik. Në këtë drejtim edhe personi juridik në një farë mënyre është individ 
fiktiv, i imagjinuar. Për dallim nga prezumimi juridik, i cili si të vërtetë supozon 
diçka që besohet se është e vërtetë, fiksioni nuk rrjedh nga eksperienca e 
prakticitetit real, por nga konstruksioni juridik i shkaktuar nga nevoja. Siç shihet, 
fiksioni juridik është mjet i teknikës juridike me të cilën, në mungesë të rregullave 
juridike, sigurohet më së lehti arritja e qëllimit të caktuar. Megjithatë, duhet 
theksuar se, edhe pse parimisht lejohet mundësia e përdorimit të fiksioneve 
juridike, është shumë më mirë, kurdo që është e mundshme, të shmanget përdorimi 
i fiksioneve, duke hartuar dispozita në përputhje me realitetin;  

7. Në këtë grup hyjnë kufizimet që kanë të bëjnë me dispozicionin e palëve (më i 
rëndësishmi është identiteti objektiv dhe subjektiv i aktgjykimit me akuzën - neni 
360 paragrafi 1, neni 104, paragrafi 5); 

8. Grupizimi i tetë përfshin rregullën in dubio pro reo (neni 3 paragrafi 2); 
9. Në grupin vijues janë çështjet që kanë të bëjnë me ndalesën reformati in peius 

(neni 395, 436 paragrafi 3); 
10. Më në fund, këtu mund të përmenden vlerësimet dhe qëndrimet subjektive të 

gjyqtarit, të cilat pengojnë marrjen ose vlerësimin e drejtë të provës.  
  
Neni 8 [Parimi i pavarësisë së gjykatës] 
 
1. Gjykata në punën e saj është e pavarur dhe vendos në bazë të ligjit. 
2. Gjykata merr vendim në bazë të provave që shqyrtohen dhe verifikohen në 

shqyrtim gjyqësor. 
 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 shpreh parimin e pavarësisë së gjykatës në realizimin e veprimtarisë së saj 
lidhur me zgjidhjen e çështjeve konkrete penale.  
Gjyqësia e pavarur dhe e paanshme gjithashtu është komponent të cilin e kërkojnë: 
Kushtetuta e Kosovës (neni 102, paragrafi 4) dhe konventat ndërkombëtare (neni 10 i 
DU, neni 14 paragrafi 1 i PNDCP, neni 6 paragrafi1 KEDNJ). 
Parimi i pavarësisë jep të kuptojmë se gjykatat në ushtrimin e funksionit të gjykimit 
janë të pavarura dhe gjykojnë në bazë të Kushtetutës dhe ligjit. Pavarësia e gjykatës 



Ejup Sahiti 

86 

nënkupton: lirinë e gjykatës prej ndikimeve nga bartësit e tjerë të pushtetit dhe nga 
palët; obligimin e saj që të veprojë sipas ligjit, duke përjashtuar arbitraritetin dhe 
ndikimet politike në punën e saj, përfshirë këtu edhe ndalimin që praktika gjyqësore, 
eventualisht, të ndikohet nga interpretimet e ligjit të bëra nga pjesëtarë të pushtetit 
ekzekutiv; mundësinë e vlerësimit të lirë të provave me rastin e vendosjes së çështjeve 
faktike dhe juridike; vendimet e saj të mos mund t’i ndryshojë askush, përveç pushtetit 
kompetent që gëzon pavarësi të njëjtë. Pavarësia e gjykatës gjithashtu nënkupton: 
pavarësinë personale të gjyqtarit, të cilën duhet ta sigurojë procesi i emrimit të tij si dhe 
qëndrueshmëria në funksionin gjyqësor; formimin e trupit gjykues në bazë të kushteve 
objektive të pavarura nga rasti konkret, si dhe lirinë nga çfarëdo instruksioni ndaj 
gjyqtarit të vetëm gjykues dhe të trupit gjykues me rastin e realizimit të gjykimit 
(pavarësia personale). Parimi i pavarësisë së gjykatave ka vlerë të posaçme, sepse, 
duke pamundësuar çfarëdo ndikimi nga jashtë në punën e gjykatës, jepet kontribut për 
ngritjen e autoritetit dhe prestigjit të gjykatave, si dhe për krijimin e besimit më të 
madh të qytetarëve në punën objektive dhe të ndërgjegjshme të gjyqtarit. Më në fund, 
vlen të theksohet edhe fakti se, për mendimin e dhënë me rastin e marrjes së vendimit, 
gjyqtarët nuk mund të thirren në përgjegjësi (neni 107 i KK). Mirëpo, pavarësia e 
gjykatave nuk nënkupton eliminimin e përgjegjësisë për punë joligjore dhe për 
keqpërdorime eventuale të bëra me rastin e gjykimit. 
Gjykimi i paanshëm kupton mungesën e simpatisë, antipatisë, animit (në favor të 
ndonjërës palë), paragjykimit, jo objektivitetit, prejudikimit, pjesëmarrjes së gjyqtarit 
në hetim dhe në shqyrtim të çështjes, etj., të meta të cilat në procedurë penale, sipas 
rregullit, mund të eliminohen me institutin e përjashtimit të gjyqtarit. Në anën tjetër, 
edhe vetë mënyra e zhvillimit të procesit penal (zhvillimi jo i drejtë i procesit, gjykimi 
që nuk bazohet në prova të proceduara në gjykatë), mund të jetë indikacion për diçka 
që konsiderohet si argument për mungesë të paanshmërisë. Paanshmëria mund të 
rrezikohet e të marrë konotacion politik edhe kur tek anëtarët e trupit gjykues 
dominojnë simpatitë e caktuara politike.  
Shih: komentet tek neni 2. 
Paragrafi 1 i nenit 8 shpreh gjithashtu parimin e ligjshmërisë të kuptuar në atë mënyrë 
që veprimtaria e organeve procedurale duhet të zhvillohet domosdo me mbështetje në 
dispozitat ligjore përkatëse që rregullojnë procedurën penale. Kësisoj ky parim merr 
konotacion të një parimi themelor të procedurës penale. Kuptimi i tij, shikuar nga 
këndvështrimi i procesit penal, shihet në faktin se, me praninë e vet, procesit penal dhe 
institucioneve të tij u jep karakter juridik.  
Bazuar në nenet 102 e 103 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, pushtetin gjyqësor 
e ushtrojnë gjykatat në një sistem unik dhe të pavarur. Organizimi, funksionimi dhe 
juridiksioni i gjykatave rregullohet me ligj. Gjyqësia penale, vështruar objektivisht dhe 
në funksionin e saj themelor, është aktivitet shtetëror i orientuar drejt aplikimit të së 
drejtës penale në fuqi në një rast konkret, aktivitet i zhvilluar nga gjykata penale, sipas 
procesit penal juridikisht të rregulluar. Nëpërmjet aktivitetit të vet (marrjes së vendimit 
i cili përbën urdhër të organit shtetëror, i përshtatshëm për t’u ekzekutuar forcërisht), 
gjyqësia penale duhet ta konkretizojë normën abstrakte të së drejtës penale  
Me parimin e ligjshmërisë gjen shprehjen premisa e një procesi ligjor dhe një gjykate 
ligjore. Në të vërtetë, KPP e ka rregulluar procedurën penale si proces juridik dhe 
njëherësh ka përcaktuar që çështja penale mund të zgjidhet vetëm në procedurë 
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ligjërisht të zbatuar nga ana e gjykatës kompetente (neni 1 paragrafi 2). Të drejtat dhe 
detyrat procedurale penale janë përcaktuar me KPP, prandaj subjektet procedurale kanë 
për detyrë që, me rastin e ushtrimit të funksioneve të veta, të sillen në kuadër të të 
drejtave dhe të detyrave të përcaktuara me ligj. Kjo nënkupton njëkohësisht se ata i 
realizojnë autorizimet e veta në mënyrën e parashikuar dhe të përcaktuar me ligj, si dhe 
se këtë duhet ta bëjnë nëpërmjet veprimeve dhe me ndihmën e mjeteve të përcaktuara 
me ligj. KPP-së imponon edhe obligimin për të respektuar të gjitha kushtet apo 
supozimet për vlefshmëri juridike të veprimtarisë procedurale penale. Parimi i 
ligjshmërisë i obligon të veprojnë brenda kornizës ligjore të gjitha subjektet 
proceduralo-penale, posaçërisht gjykatën, e cila, sipas natyrës së funksionit të saj, 
përveç që është ex officio e thirrur të veprojë sipas ligjit, ajo gjithashtu duhet të 
kujdeset që po këtë ta bëjnë edhe të tjerët. 
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 parasheh domosdoshmërinë që secila provë, në të cilën do të mbështetej 
vendimi gjyqësor, paraprakisht të shqyrtohet dhe të verifikohet në shqyrtim gjyqësor. 
Shqyrtimi dhe verifikimi i provës në shqyrtim gjyqësor mundëson zbatimin e parimit 
kontradiktor dhe të barazisë së armëve, parimit të drejtpërdrejtë dhe të publicitetit etj., 
të cilët, me praninë e tyre, krijojnë një ambient të përshtatshëm për analizë të 
gjithmbarshme dhe vlerësim të drejtë e të saktë të provave. Kërkesa ligjore për 
shqyrtim dhe verifikim të provës në shqyrtim gjyqësor, gjithashtu ka për qëllim që, nga 
një anë, të sigurohet material provues valid për marrje të vendimit gjyqësor, e, nga ana 
tjetër, të mënjanohen nga shkresat e lëndës dhe shfrytëzimi eventual i provës së 
papranueshme.  
Për provat e marra gjatë hetimit dhe përdorimit të tyre në procedurë penale, shih: 
komentet tek neni 123 të Kodit. 
Për provat e papranueshme, shih: komentet te neni 257, paragrafët 3,4. 
  
Neni 9 [Barazia e palëve] 
 
1. Nëse me këtë Kod nuk parashihet ndryshe, i pandehuri dhe prokurori i 

shtetit në procedurë penale kanë pozitë të barabartë. 
2. I pandehuri ka të drejtë të deklarohet dhe atij duhet t’i lejohet deklarimi 

për të gjitha faktet dhe provat që e ngarkojnë dhe t’i paraqesë të gjitha 
faktet dhe provat që janë në favor të tij. Ai ka të drejtë që të kërkojë nga 
prokurori i shtetit të thërret dëshmitarë në emër të tij. Ai ka të drejtë t’i 
marrë në pyetje dëshmitarët kundër tij dhe të kërkojë praninë dhe marrjen 
në pyetje të dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të njëjta që vlejnë për 
dëshmitarët kundër tij. 

3. I dëmtuari ka të drejtë dhe i lejohet të bëjë deklaratë për të gjitha faktet 
dhe provat që ndikojnë në të drejtat e tij dhe ka të drejtë për të bërë 
deklaratë mbi të gjitha faktet dhe provat. Ai ka të drejtë të marrë në pyetje 
dëshmitarët, t’u parashtrojë pyetje të tërthorta dëshmitarëve të palës tjetër 
dhe të kërkojë nga prokurori i shtetit që të thirren dëshmitarët. 
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4. Nëse prokurori i shtetit vlerëson se gjatë hetuesisë janë mbledhur prova të 
mjaftueshme për të vazhduar në shqyrtim gjyqësor, prokurori i shtetit 
harton aktakuzën dhe paraqet faktet mbi të cilat ai e bazon aktakuzën dhe 
siguron provat për këto fakte. 

 
Neni 9 i referohet barazisë së palëve gjatë shqyrtimit të çështjes në procedurë penale. 
Barazia e palëve në procedurë penale shprehet nëpërmjet parimit kontradiktor dhe 
barazisë së armëve.  
Parimi kontradiktor dhe i barazisë së armëve është parim procedural themelor, i cili 
palëve u mundëson pozitë juridike të barabartë me rastin e ushtrimit të funksioneve të 
tyre dhe përfaqësimit të interesave të tyre legjitim. Konsiderohet se palët janë të 
barabarta kur rregullat procedurale u mundësojnë pjesëmarrje dhe participim në 
procedurë, duke u dhënë njëkohësisht të drejta dhe autorizime të njëjta (p.sh. me rastin 
e propozimit - marrjes së provave, shikimit të shkresave; mundësia e prezantimit me 
rastin e zbatimit të veprimit procedural etj.). Ky parim nënkupton të drejtën e secilës 
palë që, gjatë zhvillimit të procedurës penale, të paraqesë qëndrimin e vet lidhur me 
çështjet që janë objekt i shqyrtimit dhe, sipas rregullit, në një bisedë gojore, të 
deklarohet edhe për qëndrimet e palës kundërshtare. Nuk ka dyshim se paraqitja e 
mendimeve të ndryshme lidhur me një çështje konkrete, analiza e saj nga aspekte të 
ndryshme, kritika reciproke e qëndrimeve të paraqitura nga secila palë, të gjitha këto 
mundësojnë më lehtë konstatimin e së vërtetës në procedurë penale. Siç shihet, parimi 
kontradiktor mundëson që, me vërejtjet e palëve, të kontrollohen provat dhe kësisoj kjo 
kontribuon për sqarimin e çështjes juridike dhe vërtetimin e drejtë e të plotë të gjendjes 
faktike. 
Parimi kontradiktor shprehet nëpërmjet premisës audiatur et altera pars, sipas së cilës 
gjykata penale ka për detyrë që, gjatë zhvillimit të procedurës penale, para se të marrë 
vendim lidhur me çështjen penale përkatëse, çdoherë ta dëgjojë edhe palën tjetër. 
Parimi kontradiktor gjen shprehjen si në tipin akuzator, ashtu edhe në tipin mikst të 
procedurës penale. Vlera e këtij parimi shihet në faktin se secila palë, duke ushtruar 
funksionin e vet rreth vlerësimit të materialit procedural, në një mënyrë merr pjesë në 
procesin e gjykimit, edhe pse marrja e vendimit i takon gjithmonë gjykatës. 
Parimi kontradiktor nuk është i formuluar në mënyrë të posaçme në KPP, porse 
ekzistimi i tij nënkuptohet nga pozitat procedurale, me të cilat përkufizohen autorizimet 
e palëve në procedurë - paditësit dhe të pandehurit. Ai gjen shprehjen, edhe pse jo me 
intensitet të njëjtë, gjatë tërë procedurës. Kështu, në procedurë paraprake gjen 
shprehjen më pak, ndërsa në mënyrë të plotë gjen shprehje në shqyrtim gjyqësor. 
Parimi kontradiktor, ndonëse jo me intensitet të njëjtë, është i pranishëm gjatë gjithë 
rrjedhës së procedurës penale. Kështu, me rastin e vendosjes për caktimin e 
paraburgimit, gjyqtari i procedurës paraprake mban seancën e dëgjimit (neni 188 
paragrafi 1). Pas ngritjes së aktakuzës dhe dorëzimit të saj në gjykatë, pason shqyrtimi 
fillestar dhe shqyrtimi i dytë, shqyrtime të cilat kanë të bëjnë me kontrollimin e 
aktakuzës dhe lejueshmërinë e provave (nenet 242, 245, 254) Shqyrtimi gjyqësor është 
faza kur parimi kontradiktor gjen shprehjen në mënyrë të plotë. Në të lexohet aktakuza 
dhe njëherësh i jepet fjala të akuzuarit, nga i cili kërkohet të deklarohet lidhur me 
akuzën. Nëse nuk e pranon aktakuzën, ai mund të ofrojë mbrojtjen e vet lidhur me 
pikat e saj. Po ashtu palët, sipas rregullit, zbatojnë marrjen në pyetje të dëshmitarit ose 
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të ekspertit etj.. Gjatë kësaj faze të procedurës mund të bëhet edhe ballafaqimi. Më në 
fund, në fjalën përfundimtare të palëve, secila palë shpreh mendimin e vet lidhur me 
materialin provues. 
Në procedurë sipas mjetit juridik, para se t'i dërgohet ankesa gjykatës së shkallës së 
dytë, kryetari i trupit gjykues të gjykatës së shkallës së parë një kopje të ankesës duhet 
t'ia dërgojë palës tjetër, e cila ka të drejtë të paraqesë përgjigje lidhur me ankesën, me 
se po ashtu realizohet parimi kontradiktor. Pastaj, kur të akuzuarit i është shqiptuar 
dënimi me burgim, njoftimi për seancën e kolegjit të apelit u dërgohet prokurorit të 
shtetit, të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij.  
 
Paragrafi 1. 
 
Sipas dispozitës së Paragrafit 1 të nenit 9, i pandehuri dhe Prokurori i shtetit në 
procedurë penale kanë pozitë të barabartë, përveç rasteve kur me ligj parashihet 
ndryshe (neni 381, paragrafi 2, duke e autorizuar Prokurorin e shtetit që të paraqesë 
ankesë në dëm dhe në dobi të të akuzuarit, parasheh një zgjidhje ndryshe etj.).  
I pandehuri është subjekt procedural, ndaj të cilit është drejtuar kërkesa procedurale. Ai 
është subjekt themelor në procedurën penale, sepse procedura fillohet dhe zhvillohet në 
rastin kur ekziston dyshimi i bazuar se ai ka kryer vepër penale. Si subjekt procedural, 
ka disa obligime dhe të drejta, ndërsa ndaj tij, nën kushtet e përcaktuara me ligj, mund 
të zbatohen edhe disa masa shtrënguese. I pandehuri në procedurë penale, në raport me 
prokurorin e shtetit, është palë e barabartë. Barabarësia e tij me paditësin shihet nga 
fakti se për të pandehurin ekziston prezumimi i pafajësisë. I pandehuri është bartës i 
funksionit të mbrojtjes. Këtë funksion e ushtron vetë ose i ndihmuar nga mbrojtësi, të 
cilin e angazhon vetë ose të afërmit e tij nga radha e avokatëve, sipas zgjedhjes së tyre 
apo atë ia cakton organi procedural sipas detyrës zyrtare. Mundësia, përkatësisht 
obligimi që i pandehuri të ketë mbrojtës profesional në procedurë penale, e bën atë të 
barabartë me Prokurorin e shtetit, i cili ka kualifikim profesional.  
Varësisht nga rrjedha e procedurës penale, KPP (nenit 19) përdor terma të ndryshëm (i 
dyshuar, i pandehur, i akuzuar, i dënuar) për personin ndaj të cilit fillohet dhe 
zhvillohet procedura penale.  
Cilësinë e të pandehurit në procedurë penale mund ta fitojë çdo person fizik, i cili 
posedon aftësinë për të vepruar. Aftësia për të vepruar e të pandehurit, sikurse aftësia 
për të vepruar e personave fizikë në përgjithësi, manifestohet në bazë të moshës së 
caktuar dhe gjendjes shëndetësore e shpirtërore të tij. Mosha si karakteristikë e fitimit 
të cilësisë së të pandehurit është përcaktuar me të drejtën penale materiale. 
Rrjedhimisht, personi i cili në momentin e kryerjes së veprës penale nuk ka mbushur 
14 vjet, konsiderohet fëmijë dhe ndaj tij nuk mund të zhvillohet procedura penale (neni 
17 paragrafi 3 i KP). Gjendja shëndetësore shpirtërore e të pandehurit është e lidhur me 
përgjegjësinë e kryerësit të veprës penale. Në të vërtetë, sipas së drejtës penale 
material, është me rëndësi gjendja shëndetësore e shpirtërore e të pandehurit si në 
momentin kur e ka kryer veprën penale, ashtu edhe në momentin e fillimit dhe 
zhvillimit të procedurës penale (neni 18 i KP dhe neni 510 i KPP). Në këtë drejtim 
ekziston prezumimi juridik se të gjithë personat janë të shëndoshë në pikëpamje 
psikike, pra i tillë konsiderohet edhe i pandehuri. Mirëpo, ky prezumim juridik është i 
rrëzueshëm. Po qe se në realitet paraqitet dyshimi lidhur me përgjegjësinë penale të të 
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pandehurit, atëherë gjykata është e obliguar të vërtetojë gjendjen e tij shëndetësore-
shpirtërore nëpërmjet ekspertit psikiatrik-gjyqësor. Varësisht nga konstatimi i arritur 
pas ekspertimit, zhvillohet ose nuk zhvillohet, apo pezullohet ose pushohet procedura e 
filluar. 
Përveç aftësisë për të vepruar, të cilën duhet ta posedojë i pandehuri, e cila, për sa i 
përket moshës, nënkupton të pandehurin që ka mbushur 14 vjeç, për zhvillimin e 
suksesshëm të procedurës penale duhet të bëhet individualizimi i personalitetit të të 
pandehurit. Në të vërtetë, është e domosdoshme që personaliteti i të pandehurit të 
përcaktohet fizikisht. Paditësi nuk mund t’i padisë alternativisht dy persona e të kërkojë 
nga gjykata që ajo të përcaktojë se cili person është kryerës i veprës penale, nëse atë 
vepër penale ka mundur ta kryejë vetëm njëri prej tyre. Edhe identifikimi i personalitetit 
të të pandehurit, ashtu siç parashihet në nenin 154 paragrafi 1, konform me nenin 167, 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 dhe me nenin 152 paragrafi 3 nënparagrafi 3.2., duhet të 
vërtetohet, në mënyrë që të studiohet personaliteti i të pandehurit (e kaluara e tij, 
gjendja e tij personale e familjare, veprat penale që ka kryer etj.). Mirëpo, pamundësia 
eventuale e vërtetimit të identitetit të të pandehurit (p.sh. për shkak së është 
shurdhëmemec e nuk di shkrim-lexim, ose person që ka humbur kujtesën, ose nuk 
dëshiron fare t’i japë të dhënat për identitetin e tij në procedurë penale etj.), nuk është 
pengesë për zhvillimin dhe përfundimin e procedurës penale. 
Pozita procedurale e të pandehurit, vështruar nëpër historikun e procedurës penale, 
është e ndryshueshme. Në procedurën akuzatore i pandehuri konsiderohej palë e 
barabartë me paditësin, kurse në procedurë inkuizitore humbi cilësinë e palës 
procedurale dhe u bë objekt ndaj të cilit zhvillohej procedura penale. Në tipin mikst, të 
cilit i përket edhe procedura jonë penale, serish konsiderohej subjekt procedural dhe 
palë e barabartë me paditësin. Barabarësia shprehet edhe nëpërmjet kërkesës ligjore për 
respektim të plotë të dinjitetit të të pandehurit me rastin e marrjes së tij në pyetje dhe 
për faktin se marrja në pyetje në kundërshtim me dispozitat ligjore, deklarimin e tij e 
bën të papranueshëm (neni 10 paragrafi 3, 257 e tj.). 
I pandehuri si palë procedurale e barabartë, ka disa obligime dhe të drejta. Obligimi i tij 
themelor është që t'i përgjigjet thirrjes së organit procedural. Po qe se nuk i përgjigjet 
thirrjes pa arsye, pason urdhërarresti-shoqërimi. Obligimi i të pandehurit që të jetë i 
pranishëm në procedurë penale, ka për qëllim që, nga një anë, organeve procedurale 
t’ua mundësojë marrjen e tij në pyetje, kurse, nga ana tjetër, t’i ofrohet të pandehurit 
mundësia që të mbrohet. Në të vërtetë, sigurimi i pranisë së të pandehurit në procedurë 
dhe mundësimi kësisoj që organet procedurale ta marrin në pyetje lidhur me çështjen 
penale për të cilën akuzohet, nuk ka për qëllim nxjerrjen e pohimit të tij se është 
kryerës i veprës penale (edhe pse këtë mund ta bëjë), por kjo bëhet me qëllim që i 
pandehuri të njoftohet për bazat e akuzës dhe t'i mundësohet mbrojtja. Me fjalë të tjera, 
marrja në pyetje e të pandehurit duhet t’i ofrojë atij mundësinë për t’i kundërshtuar 
arsyet e dyshimit kundër tij dhe për të nxjerrë në pah faktet në favor të tij. Mirëpo, 
duhet theksuar gjithashtu se, pavarësisht nga fakti që organet procedurale kanë mundësi 
ta marrin në pyetje të pandehurin, ai nuk është i obliguar të japë deklaratë. Ai ka të 
drejtë të heshtë (neni 167, 152) dhe ka të drejta të tjera, për të cilat duhet të njoftohet 
nga organi procedural para çdo intervistimi ose marrjeje në pyetje.  
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Paragrafi 2. 
 
Në procedurë penale është me rëndësi posaçërisht të ekzistojë pozitë e barabartë 
ndërmjet palëve për sa i përket mundësisë së propozimit dhe të marrjes së provave. 
Parimi i barazisë së armëve është paraparë në nenin 6 paragrafi 3, pika d të KEDNJ-së 
dhe në nenin 9, paragrafi 2 të KPP-së. Sipas tyre, i pandehuri ka të drejtë t’i marrë në 
pyetje ose të kërkojë që të merren në pyetje dëshmitarët kundër tij dhe të kërkojë 
praninë dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të njëjta që 
vlejnë për dëshmitarët kundër tij. Parimi përfaqëson idenë që secila nga palët në një 
proces,,duhet të ketë mundësi të barabartë për të paraqitur çështjen e vet (Neumester 
kundër Austrisë /1968/) dhe asnjëra nuk duhet të gëzojë ndonjë avantazh të 
konsiderueshëm ndaj kundërshtarit. Parimi në fjalë nënkupton se të dy palët 
ndërgjyqësore kanë të drejtë të kenë informacion për faktet dhe argumentet e palës 
kundërshtare, dhe secila palë duhet të ketë mundësi të barabartë për t’iu përgjigjur 
palës tjetër (Feldbruge kundër Vendeve të Ulëta /1996/). Gjykata Evropiane për të 
drejtat e njeriut në Strasburg në një numër të konsiderueshëm procesesh, me vendim ka 
konstatuar shkelje të nenit 6, bie fjala aty ku një gjykatë kishte bazuar gjykimin e saj në 
paraqitje për të cilat të paditurit nuk kishin asnjë njohuri, ose aty ku njërës palë iu 
mohua qasja në dokumentet përkatëse që mbaheshin në dosjen e çështjes, ose aty ku iu 
refuzua e drejta që t’i shqyrtojë disa dëshmi, etj. 
I pandehuri, si subjekt themelor i procedurës penale, mund të ushtrojë vetë funksionin e 
mbrojtjes. Megjithatë, mbrojtja personale e të pandehurit është mundësi e tij, po jo 
obligim dhe nga ai varet në çfarë përmasash do ta paraqesë mbrojtjen. Duke paraqitur 
mbrojtjen e vet, ai mund t'i pranojë faktet që ia ngarkon aktakuza (nenet 248, 326), të 
deklarohet lidhur me pretendimet e aktakuzës (nenet 246, 326, 346 etj.), t'u bëjë pyetje 
dëshmitarëve, ekspertëve etj.. I pandehuri mund ta ushtrojë mbrojtjen edhe me 
ndihmën e mbrojtësit (mbrojtja formale), të cilin mund ta angazhojë gjatë gjithë 
rrjedhës së procedurës penale.  
Në dobi të të pandehurit janë paraparë edhe një varg të drejtash dhe beneficionesh 
(reformatio in peius, beneficium cohaesinis etj.), për të cilat do të flitet te nenet 
përkatëse. Sidoqoftë, duhet të vihet në pah fakti se, pavarësisht nga shumë garancie dhe 
favore që ia njeh Kodi të pandehurit, pozita procedurale e tij është më e disfavorshme 
se pozita procedurale e cilitdo pjesëmarrës tjetër procedural.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 të këtij neni, ngjashëm me paragrafin 2, i cili i sigurin të 
pandehurit barazinë e armëve, të dëmtuarit ia njeh të drejtën e paraqitjes së provave 
dhe të kundërvënies ndaj provave të palës tjetër. I dëmtuari, nga një anë, ka të drejtë të 
deklarohet dhe atij duhet t’i mundësohet deklarimi për të gjitha faktet e provat që 
ndikojnë në të drejtat e tij, dhe, nga ana tjetër, ka të drejtë të deklarohet për të gjitha 
faktet dhe provat e tjera.  
Për sa i përket barazisë së armëve në raport ndërmjet të dëmtuari dhe palës tjetër, i 
dëmtuari ka të drejtë: a) të marrë në pyetje dëshmitarët, b) t’u parashtrojë pyetje të 
tërthorta dëshmitarëve të palës tjetër dhe c) të kërkojë nga prokurori i shtetit që të 
thirren dëshmitarë. 
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Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4, për dallim nga paragrafi 2 - i cili rregullonte të drejtën e të pandehurit në 
provë për mbrojtje të tij, parasheh që, kur prokurori i shtetit ngre aktakuzën, ai duhet të 
paraqesë faktet mbi të cilat bazon atakuzën dhe siguron prova për këto fakte. Obligimi i 
tillë ka të bëjë me të ashtuquajturën “barrën e provës” (Onus probandi).  
Gjykata, me rastin e procedimit për ndriçim dhe zgjidhje të çështjes penale konkrete, 
duhet të përcaktojë se cili është objekti i të provuarit apo cilat fakte i konsideron të 
rëndësishme për çështjen, që t’i hyjë vërtetimit të tyre. Mirëpo, krahas përcaktimit të 
faktit se, ç’mund të jetë për një çështje penale konkrete objekt vërtetimi në procesin e 
të provuarit, në procedurë penale gjithashtu shtrohet çështja e barrës së provës - cilat 
subjekte procedurale duhet t’i provojnë faktet.  
Gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues dhe kryetari i trupit gjykues - 
trupi gjykues - janë subjekte procedurale kryesore, të cilat i vërtetojnë faktet në të cilat 
mbështesin vendimet e tyre. Provat me të cilat vërtetohen faktet, gjykata i siguron (i 
zbulon dhe i analizon), qoftë me procedimin e tyre nga ana e palëve, qoftë me 
vetiniciativë. Meqenëse, siç shihet, procedimi i provave realizohet nga palët (nën 
drejtimin e gjyqtarit) në bazëf të iniciativës së tyre ose kryesisht nga ana e gjykatës, 
logjikisht pason pyetja vijuese: Në ç’masë janë të obliguara palët procedurale të 
propozojnë/procedojnë prova për ta bindur gjykatën lidhur me pretendimet e tyre, e në 
ç’masë ka për detyrë gjykata që t’i procedojë provat me vetiniciativë. Kjo çështje e 
rëndësishme procedurale, në të vërtetë, kupton ”barrën e provës”. Është evidente se 
çështja e barrës së provave është çështje, e cila, tërheq vëmendjen me arsye, si të 
teorisë së procedurës penale, ashtu edhe të praktikës gjyqësore. Kjo për arsye se, 
varësisht nga fakti se si rregullohet kjo çështje, varet edhe pozita juridike procedurale e 
palëve apo pozita e të pandehurit, të drejtat e tij në procedurë penale, raporti ndërmjet 
tij dhe organeve procedurale, vëllimi dhe kahja e të provuarit, dhe, në pikë të fundit, 
edhe gjetja e së vërtetës. 
“Barra e provës” mund të kuptohet në dy mënyra të ndryshme. 
Sipas botëkuptimit të parë, me barrë të provës mund të kuptojmë obligimin juridik të 
ndonjë subjekti procedural që të provojë ndonjë fakt ose ndonjë gjendje faktike (ose të 
propozojë provë ose prova për ndonjë fakt), kështu që obligimi për vërtetimin e atij 
fakti (të gjendjes faktike) i takon ekskluzivisht atij subjekti. Po qe se ai subjekt nuk 
arrin të provojë faktin përkatës, asnjë subjekt tjetër nuk mund dhe as që guxon ta 
provojë atë. Në atë rast duhet patjetër të merret se ai fakt nuk ekziston. 
Në procedurë të pastër akuzatore, ku funksionet themelore të procedurës penale ishin të 
ndara dhe ato ushtroheshin nga subjekte të veçanta, barra e provës i takonte paditësit. 
Paditësi dhe vetëm paditësi ishte juridikisht i obliguar që t’i ofronte gjykatës prova për 
të vërtetuar ekzistimin e veprës penale dhe të fajësisë së të akuzuarit, në qoftë se 
dëshironte që gjykata ta shpallte atë fajtor. Nëse paditësi nuk arrinte të provonte 
fajësinë, i pandehuri duhej të lirohej. Gjykata, si subjekt themelor i procedurës penale, 
kishte rol pasiv. Duke pasur parasysh obligimin juridik të paditësit, që t’i paraqesë 
provat për suksesin e tezës së akuzës dhe pasojat që dilnin (lirimi i të pandehurit) në 
rast se nuk arrihej të aprovohej teza e akuzës së tij, në teori të procedurës penale është 
kristalizuar edhe e thëna latine: Actore non probante reus absolvitur - Po qe se paditësi 
nuk argumenton akuzën, i pandehuri lirohet. 
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Në procedurën inkuizitore bëhet kumulimi i funksioneve procedurale në duart e 
gjyqtarit-inkuirentit. Palët më nuk figurojnë si titullarë të funksionit procedural 
përkatës. I pandehuri është objekt ndaj të cilit zhvillohet procedura penale. Në këtë tip 
të procedurës penale, gjykata i mbledh dhe i analizon provat sipas detyrës zyrtare, 
prandaj në të nuk mund të flitet për barrë të provës në kuptimin e shprehur më lart. Në 
të vërtetë, inkuirenti kishte obligim juridik që të kujdesej për ndriçim të të gjitha 
fakteve të rëndësishme për marrjen e aktgjykimit. Mirëpo, meqenëse e drejta e 
obligonte inkuirentin që të kujdesej njëkohsisht si për mbledhjen e të dhënave, të cilat e 
ngarkonin të pandehurin, ashtu edhe të atyre që i shkonin në favor, me fjalë të tjera e 
obligonte që, krahas funksionit të gjykimit, të realizonte edhe funksionin e ndjekjes dhe 
atë të mbrojtjes, funksione të cilat në një çështje penale vështirë që mund t’i realizonte 
përnjëherë me sukses, barra e provës juridikisht i takonte gjykatës, ndërsa faktikisht ajo 
kishte kaluar tek i pandehuri. 
As në procedurë penale të tipit mikst nuk ekziston barra e provave me përmbajtjen që 
përshkruam te procedura e pastër akuzatore. Kjo ndodh për arsye se edhe në procedurë 
bashkëkohore, në procesin e mbledhjes, procedimit dhe të verifikimit të provave, 
gjykata ka rol aktiv. Ajo nuk kufizohet vetëm në propozimet e palëve në këtë drejtim, 
po ka për detyrë që, me vetiniciativë, të procedojë prova për zgjidhje të drejtë të 
çështjes penale. Fakti se në procedurën penale bashkëkohore edhe gjykata ka për detyrë 
të kujdeset për analizë të gjithanshme të provave, i ka shtyrë disa teoricienë të 
procedurës penale të konkludojnë se këtu nuk mund të bëhet fjalë fare për barrë të 
provës. 
Botëkuptimi i dytë i barrës së provës. Përveç kuptimit të barrës së provës, si obligim 
juridik ekskluziv të paditësit, nocioni barrë e provës mund të ketë edhe kuptim tjetër. 
Kështu me barrë të provës mund të kuptohet obligimi juridik i ndonjë subjekti 
procedural që të provojë ndonjë fakt në procedurë penale, pavarësisht nga ajo se, 
krahas obligimit juridik të atij subjekti që t’i provojë faktet, ekziston edhe obligimi 
juridik i ndonjë subjekti tjetër që t’i provojë po ashtu faktet e njëjta. Barra e provës, e 
kuptuar kësisoj, ekziston edhe në procedurën penale bashkëkohore,dhe, në një masë, 
edhe sipas KPP-së. 
Po qe se e vështrojmë barrën e provës sipas KPP-së, realizimin e saj mund ta shikojmë 
nëpër stadet e procedurës. 
Prokurori i shtetit fillon stadin e hetimit në bazë të kallëzimit penal, nëse ka dyshim të 
arsyeshëm se është kryer vepër penale, ose se po ndodh ose ka gjasa të ndodhë në një të 
ardhme të afërt vepra penale, e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare (neni 102, paragrafi 1). 
Pa vlerësimin se ekziston dyshimi i arsyeshëm që është kryet një vepër penale, kundër 
të dyshuarit nuk mund të vihet në lëvizje procedura penale. Meqenëse zbatimi i hetimit 
është detyrë e prokurorit të shtetit, ai procedon prova, pavarësisht nëse ato kanë të 
bëjnë me rrethanat fajësuese apo me rrethanat dhe provat shfajësuese.  
Gjatë zbatimit të hetimit i dëmtuari ose i pandehuri mund të kërkojnë nga prokurori i 
shtetit marrjen e ndonjë prove konkrete (nenet 216, 217). Gjithashtu gjatë zhvillimit të 
hetimit prokurori i shtetit, viktima, mbrojtësi i viktimave, i pandehuri ose mbrojtësi i tij 
mund të kërkojnë nga gjyqtari i procedurës paraprake marrjen e dëshmisë ose 
ekspertimin e saj (neni 149).  
Në stadin e akuzimit prokurori i shtetit, me qëllim të përforcimit të pretendimit se i 
pandehuri ka kryer vepër penale, po ashtu duhet t’i analizojë si provat që e ngarkojnë të 
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pandehurin, ashtu edhe ato që i shkojnë në favor, në mënyrë që, duke i krahasuar ato, të 
përcaktohet për pretendimin e tij se i pandehuri ka kryer vepër penale. Edhe pas 
ngritjes së aktakuzës, edhe në shqyrtim gjyqësor, prokurori i shtetit mund të propozojë 
prova (nenet: 288 paragrafi 1, 329 paragrafi 4). 
Në shqyrtim gjyqësor, pavarësisht nga obligimi që ka prokurori i shtetit, trupi gjykues 
ka obligim juridik që t’i procedojë të gjitha provat që i konsideron të nevojshme për 
vërtetim të plotë dhe të saktë të gjendjes faktike (neni 329 paragrafi 1 dhe 4). S’ka 
dyshim se obligimi juridik i gjykatës për analizë të plotë dhe të saktë të provave, kur të 
kihet parasysh detyrimi juridik që ka prokurori i shtetit në këtë drejtim, është obligim 
subsidiar. Sidoqoftë, angazhimi i gjykatës në procesin e të provuarit është në varshmëri 
nga aktiviteti i palëve në këtë drejtim. Në çështjet penale, tek të cilat paditësi dhe i 
pandehuri me mbrojtësin e tij janë aktivë në marrjen e provave, mund të mos ketë 
nevojë që gjykata të procedojë ndonjë provë me vetiniciativë. Aktiviteti i gjykatës gjen 
shprehjen atëherë kur palët lënë në heshtje ndonjë prove, për të cilën gjykata ka njohuri 
se ekziston. 
Nga sa është thënë deri tash, shihet se barra juridike e provës, e shprehur në kuptimin e 
dytë, pikësëpari i takon paditësit, e subsidiarisht edhe gjykatës. Detyrimi juridik që i 
takon paditësit dhe gjykatës për t’i vërtetuar faktet në procedurë penale, përfshin 
detyrimin e tyre që t’i vërtetojnë si faktet që rëndojnë të pandehurin, ashtu edhe ato që i 
shkojnë në favor. Kësisoj, duke pasur parasysh prezumimin e pafajësisë, subjektet 
procedurale të cilave u takon barra e provës, veçanërisht gjykata, duhet të kujdesen, si 
për ndriçimin e fakteve që përjashtojnë kundërligjshmërinë së cilës i referohet/në të 
cilën bazohet i pandehuri (mbrojtja e nevojshme, mbrojtja ekstreme, parashkrimi etj.), 
ashtu edhe për ndriçimin e atyre fakteve që përjashtojnë përgjegjësinë penale të të 
pandehurit (sëmundja shpirtërore, dhuna etj.), edhe pse faktikisht mbrojtja efikase e të 
pandehurit, në rend të parë, qëndron në paraqitjen e provave nga ana e tij. Mirëpo, 
përcaktimi i barrës së provave, nga një anë, dhe ekzistimi i prezumimit të pafajësisë, 
nga ana tjetër, bëjnë që i pandehuri, sipas rregullit, të mos ketë obligim juridik të 
paraqesë mbrojtjen e vet dhe as të provojë pafajësinë e vet. Megjithatë, kurdo që ai e 
konsideron të nevojshme, ka mundësi të mbrohet. Po qe se paditësi dhe gjykata nuk 
arrijnë të provojnë fajësinë e tij, në mbështetje të supozimit të pafajësisë, i pandehuri 
duhet të lirohet, sepse e drejta nuk kërkon prej tij që të provojë pafajësinë e tij. Në 
qoftë se i pandehuri paraqet mbrojtjen e tij dhe e provon atë, me atë rast ai këtë e bën 
për arsye se gjykata, e cila ka obligim juridik t’i vërtetojë edhe faktet që shkojnë në 
favor të të pandehurit, mund të mos ketë njohuri për të gjitha faktet dhe për provat që 
do t’i vërtetonte, prandaj mund të ndodhë që i pandehuri të dënohet, sepse gjykata nuk 
ka ditur e as që ka mundur të dijë për ato fakte dhe prova, kurse i pandehuri hesht për 
to. Pra, në procedurë penale gjendja faktike për të pandehurin është tjetërfare nga ajo 
juridike. Ai faktikisht (jo juridikisht) është i shtyrë që, për mbrojtjen e vet, t’ia paraqesë 
gjykatës provat, me të cilat vërteton faktet që janë në favor të tij, dhe t’i demantojë ato 
që e ngarkojnë, sepse në të kundërtën, me gjithë faktin se gjykata ka obligim juridik në 
atë drejtim, gjykata mund të mos dijë për ekzistimin e atyre provave. Në të drejtat 
bashkëkohore trysnia faktike ndaj të pandehurit, që ta bartë mbi supe barrën e proves, 
ëshë zbutur me parimin “in dubio pro reo,” për të cilin është folur tek neni 3. 
Më parë është theksuar se veprimi kryesisht i gjykatës në gjetjen dhe analizën e 
provave, është në varshmëri të drejtpërdrejtë nga aktiviteti i palëve në atë drejtim. Kur 
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palët janë aktive në procedimin e provave, gjykatës nuk i mbeten prova për t’i 
proceduar kryesisht, dhe anasjelltas. Pa dyshim se zgjidhja ligjore në të cilën procedimi 
i provave bëhet nga palët, kontribuon që, me rastin e zgjidhjes së çështjes penale, 
gjykata të jetë më objektive sesa kur edhe ajo I procedon provat me vetiniciativë.  
  
Neni 10 [Njoftimi për shkaqet e akuzës, mosdetyrimi për vetëfajësim dhe ndalesa  

kundër imponimit për pranim të fajit] 
 
1. Gjatë arrestimit të tij dhe marrjes në pyetje për herë të parë, i pandehuri 

menjëherë njoftohet në hollësi për llojin dhe shkaqet e akuzës kundër tij në 
gjuhën që ai e kupton. 

2. I pandehuri nuk ka detyrim të paraqesë mbrojtjen e vet ose të përgjigjet në 
ndonjë pyetje, dhe nëse mbrohet, nuk është i detyruar të akuzojë vetveten 
ose të afërmit e tij e as të pranojë fajësinë. Kjo e drejtë nuk përfshin rastin 
kur i pandehuri hyn vullnetarisht në marrëveshje për të bashkëpunuar me 
prokurorin e shtetit.  

3. Nga i pandehuri ose personi tjetër që merr pjesë në procedurë ndalohet dhe 
dënohet që të imponohet pranimi i fajësisë ose ndonjë deklarim tjetër me 
anë të torturës, forcës, kanosjes apo nën ndikimin e drogës ose të masave të 
tjera të ngjashme. 

 
Në nenin 10 KPP - në tre paragrafët e tij vëhet baza e disa parimeve themelore të 
procedurës penale, nëpërmjet të cilave gjejnë shprehjen një mori të drejtash për të 
pandehurin:  
 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i nenit 10 të KPP, duke akceptuar idenë përmbajtjesore të nenit 14 paragrafi 
3 nënparagrafi a të PNDCP dhe të nenit 6 paragrafi 2 nënparagrafi a të KEDNJ-së, 
parasheh obligim për organin procedural që, gjatë arrestimit të të pandehurit dhe me 
rastin e marrjes së tij në pyetje për herë të parë, ta bëjë me dije të pandehurin brenda 
një afati sa më të shkurtër dhe ta njoftojë në hollësi për llojin dhe shkaqet e akuzës 
kundër tij. Njoftimi duhet t’i bëhet në gjuhën që kupton i pandehuri. Ndaj të pandehurit 
nuk mund të zhvillohet procesi gjyqësor pa e njoftuar për veprën penale për të cilën 
akuzohet, dhe për bazat që arsyetojnë dyshimin për veprën që i ngarkohet. Obligimi 
ligjor i sipërpërmendur i organit procedural reflekton mundësimin për një mbrojtje 
cilësore nga ana e të pandehurit. Ndërmarrja e veprimeve procedurale drejt ndriçimit të 
fakteve, mbi të cilat mbështetet dyshimi se i pandehuri ka kryer veprën penale, pa e 
informuar të pandehurin me rastin e marrjes së tij në pyetje për çfarë akuzohet, tek i 
pandehuri krijon një ndjenjë frike dhe pasigurie për fatin e tij. Nga psikologjia e 
emocioneve është e njohur mirë se frika e gjatë nga rreziku i panjohur, i cili parandihet 
dhe i cili papërcaktimisht e kërcënon, stabilitetin mendor të personalitetit e bren shumë 
më tepër se çfarëdo frike, e cila vjen nga rreziku që është i njohur për të. Mu për këtë 
arsye dhe si reagim ndaj procedurës penale të periudhës inkuizitore, në të cilën i 
pandehuri mund të merrej në pyetje pa e informuar për veprën për të cilën akuzohej 
dhe për bazat e dyshimit, në KEDNJ njoftimi për veprën penale dhe për bazat e akuzës 
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është përfshirë në kuadër të të drejtave minimale që duhet të plotësohen kurdo që 
dikush akuzohet për vepër penale, në mënyrë që të realizohet një e drejtë themelore - e 
drejta për proces të drejtë.  
Nisur nga obligimi i organit procedural që të pandehurin “ta njoftojë menjëherë në 
hollësi për llojin dhe shkaqet e akuzës kundër tij”, shtrohet pyetja: Ç’duhet të kuptojmë 
me “llojin dhe shkaqet e akuzës”? A thua organi procedural duhet në fillim të procesit 
të marrjes në pyetje t’i tregojë të pandehurit të gjitha informacionet që në atë moment i 
di e që e rëndojnë atë, apo ka mundësi të taktizojë me kohën për njoftimet që duhet t’i 
bëhen të pandehurit. S’ka dyshim se i pandehuri, në fillim të marrjes në pyetje për herë 
të parë, duhet të njoftohet për veprën/veprat penale për të cilën akuzohet. Kjo 
nënkupton detyrimin e organit procedural që t’i komunikojë të pandehurit bazat reale 
dhe juridike të akuzës. Komunikimi i bazave reale të akuzës supozon dy elemente: së 
pari, komunikimin e veprimit apo të mosveprimit, i cili e ngarkon të pandehurin, dhe, 
së dyti, njoftimin për provat me të cilat provohen faktet që përbëjnë figurën e veprës 
penale.  
I pandehuri, gjithashtu, duhet të njoftohet për bazën juridike të akuzës (cilësimin 
juridik), pavarësisht se gjykata nuk është e lidhur më cilësimin juridik të veprës, të cilin 
e ka përcaktuar paditësi i autorizuar. Kjo për arsye se edhe cilësimi juridik i veprës 
është me rëndësi për t’u orientuar i pandehuri në pozitë të tillë procedurale.21  
Njoftimin e jep verbalisht personi që zbaton marrjen në pyetje për herë të parë. 
Ndonëse përmbajtja konkrete e njoftimit për llojin dhe shkaqet e akuzës, me të cilat 
ngarkohet i pandehuri, nuk është paraparë në Kod, informimi i duhur për veprën për të 
cilën ngarkohet, siç u cek më lart, duhet të përmbajë përshkrimin faktik të veprës, 
dispozitat e legjislacionit penal, për të cilat besohet se do të aplikohen, si dhe 
emertimin ligjor të veprës penale. 
Se kush do ta njoftojë të pandehurin për të drejtën nga paragrafi 1, varet nga situata 
procedurale. Nëse është fjala për hetim, prokurori i shtetit apo policia sipa nenit 152 
paragrafi 1, 2 dhe 3 (dispozitat e nenit 152 të KPP zbatohen edhe në procedurë për të 
mitur sipas nenit 5 të KDM). Në shqyrtim gjyqësor njoftimin e bënë gjyqtari i vetëm 
gjykues apo kryetari i trupit gjykues (neni 345 paragrafi 2 lidhur me nenin 152 
paragrafi 3).  
Për sa u përket “shkaqeve të akuzës kundër tij”, kjo në realitet nënkupton njoftimin për 
provat me të cilat provohen faktet që përbëjnë figurën e veprës penale përkatëse. 
Njohja me shkaqet e akuzës, varet nga materiali që posedohet në atë moment. Gjithsesi, 
njohja duhet të jetë i atillë që të mundësojë konkluzion real për ekzistim të “shkaqeve 
të akuzës”, si element esencial për inicimin e procedurës.  
Sidoqoftë, përgjigjja decidive përkitazi me momentin e komunikimit të ndonjë prove 
konkrete, nuk është aq e lehtë. Varësisht nga fakti nëse marrja në pyetje e të pandehurit 
konsiderohet mjet mbrojtjeje për të pandehurin apo mjet provues për gjetjen e së 
vërtetës në procedurë penale, në teori të procedurës penale mendimet janë të ndara. 
S’ka dyshim se të gjithë pajtohen që i pandehuri, që në fillim të marrjes në pyetje, 
duhet të informohet për veprën penale për të cilën akuzohet. Mirëpo, kur është fjala për 
momentin e njohjes me të dhënat që mbështesin një akuzë të tillë, mendimet janë të 
ndara. Përfaqësuesit e pikëpamjes së parë, të cilët veprimin procedural të marrjes në 
pyetje të të pandehurit e konsiderojnë si mjet mbrojtjeje të tij, mbrojnë qëndrimin që të 
                                                 
21 Petrić, Branko, Komentar ZKP, Libri i parë, Beograd, 1986. fq. 19. 
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pandehurit duhet t’i bëhet me dije që në fillim për të gjitha të dhënat që e ngarkojnë. Na 
thotë mendja se kjo pikëpamje do të mund të aprovohej në rastet kur faktet relevante 
janë provuar me prova të tjera të pakontestueshme, të mbledhura para marrjes në pyetje 
të të pandehurit. Edhe përfaqësuesit e pikëpamjes së dytë, të cilët veprimin procedural 
të marrjes në pyetje të të pandehurit e konsiderojnë si mjet provues sikurse edhe mjetet 
e tjera provuese, gjithashtu pajtohen se i pandehuri duhet të informohet që në marrjen e 
parë në pyetje, por nuk përjashtojnë mundësinë e taktizimit për sa i përket momentit 
kohor për t’i dhënë informacionet e duhura. Qëllimi përfundimtar i procedimit penal 
është gjetja e së vërtetës përkitazi me veprën penale, dhe e përgjegjësisë së kryerësit të 
saj dhe efikasiteti i procedurës. Meqë, jo rrallë, intervistuesi, me rastin e marrjes në 
pyetje të të pandehurit për herë të parë, disponon një vëllim dhe cilësi të dhënash, të 
cilat arsyetojnë vetëm dyshimin e arsyeshëm se i pandehuri ka kryer vepër penale, 
hedhja në tavolinë e këtyre të dhënave në fillim të marrjes në pyetje mund t’i sabotojë 
përpjekjet për të siguruar efikasitetin procedural.  
Duhet theksuar fakti se dispozitat e cituara më përpara të PNDCP dhe KEDNJ, që kanë 
të bëjnë me obligimin për ta njoftuar të pandehurin “në kohë sa më të shkurtër për 
natyrën dhe shkaqet e akuzës”, për dallim nga dispozita e paragrafit 1 të nenit 10 të 
KPP-së, konkretisht nuk kanë të bëjnë me veprim procedural konkret. Kodi në 
paragrafin 1 përcakton obligimin për kohën duke urdhëruar që njoftimi të bëhet me 
rastin e marrjes në pyetje për herë të parë, ndërsa momentin kohor konkret e 
përcaktojnë dispozitat për marrjen në pyetje (neni 152, paragrafi 3). Dispozita e 
paragrafi 1 përkitazi me momentin e dhënies së njoftimit, duhet interpretuar në pajtim 
me renditjen e veprimeve sipas nenit 152, paragrafi 3, nga të cilat përbëhet veprimi 
procedural i marrjes në pyetje.  
Për sa i përket përkufizimit “akuzë penale” konform me nenin 6 paragrafi 1 të KEDNJ, 
Komisioni Evropian për të Drejta të Njeriut dhe Gjykata Evropiane për të Drejta të 
Njeriut - e interpretojnë mjaft gjerësisht. Në çështjen Eckle kundër RFGj (1982) 
Gjykata ka deklaruar se një akuzë penale mund të karakterizohet “si njoftim zyrtar që i 
jepet një individi nga autoriteti kompetent për një pretendim se ai ka kryer një vepër 
penale”. Gjykata ka shkuar shumë më tej kur në çështjen Foti e të tjerë kundër Italisë 
(1982), ajo e zgjeroi nocionin për të përfshirë në të “masa të tjera, që përmbajnë 
implikimin e një pretendimi të tillë dhe që, po ashtu ndikojnë, konsiderueshëm mbi 
gjendjen e të dyshuarit”. Komisioni dhe Gjykata kanë konstatuar se standardi “ndikim i 
konsiderueshëm” arrihet nga masa të tilla si nxjerrja e një urdhërarresti ose 
urdhërkontrolli i mjediseve ose personit.22 
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 i nenit 10 ka të bëjë me mbrojtjen e të pandehurit në procedurë penale. 
Për ndriçimin e fakteve të rëndësishme në procedurë penale, vend i rëndësishëm i takon 
deklarimit të të pandehurit. Andaj, sipas rregullit, ai duhet të jetë i pranishëm gjatë 
zhvillimit të procedurës penale. Prania e tij në procedurë gjyqësore duhet t’i ofrojë atij 
mundësinë që, duke u marrë në pyetje, t’i kundërshtojë arsyet e dyshimit kundër tij, 
dhe për të nxjerrë në pah faktet në favor të tij (neni 154, paragrafi 8). Bazuar në 
dispozitën e cituar, mund të konkludohet se KPP marrjen në pyetje të të pandehurit e 
                                                 
22 Donna, Gomien, Udhëzues i shkurtër për KEDNJ, Këshilli i Evropës, botimi shqip. 
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konsideron si mjet mbrojtjeje për të pandehurin. Megjithatë, kur të shikohen edhe 
dispozitat e tjera procedurale, të cilat u mundësojnë organeve procedurale që të 
pandehurin ta marrin në pyetje në procedurë paraprake ose në shqyrtim gjyqësor, 
rezulton se marrja në pyetje e të pandehurit është pak më tepër sesa vetëm një mjet për 
mbrojtjen e tij. Marrja në pyetje e të pandehurit bëhet për shkak të rëndësisë që ka 
deklarimi dhe pohimi i tij si provë për ndriçimin dhe zgjidhjen e çështjes penale. Është 
evidente se asnjë e drejtë, si në të kaluarën ashtu edhe sot, për shkak të rëndësisë që ka 
deklarimi i të pandehurit, nuk ka mundur të heqë dorë krejtësisht nga marrja e tij në 
pyetje. Kjo për arsye se i pandehuri me së miri e di nëse e ka kryer ose jo veprën 
penale. Në anën tjetër, organet procedurale nuk disponojnë gjithherë prova të tjera të 
mjaftueshme, me të cilat do të ndriçohej çështja penale, sepse shpeshherë, sa më e 
rëndë që të jetë vepra penale, aq më tepër i pandehuri kujdeset t'i eliminojë provat, 
prandaj organet procedurale janë të orientuara edhe në deklarimin e tij si provë. 
Megjithatë, qasja e KPP-së ndaj marrjes në pyetje të të pandehurit, në krahasim me 
legjislacionin e mëparshëm, ku veprimi i parë i gjyqtarit hetues pas marrjes së 
aktvendimit për zbatimin e hetimit, ishte marrja në pyetje e të pandehurit (e në situatën 
kur kishte dilemë nëse fare duheshin zbatuar hetimet, marrje në pyetje zbatohej edhe 
para marrjes së aktvendimit për zbatimin e hetimit), ka ndryshuar. Gjithashtu momenti 
i marrjes në pyetje të të pandehurit në shqyrtim gjyqësor (kryetari i trupit gjykues, 
menjëherë pasi që prokurori i shtetit lexonte aktakuzës, merrte në pyetje të akuzuarin), 
ka ndryshuar. Organet procedurale nuk duhet ta konsiderojnë të pandehurin si burim 
kryesor për të dhënat e nevojshme për zbardhjen e veprës penale dhe të përgjegjësisë 
penale të tij. Koha procedurale (në procedurë paraprake dhe në shqyrtim gjyqësor - 
nenet 151, 345, paragrafi 1) deri kur, sipas Kodit, i pandehuri mund të merret në pyetje 
në ato faza, jep të kuptohet se nga organet procedurale kërkohet që të mbledhin prova 
të tjera përkitazi me çështjen penale para se t’i drejtohen personalitetit të të pandehurit 
si burim informacionesh.  
Sidoqoftë, ligjvënësi parasheh mundësinë që organet procedurale, për të sqaruar një 
akuzë penale, të thërrasin të pandehurin dhe, në kushte të caktuara ligjore, ta 
shoqërojnë për ta marrë në pyetje, edhe pse, pasi të arrijë në gjykatë dhe të njoftohet se 
ka të drejtë të heshtë, i pandehuri mund të mos deklarojë. Në të vërtetë, bazuar në 
paragrafi 2 të nenit 10, i pandehuri nuk ka obligim të mbrohet as t’i përgjigjet ndonjë 
pyetjeje. Nëse i pandehuri shfrytëzon të drejtën e tij dhe mbrohet, ai nuk është i 
detyruar të akuzojë vetveten ose të afërmin e tij dhe as të pranojë fajësinë.  
Për mosdetyrimin e të pandehurit që të deklarojë kundër vetvetes ose të pranojë 
fajësinë flet edhe neni 30, paragrafi 1, (6) i Kushtetutës së Kosovës. Në qoftë se i 
pandehuri shfrytëzon të drejtën e mbrojtjes dhe deklaron, shtrohet pyetja: A duhet ta 
thotë të vërtetën? Fakti se i pandehuri “nuk është i detyruar të akuzojë vetveten ose të 
afërmin e tij, dhe as ta pranojë fajësinë”, nuk i jep atij të drejtën që të gënjejë në proces 
gjyqësor. Mirëpo, kur nisemi nga fakti se mundësia për t’u mbrojtur është e drejtë e të 
pandehurit, kurse, nga ana tjetër, për të ekziston mos detyrimi i vetakuzimit, gjatë 
realizimit të mbrojtjes, deklarimet e të pandehurit ndodh të mos jenë të sakta. Meqë i 
pandehuri në procedurë penale gjendet në një pozitë të palakmueshme, në të cilën nuk 
është i detyruar të akuzojë vetveten, deklarimi jo i saktë i tij tolerohet. Një konstatim të 
tillë e nxjerrim nga fakti se në Kodin penal, më konkretisht në nenin 392 - deklarimet e 
rreme në përputhje me nenin 19, paragrafi 1, nënparagrafi 1.15,të KPP-së nuk është 
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përfshirë inkriminimi për deklarim eventualisht të rrejshëm të të pandehurit. 
Megjithatë, toleranca ndaj deklarimit të rrejshëm të të pandehurit ka kufi. Në qoftë se i 
pandehuri, me deklarimin e vet të rrejshëm, tenton t’ia veshë fajin një personi tjetër pa 
të drejtë, atëherë deklarimi i tij i rrejshëm hynë në zonën e inkriminuar sipas nenit 390 
të KP.  
Mos detyrimi që i pandehuri ta paraqesë mbrojtjen e vet, që t’i përgjigjet ndonjë 
pyetjeje, që të mos e akuzojë veten ose të afërmin e tij dhe as ta pranojë fajësinë, 
realisht ka të bëjë me të drejta përkatëse të të pandehurit. Mirëpo, këto të drejta nuk 
kanë të bëjnë në raste kur i pandehuri hyn vullnetarisht në marrëveshje për të 
bashkëpunuar me prokurorin e shtetit. 
 
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 i nenit 10 ofron garanci për respektimin e dinjitetit të personalitetit njerëzor 
në procedurë penale, duke ndaluar përdorimin e metodave dhe të mjeteve të caktuara 
(torturës, forcës, kanosjes, apo ndikimin e drogës o të masave të tjera të ngjashme), me 
të cilat imponohet pranimi i fajësisë ose i ndonjë deklarimi tjetër nga i pandehuri ose 
personi tjetër që merr pjesë në procedurë.  
Për mbrojtje dhe respektim të personalitetit njerëzor nga dhuna me rastin e deklarimit, 
ekzistojnë shumë dispozita të tjera kushtetuese, juridiko-ndërkombëtare dhe ligjore. 
Neni 23 i KK përcakton se dinjiteti i njeriut është i pacenueshëm dhe është bazë e të 
gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.  
Në kuadër të dispozitave juridiko-ndërkombëtare vlen të pëmenden: Nenet 7 dhe 10 të 
PNDCP; neni 3 KEDNJ; nenet 1, 2 etj. të Konventës kundër Torturës, dhe dënimeve e 
procedurave të tjera të vrazhda, jonjerëzore dhe poshtëruese, dhjetor 1984; Neni 1 etj. i 
Konventës Evropiane për pengimin torturës dhe të veprimit ose dënimit çnjerëzor ose 
poshtërues të Këshillit të Evropës, 1997, me të cilin formohet Këshilli Evropian për 
pengimin e torturës dhe të veprimit ose dënimit çnjerëzor ose poshtërues, këtij organi i 
jep kompetencë që, nëpërmjet vizitave, të verifikojë sjelljen e autoriteteve ndaj 
personave të privuar lirie. 
Dispozitat ligjore që ndalojnë imponimin e pranimit të fajësisë dhe të deklarimeve të 
tjera janë: neni 257, paragrafi 4, 74 i KPP. Krahaso edhe dispozitat e Kodit penal të 
Kosovës, me të cilat inkriminohen veprat penale: 196 Privimi i kundërligjshëm nga 
liria, neni 197 Marrja e deklarimit me anë të shtrëngimit, neni 199 Tortura etj..  
Pasojat procedurale për shkeljen e ndalesës së përdorimit të dhunës janë se provat e 
marra me shkelje të dispozitave të procedurës penale, Kodi i konsideron të 
papranueshme dhe, si të tilla, në to nuk mund të mbështetet vendimi gjyqësor (neni 
257, paragrafi 2-3; për papranueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit neni 128; për 
papranueshmërinë e deklarimit të të pandehurit neni 155; për papranueshmërinë e 
provave të mbledhura nëpërmjet kontrollit neni 111; për papranueshmërinë e provave 
të mbledhura nëpërmjet zbatimit të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të 
hetimit, kur urdhri për masën dhe zbatimin e saj ka qenë i paligjshëm, neni 97, 
paragrafi 1. 
Me qëllim që të sigurohet ndonjë material provues valid për mbështetje të vendimit 
gjyqësor, në nenin 249 paragrafi 4, Kodi ka paraparë që prova e papranueshme të 
veçohet nga shkresat e lëndës, të vuloset dhe të ruhet në gjykatë ndaras nga shkresat 
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dhe provat e tjera. Provat e papranueshme nuk mund të shqyrtohen apo të shfrytëzohen 
në procedurë penale, përveç në raste të ankesës kundër aktvendimit mbi 
pranueshmërinë.  
I pandehuri në procedurë penale ka edhe një varg të drejtash të tjera, siç janë: e drejta të 
atakojë vendimin gjyqësor me ankesë apo me mjet të jashtëzakonshëm juridik; ndalesa 
reformatio in peius, e cila i mundëson të pandehurit që të përdorë lirisht mjetin juridik 
kundër vendimit gjyqësor, pa frikë se me ankesë do ta keqësojë pozitën e vet, 
beneficium cohaesionis (beneficioni i bashkëngjitjes) etj.. Për këto dhe të drejtat të tjera 
të të pandehurit, shih; komentet te neneve 395 dhe 397. 
Më në fund, duhet theksuar gjithashtu se, pavarësisht nga të gjitha përpjekjet dhe dhe 
tërë kujdesi i shprehur përkitazi me zbatimin konsekuent të dispozitave të KPP-së me 
rastin e gjykimit konkret, nuk përjashtohet mundësia që në procedurë penale të dënohet 
një i pafajshëm. Për këtë arsye, për të pandehurin KPP ka paraparë institutin e 
kompensimit të dëmit të personit të gjykuar pa arsye ose të arrestuar pa bazë (neni 15 
etj.). 
 
Neni 11 [Përshtatshmëria e mbrojtjes] 
 
1. I pandehuri ka të drejtë në kohë të mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes 

së tij. 
2. I pandehuri ka të drejtë të mbrohet personalisht ose me ndihmën e 

mbrojtësit i cili është anëtar i Odës së Avokatëve të Kosovës, sipas zgjedhjes 
së tij. 

3. Në qoftë se i pandehuri nuk angazhon mbrojtës për të siguruar mbrojtjen, 
kurse mbrojtja është e detyrueshme, të pandehurit i caktohet mbrojtës i 
pavarur me përvojë dhe me kompetencë në përputhje me llojin e veprës 
penale dhe sipas kushteve të parapara me këtë Kod. 

4. Sipas kushteve të parapara me këtë Kod, të pandehurit i cili nuk mund t’i 
paguajë shpenzimet e mbrojtjes dhe për këtë arsye nuk mund të angazhojë 
mbrojtës, me kërkesë të tij i caktohet një mbrojtës i pavarur me përvojë 
dhe me kompetencë konform me llojin e veprës penale, që paguhet nga 
mjetet e buxhetit kur interesat e drejtësisë këtë e kërkojnë. 

5. Gjykata ose organi kompetent i cili e drejton procedurën penale detyrohet 
ta njoftojë të pandehurin për të drejtën e tij në mbrojtës që nga marrja në 
pyetje për herë të parë, ashtu siç parashihet me këtë Kod. 

6. Në pajtim me dispozitat e këtij Kodi, çdo person i privuar nga liria ka të 
drejtë në shërbimet e mbrojtësit që nga arresti e tutje. 

 
Dispoztat e nenit 11 përcaktojnë disa të drejta të rëndësishme të të pandehurit, që kanë 
të bëjnë me realizimin e funksionit të mbrojtjes në procedurë penale, përkatësisht me 
realizimin e mbrojtjes profesionale. I pandehuri realizon funksionin e mbrojtjes 
personalisht ose me ndihmën e mbrojtësit. Mbrojtja me avokat është një e drejtë 
themelore e të pandehurit, të cilën ai mund ta gëzojë gjatë gjithë rrjedhës së procedurës 
penale. Në kushtet e përcaktuara me Kod (nenet 13, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2., 57, 
166, 478, paragrafi 3) dhe me LBNÇP (neni 21, paragrafi 2). Për këtë të drejtë i 
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pandehuri duhet të njoftohet nga gjykata ose organi kompetent, i cili drejton 
procedurën penale. 
Gjatë zhvillimit të procedurës penale, pavarësisht nëse i pandehuri mbrohet vetë apo 
me ndihmën e mbrojtësit, ai ka të drejtë për një kohë të mjaftueshme për përgatitjen e 
mbrojtjes. 
Përveç së drejtës që të angazhojë mbrojtës sipas zgjedhjes së tij (apo caktimit të 
mbrojtësit sipas detyrës zyrtare), të pandehurit që nuk ka mjete për të paguar 
mbrojtësin, me kërkesë të tij, i caktohet një mbrojtës i pavarur me përvojë dhe me 
kompetencë konform me llojin e veprës penale, që paguhet nga mjetet e buxhetit, kur 
këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë. 
  
Paragrafi 1. 
 
E drejta e të pandehurit për kohë, mundësi dhe mjete të mjaftueshme për të përgatitur 
mbrojtjen e vet, është një nga të drejtat e të pandehurit e paraparë me nenin 9, paragrafi 
1, nënparagrafi (3) të Kushtetutës së Kosovës. 
Dispozita e paragrafit 1 të nenit 11 të KPP gjithashtu ka të bëjë me të drejtën e të 
pandehurit për kohë të mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes së vet. Sipas nenit 245 
paragrafi 2 gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues i jep të pandehurit / ose u jep të pandehurve, kopjen e aktakuzës “nëse nuk 
kanë marrë më parë kopje të aktakuzës”. Në Kapitullin XV që rregullon fazën e 
ngritjes së aktakuzës dhe të deklarimit (përveç dorëzimit të aktakuzës nga gjyqtari në 
shqyrtim fillestar sipas nenit 245, paragrafi 2) nuk përcaktohet kush dhe kur mund t’ia 
ketë dërguar më parë të pandehurit kopjen e aktakuzës. Duke u bazuar në frymen e 
nenit 245, paragrafi 2 mund të konkludohet se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues mund t’ia dërgojë të pandehurit kopjen e aktakuzës bashkë me dërgimin 
e thirrjes për shqyrtim fillestar. Gjyqtari me atë rast duhet të ketë parasysh kohën e 
nevojshme, nga dërgimi i aktakuzës deri tek shqyrtimi fillestar, për përgatitjen e 
mbrojtjes nga i pandehuri.  
Gjithshtu neni 287 paragrafi 3 kërkon që të pandehurit t’i dërgohet thirrja jo më vonë 
se tetë ditë para shqyrtimit gjyqësor, në mënyrë që ai të ketë kohë të mjaftueshme 
(ndërmjet kohës së dërgimit të thirrjes dhe ditës kur do të mbahet shqyrtimi gjyqësor) 
për përgatitjen e mbrojtjes. Në marrëveshje me të pandehurin, afati i sipërpërmendur 
mund të shkurtohet. Afatet që kanë të bëjnë me intervalin kohor nga dërgimi i thirrjes 
deri tek fillimi i shqyrtimit kryesor, janë afate orientuese dhe minimale, çka nuk do të 
thotë se janë çdoherë objektivisht të mjaftueshme. Koha e nevojshme për përgatitje të 
mbrojtjes është çështje faktike, e cila varet nga pesha dhe kompleksiteti i veprës 
penale. Për këtë arsye është e domosdoshme që në çdo rast, para se të caktohet 
shqyrtimi gjyqësor, të vlerësohet koha realisht e nevojshme për përgatitje të mbrojtjes. 
Për faktin se nevojitet kohë e mjaftueshme për përgatitje të mbrojtjes, flasin edhe 
nenet: 308, 310 paragrafi 1.  
Përveç nenit 287 paragrafi 3, i cili i referohet intervalit kohor ndërmjet dërgimit të 
thirrjes për shqyrtim gjyqësor dhe fillimit të shqyrtimit, Kodi nuk parasheh afate për 
përgatitje të mbrojtjes në fazën e hetimeve dhe as për përgatitje të mbrojtjes në 
shqyrtim gjyqësor në rastetet kur në shqyrtim gjyqësor ndryshohet aktakuza dhe për 
përgatitje të mbrojtjes shtyhet shqyrtimi gjyqësor - neni 350 paragrafi 3, apo kur i 



Ejup Sahiti 

102 

pandehuri kryen vepër penale në shqyrtim gjyqësor - neni 351. Prandaj koha për 
përgatitje të mbrojtjes është përkufizim relativ dhe është çështje faktike. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e nenit 11 ka kuptim parimor të përgjithshëm për mbrojtjen si një nga tri 
funksionet themelore në procedurë penale. Ky nen inauguron të drejtën e të pandehurit 
për t’u mbrojtur në procedurë penale personalisht ose me ndihmën profesionale të 
mbrojtësit.  
Përcaktimi i së drejtës së mbrojtjes si component i gjykimit të drejtë, bëhet me nenin 9, 
paragrafi 1, nënparagrafi (5) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si dhe me të 
Drejtën Ndërkombtare, neni 14, paragrafi 3, pika b të PNDCP dhe me nenin 6, 
paragrafi 3, pika c të KEDNj-së, ndërsa përcaktimin e kushteve për realizimin e saj e 
parashohin dispozitat e KPP-së. 
Si subjekt themelor i procedurës penale i pandehuri mund të ushtrojë vetë funksionin e 
mbrojtjes (mbrojtja materiale). Mbrojtja e të pandehurit përfshin veprimet procedural, 
të cilat ndërmerren me qëllim që: të vërtetohen faktet në favor të të pandehurit; të 
aplikohen dispozitat që janë më të favorshme për të pandehurin; të arrihet për të 
pandehurin vendimi më i favorshëm. Në këtë drejtim, i pandehuri ka të drejtë të 
deklarohet dhe atij duhet t'i lejohet deklarimi për të gjitha faktet dhe provat që e 
ngarkojnë dhe të paraqesë të gjitha faktet dhe provat që janë në favor të tij. Ai ka të 
drejtë t’i marrë në pyetje ose të kërkojë të merren në pyetje dëshmitarët kundër tij dhe 
të kërkojë praninë dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve të mbrojtjes në kushte të 
njëjta, që vlejnë për dëshmitarë kundër tij. Megjithatë, mbrojtja personale e të 
pandehurit është mundësi e jo obligim i tij dhe nga ai varet se në çfarë përmasash do ta 
paraqesë mbrojtjen. Në këtë drejtim, duke paraqitur mbrojtjen e vet, ai mund t'i pranojë 
faktet që ia ngarkon akuza, të deklarohet lidhur me pretendimet e akuzës, t'u bëjë 
pyetje dëshmitarëve, ekspertëve etj..  
I pandehuri mund, e nganjëherë duhet, të ushtrojë mbrojtjen me ndihmën e mbrojtësit 
(mbrojtja formale), të cilin mund ta angazhojë nga radha e avokatëve gjatë gjithë 
rrjedhës së procedurës penale. 
Mbrojtja e të pandehurit, pavarësisht nga subjekti që e realizon (mbrojtje materiale apo 
mbrojtje formale), është gjithnjë mbrojtje materiale, sepse ajo, sipas rregullit, duhet të 
jetë gjithherë e orientuar në drejtim të përgënjeshtrimit të përmbajtjes së akuzës.  
Ndarjen e mbrojtjes në mbrojtje materiale dhe në mbrojtje formale disa e kontestojnë si 
të panevojshme, prandaj ajo duhet të kuptohet si përkufizim terminologjik i bartësve të 
mbrojtjes materiale. Në këtë drejtim flet edhe neni 61 paragrafi 1, i cili i njeh 
mbrojtësit të drejtat e njëjta që ia njeh ligji të pandehurit (për ushtrim të veprimeve 
procedurale), përveç atyre që i rezervohen shprehimisht të pandehurit personalisht. 
Mbrojtja formale dhe materiale e të pandehurit nuk janë alternative, por paraqesin 
mbrojtje kumulative. 
Shikuar konkretisht, parimi i një mbrojtjeje të mirë (mbrojtja formale) përfshin: 1. 
profesionalizmin e mbrojtësit,; 2. të drejtën e informimit me kohë dhe të informimit të 
plotë të mbrojtësit; 3. pjesëmarrjen gjatë gjithë procesit; 4. angazhimin aktiv në 
veprimet procedurale; 5. paraqitjen e propozimeve; 6. deklarimin lidhur me propozimet 
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dhe provat e shqyrtuara; 7. paraqitjen e mjeteve juridike; 8. komunikimin e papenguar 
ndërmjet të pandehurit dhe mbrojtësit; 9. kushtet minimale reale të punës etj..  
Ndonëse KEDNj, në nenin 6, paragrafi 3, pika c, parasheh që “personi i akuzuar ka të 
drejtë të mbrohet vetë ose me ndihmën e mbrojtësit sipas zgjedhjes së tij”, nuk 
përcakton mënyrën se si do të realizojë shteti sigurimin e mbrojtjes në legjislacionin e 
tij. Mirëpo, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, me vendimet e saj, vlerëson 
nëse në rastin konkret ka qenë e siguruar mbrojtja e duhur për gjykim të drejtë. Kështu, 
për mbrojtje materiale, shih: vendimin e së njëjtës Gjykatë në çështjen Chiclian and 
Ekindjian. kundër Francëss; Pelissier and Sassi kundër Switzerland; Condron kundër 
United Kindom; Hadjinastasiou kundër Griece; Dallos kundër Hungary etj.. Për 
mbrojtje formale, shih qëndrimet në vendimet e së njëjtës Gjykatë Brennan v. United 
Kindom; Artico v. Italy; Lanz v. Austria; Goldi v. Italy.23  
Me sa shihet, kufijtë e së drejtës në mbrojtje janë përcaktuar në mënyrë mjaft të gjerë, 
me se mundësohet mbrojtje efikase në çdo drejtim (faktik dhe juridik), por jo në 
mënyrë të pakufizuar. I pandehuri mund të mbrohet në çdo fazë të procedurës penale 
ashtu si e çmon më të përshtatshme, por pa shkelur në zonë kriminale. Në të vërtetë, i 
pandehuri mund të mohojë kryerjen e veprës penale (edhe pse e ka kryer atë) dhe të 
japë të dhëna jo të sakta për faktet që vërtetohen në procedurë, dhe kjo nuk mund t’i 
merret si rrethanë rënduese, pavarësisht nëse, me mbrojtje të tillë, i pandehuri ka 
vështirësuar përfundimin e procedurës penale, apo ka kontribuar për zvarritje të 
procesit. Mirëpo, nëse i pandehuri, duke mohuar kryerjen e veprës penale, për të cilën 
ngarkohet, pa të drejtë emëron një person tjetër si kryerës të asaj vepre penale, atëherë 
ai tejkalon të drejtën në mbrojtje dhe kryen vepër penale - kallëzim i rrejshëm sipas 
nenit 390 të KP.  
Për të drejtën e të pandehurit që të mbrohet duke shfrytëzuar ndihmën profesionale nga 
ana e mbrojtësit, më gjerësisht do të flitet me rastin e komentimit të dispozitave të 
Kapitullit VI të KPP. 
 
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 i nenit 11 ka të bëjë me situatën kur, për një çështje penale konkrete, 
mbrojtja është e detyrueshme. Mbrojtësin mund ta angazhojë vetë i pandehuri ose atë 
mund ta angazhojnë edhe persona të afërm të të pandehurit, paraparë në nenin 53 
paragrafi 8, por jo edhe kundër vullnetit të të pandehurit. Në qoftë se i pandehuri nuk 
ka angazhuar mbrojtës dhe angazhimin e mbrojtësit nuk e ka bërë as askush nga 
personat nga neni 53, paragrafi 8, kur mbrojtja është e detyruar, atëherë organi 
procedural i cakton të pandehurit mbrojtës të pavarur me përvojë dhe me kompetencë, 
në përputhje me llojin e veprës penale dhe sipas kushteve të parapara me Kod. 
Mbrojtësi i caktuar sipas detyrës zyrtare, paguhet nga mjetet buxhetore.  
Dispozita e paragrafi 3, duke paraparë që të pandehurit t’i caktohet një mbrojtës “i 
pavarur me përvojë dhe me kompetencë”, kishte për qëllim të ndërpresë një praktikë, 
sipas së cilës, bazuar në LPP të aplikueshëm në Kosovë para hyrjes në fuqi të Kodit të 
Përkohshëm të procedurës penale të Kosovës, organi procedural, në kushte të caktuara, 

                                                 
23 Pavišić, Berislav, Komentar Zakona o kaznenom postupku, Rijeka, 2013, fq. 5. 
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ka mundur të caktojë mbrojtës edhe juristin e diplomuar.24 Në këtë kontekst, neni 54 
parasheh se mbrojtjen formale në procedurë penale mund ta ofrojë vetëm avokati, i cili 
është anëtar i Odës së Avokatëve të Kosovës, të cilin mund ta zëvendësojë praktikanti i 
avokatisë. Në çështjet ku parashihet dënimi me së paku pesë vjet burgim, praktikanti i 
avokatisë mund ta zëvendësojë avokatin vetëm nëse ka kryer provimin e judikaturës. 
Pranë Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Supreme të Kosovës të pandehurin mund ta 
përfaqësojë vetëm avokati që është anëtar i Odës së Avokatëve të Kosovës. 
Intenca e paragrafi 3 të nenit 11 është që, në rastin konkret, kur i pandehuri apo të 
afërmit e tij nuk kanë angazhuar mbrojtës e mbrojtja është e detyrueshme, organi 
procedural duhet të caktojë mbrojtës, i cili realisht mund t’i ofrojë ndihmë profesionale 
të pandehurit konform me peshën dhe kompleksitetin e çështjes penale. Nuk do të ishte 
në frymën e këtij paragrafi nëse gjykata, me rastin e caktimit të mbrojtësit sipas detyrës 
zyrtare, ka parasysh vetëm anën formale të çështjes dhe për çështje penale të ndërlikuar 
cakton avokat të cilit nuk i ecën puna mirë.  
Çështjen e pagimit të shpenzimeve të krijuara me rastin e angazhimit të mbrojtësit 
sipas detyrës zyrtare, e rregullon neni 450, paragrafi 4.  
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 të nenit 11 rregullon çështjen e mbrojtjes falas. Sipas tij, të 
pandehurit i cili nuk mund t’i paguajë shpenzimet e mbrojtjes dhe për këtë arsye nuk 
mund të angazhojë mbrojtës të pavarur, me përvojë dhe me kompetencë konform me 
llojin e veprës penale, me kërkesën e tij i caktohet një mbrojtës i pavarur, i cili paguhet 
nga mjetet buxhetore, kur këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë.  
Sipas nenit 14 paragrafi3 pika d të KNDNj-së, mbrojtësi falas duhet të caktohet sipas 
detyrës zyrtare “çdoherë kur e kërkojnë këtë interesat e drejtësisë”, kur i pandehuri nuk 
ka mundësi ta paguajë mbrojtësin. Gjithashtu sipas nenit 6 paragrafi 3 pika c të 
KEDNj-së, çdo i akuzuar për vepër penale, nëse nuk ka mjete të nevojshme për të 
paguar mbrojtësin, ka të drejtë për mbrojtës pa pagesë, “kur këtë e kërkojnë interesat e 
drejtësisë.” Edhe Kodi i procedurës penale shfrytëzon formulimin ekzistues në 
dispozitat e sipërpërmendura, pa i specifikuar kushtet konkrete për caktim ex officio të 
mbrojtjes falas. Çështja se kur kërkojnë interesat e drejtësisë që të sigurohet mbrojtja 
falas, mbetet si çështje faktike për të cilën vendos gjykata.25 Krahaso nenin 167, 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.4. 
 
Paragrafi 5. 
 
Paragrafi 5 i nenit 11 parasheh detyrimin për organin procedural që ta njoftojë të 
pandehurin për të drejtën e tij për mbrojtje me rastin e marrjes në pyetje për herë të 
parë, si dhe bazuar në nenet 152, paragrafi 3 nënparagrafi 3.2., dhe 345, paragrafi 2 
para çdo marrjeje në pyetje.  

                                                 
24 Në praktikë dispozita e tillë jo rrallë ishte aplikuar sa për të plotësuar formalisht kërkesën ligjore për 
mbrojtje të detyrueshme, por nuk mund të thuhet se të pandehurit me të i ishte siguruar mbrojtje 
profesionale adekuate.  
25 Për mbrojtje falas, shih: vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në çështjet R. D. v. 
Poland; Tripoli v. Italy. Maxvell v. United Kindom; Lala v. Netherlan. (Pavišić, 1, fq. 5). 
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Paragrafi 6. 
 
Sipas paragrafit 6 të nenit 11, e drejta e personit të privuar lirie për shërbimet e 
mbrojtësit fillon që nga arresti e tutje. Momentet procedurale, në të cilat duhet të 
sigurohet mbrojtja e detyrueshme, i përcakton neni 57.  
 
Neni 12 [Ligjshmëria e privimit nga liria dhe vendosja në procedurë 

të përshpejtuar] 
 
1. Askujt nuk mund t’i hiqet liria, përpos rasteve dhe në pajtim me proce-

durën e përcaktuar me ligj. 
2. Çdo person i privuar nga liria me arrest ose me ndalim, sipas procedurës së 

paraparë me këtë Kod ka të drejtë të ndërmarrë masa sipas të cilave për 
ligjshmërinë e arrestimit ose ndalimit të tij vendos gjykata në procedurë të 
përshpejtuar ose urdhëron lirimin e tij kur ndalimi është i paligjshëm. 

 
Liria e individit dhe mbrojtja e saj paraqet një nga të drejtat themelore të njeriut, e cila, 
në kushte të parapara ligjore, mund të kufizohet. Liria e individit mbrohet me 
Kushtetutë (neni 29), me dokumente të ndryshme ndërkombëtare (neni 9 i PNDCP dhe 
neni 5 i KEDNJ), dhe me KPP.  
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në neni 29. paragrafi 1 thotë: “Secilit i garantohet 
e drejta e lirisë dhe sigurisë. Askush nuk mund të privohet nga liria me përjashtim të 
rasteve të parapara me ligj dhe me vendim të gjykatës kompetente”.  
Bazuar në nenin 9, paragrafi 1 të PNDCP, çdo individ gëzon të drejtën e lirisë dhe të 
mbrojtjes të personalitetit të tij. Askush nuk mund të privohet lirie apo të paraburgoset 
në mënyrë arbitrare. Askush nuk mund të arrestohet përveç për shkaqe dhe sipas 
procedurës së paraparë me ligj. Edhe neni 5, i KEDNj-së ka përmbajtje të njëjtë. 
Ndonëse garantimi i lirisë në parim rregullohet me të drejtën ndërkombtare dhe me të 
drejtën vendore, gëzimi i saj nuk është absolut. Sepse në kushte të caktuara ligjore, liria 
mund të kufizohet. Pa dyshim, çështja e kufizimit të lirisë së individit është një prej 
çështjeve më delikate në procedurë penale. 
 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të nenit 12, duke ndjekur përcaktimin kushtetues dhe të 
dokumenteve ndërkombëtare për sa i përket lirisë së individit, lirinë e tij e konsideron 
të paprekshme, por heqja e saj, megjithatë, mund të bëhet në rastet dhe në pajtim me 
procedurën e përcaktuar me ligj. Specifikimi i shkaqeve dhe rregullimi i procedurës për 
kufizim të lirisë së të pandehurit, është bërë me dispozita të KPP (nenet 164, 185-193). 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 i njeh të drejtën personit të privuar lirie që për ligjshmërinë e 
kufizimit të lirisë së tij, të vendosë gjykata. Kjo e drejtë e personit të privuar lirie duhet 
shikuar në raport me detyrimin e organit që i ka kufizuar lirinë, paraparë në nenin 13, 
paragrafi 2 të KPP. Në të vërtetë, kur privimi nga liria i të dyshuarit është bërë për 
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shkak të dyshimit se ai ka kryer vepër penale, i arrestuari duhet të dërgohet menjëherë 
para gjyqtarit, por jo më vonë se brenda 48 orëve nga arresti, i cili duhet të vendosë për 
paraburgimin apo lirimin e të arrestuarit.  
E drejta e të privuarit lirie për t’iu drejtuar gjykatës në mënyrë që ajo të vendosë pa 
vonesë për ligjshmërinë e kufizimit të lirisë, është paraparë edhe me nenin 9, paragrafi 
4 të PNDCP si dhe me nenin 5, paragrafi 4 të KEDNj. 
  
Praktika gjyqësore 
 
“Në çdo rast, autoritetet janë të obliguara të sigurojnë që shkelja e së drejtës së 
individit për t'u larguar nga vendi i vet, është prej fillimit e deri në fund të kohëzgjatjes 
së saj, e justifikuar dhe proporcionale në të gjitha rrethanat. Masat që kufizojnë lirinë 
e lëvizjes së individit, nuk mund të zgjasin për periudha të gjata kohore pa rishqyrtim 
te rregullt të justifikimit të tyre Shqyrtimi i tillë duhet të kryhet, së paku në instancën e 
fundit, nga gjykatat, pasi ato ofrojnë garancitë më të mira për pavarësinë, paanësinë 
dhe ligjshmërinë e procedurave. Përmasa e shqyrtimit nga Gjykata duhet t'i mundësojë 
që të marrë parasysh të gjithë faktorët, përfshirë këtu faktorët që kanë të bëjnë me 
proporcionalitetin e masave kufizuese dhe kalimin e kohës”.  
(Shih: mutatis mutandis, aktgjykimin e Gjykatës Evropiane per te Drejtat e Njeriut 
ne rastin Le Compte, Van Leuven dhe De Meyere kunder Belgjikes, 23 qershor 1981, 
para 60, Seria A nr. 43).  
 
Gjykata Kushtetuese vëren që procedura penale kundër parashtruesit të kërkesës priste 
të zgjidhej para Gjykatës Komunale të Prishtinës për më tepër se gjashtë vjet dhe që 
parashtruesi i kërkesës më në fund ishte liruar.  
Gjykata Kushtetuese gjithashtu vëren që në procedurën kundër parashtruesit të 
kërkesës, Gjykata Komunale nuk ka lëshuar asnjë vendim në përputhje me Nenin 271 
të Kodit të Procedurës Penale. Në vend të kësaj, gjykata u përmbajt për ta lëshuar një 
certifikatë që, sipas praktikës së themeluar, ishte kriter i domosdoshëm per lëshimin e 
pasaportës, ndonëse ky dokument nuk ishte i shënuar në Nenin 23.2 të Ligjit për 
Dokumentet e Udhëtimit.  
Gjykata mendon që përmasa e procedurës gjyqësore gjithashtu ka dështuar t'i 
përmbushë kriteret e Nenit 2 të Protokollit nr. 4 të Konventës. 
86. Prandaj, ka pasur shkelje të së drejtës së parashtruesit të kërkesës për liri të 
lëvizjes, të garantuar me Nenin 35 të Kushtetutës në lidhje me Nenin 2, paragrafin 2 të 
Protokollit nr. 4 të Konventës.  
(Aktgjykim, Rasti nr. KI06110, Nr. i referencës: AGJ63/10, dt.30 teor 2010, Valon 
Bislimi kundër MPB, KGJK dhe MD,Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës). 
 
Neni 13 [Të drejtat e personit të privuar nga liria] 
 
1. Çdo person i privuar nga liria menjëherë njoftohet në gjuhën që ai e 

kupton për: 
1.1. Arsyet e arrestit të tij; 
1.2. Të drejtën në mbrojtës sipas zgjedhjes së tij; dhe 
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1.3. Të drejtën që lidhur me arrestin të njoftojë ose të njoftohet anëtari i 
familjes ose personi tjetër përkatës sipas zgjedhjes së tij. 

2. Personi i privuar nga liria me dyshim se ka kryer vepër penale të sjellet 
menjëherë para gjyqtarit dhe jo më vonë se brenda dyzet e tetë orëve (48) 
nga arresti, ndërsa ai ka të drejtë në gjykim brenda një kohe të arsyeshme 
ose të lirohet në pritje të gjykimit.  

3. Personi i privuar nga liria gëzon të drejtat e parapara me këtë nen gjatë 
gjithë kohës së heqjes së lirisë. Këto të drejta mund të hiqen vetëm nëse 
heqja dorë bëhet me shkrim në mënyrë vullnetare pasi të jetë informuar më 
parë për të drejtat e tij. Ushtrimi i këtyre të drejtave nuk varet as nga 
vendimi i mëparshëm i mundshëm i personit lidhur me heqjen dorë nga të 
drejtat e caktuara dhe as nga koha e njoftimit për këto të drejta. 

 
E drejta e lirisë së individit dhe e mbrojtjes së saj është një nga të drejtat themelore të 
njeriut. Si e tillë, ajo rregullohet me të drejtën ndërkombëtare dhe me atë vendore. 
Neni 13 i KPP trajton të drejtat e personit të privuar nga liria. Personi i privuar nga liria 
gëzon të drejtat e përcaktuara me këtë nen gjatë gjithë kohës së heqjes së lirisë. Nga të 
drejtat e tilla mund të hiqet dorë. Heqja dorë nuk ka efekt absolut, sepse personi i 
privuar lirie, gjatë zhvillimit të procedurës, mund të riaktivizojë përdorimin e këtyre të 
drejtave. 
 
Paragrafi 1. 
 
Me rastin e kufizimit të lirisë, personi i privuar nga liria duhet të njoftohet për arsyet e 
arrestit të tij. Detyrimin për të njoftuar të privuarin lirie për arsyet e arrestimit të tij në 
momentin e arrestit e parasheh neni 9 paragrafi 2 i KNDCP, kurse, sipas nenit 5, 
paragrafi 2 të KEDNj-së, njoftimi duhet të bëhet në afat sa më të shkurtër. Dispozita e 
paragrafit 1 të nenit 13 të KPP-së, përveç së drejtës së personit të arrestuar që të 
njoftohet menjëherë në gjuhën që ai e kupton, për arsyet e arrestit të tij, gjithashtu 
parasheh njoftimin e menjëhershëm për të drejtën e mbrojtjes profesionale dhe për të 
drejtën e njoftimit të anëtarit të familjes ose të personit tjetër, për arrestimin e tij. 
Konform me nenin 168 paragrafi 1, e drejta për të njoftuar anëtarin e familjes ose 
personin tjetër për arrestimin përfshin edhe njoftimin për vendin e ndalimit dhe për çdo 
ndyshim të mëvonshëm të vendit të ndalimit, menjëherë pas ndryshimit. Ndonëse 
dispozitat e tilla shprehin të drejtën e personit të privuar lirie për njoftim të 
menjëhershëm, ato njëherësh, në mënyrë indirekte, përcaktojnë detyrimin e organit 
procedural që të arrestuarin ta bëjë me dije për të drejtat e tilla dhe t’i mundësojë 
realizimin real të tyre. 
Lidhur me të drejtën për mbrojtës sipas zgjedhjes së të arrestuarit, krahaso nenin 167, 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.4., ndërsa për të drejtën që lidhur me arrestimin të njoftojë 
ose të njoftohet anëtari i familjes ose personi tjetër përkatës sipas zgjedhjes së tij, 
krahaso nenin 168 paragrafi 1.  
Për përmbushje të së drejtës sipas nënparagrafi 1.3. të nenit 13, Kodi parasheh dy 
mundësi: të arrestuarit i jepet mundësia që, për arrestimin e tij, ai vetë ta lajmërojë 
anëtarin e familjes ose personin tjetër sipas zgjedhjes së tij. Mundësia tjetër është që 
anëtari i familjes ose personi tjetër sipas zgjedhjes së arrestuarit të njoftohet, nga ana e 
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policisë. Mënyra se si do të realizohet e drejta e të arrestuarit për njoftim të anëtarit të 
familjes ose të personit tjetër sipas zgjedhjes së tij, është çështje faktike, për të cilën në 
rastin konkret vendos policia. Në këtë drejtim duhet të kihet kujdes gjithherë që 
realizimi i kësaj të drejte të mos keqpërdoret nga ana e të arrestuarit. Sepse nuk 
përjashtohet mundësia që i arrestuari, me pretekst se po lajmëron anëtarin e familjes 
apo shokun e vet, mund ta bëjë me dije bashkëpunëtorin apo anëtarin tjetër të grupit 
kriminal për arrestimin e tij dhe, kësisoj, t’i sinjalizojë për rrezikun që u kanoset. 
Pikërisht për këtë arsye, mënyrën si dhe kush do ta bëjë njoftimin në rastin konkret, 
Kodi e lë si çështje faktike për të cilën vendos policia. Me rëndësi është që njoftimi 
duhet të bëhet patjetër.  
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 të nenit 13 reflekton obligimin për ta dërguar të privuarin lirie 
në afat sa më të shkurtër para gjyqtarit, detyrim i paraparë me nenin 29, paragrafi 2 të 
KK dhe me nenin 9, paragrafi 3 të PNDCP, si dhe me nenin 5, paragrafi 3 të KEDNj. 
Sipas paragrafit 2, personi i privuar lirie me dyshimin se ka kryer vepër penale, duhet 
(në tekstin shqip mungon fjala “duhet”) të sillet para gjyqtarit menjëherë, por jo më 
vonë se brenda dyzet e tetë orësh nga arresti, në mënyrë që të vendoset për 
paraburgimin apo lirimin e tij. 
Në të vërtetë, dispozita në fjalë ka të bëjë me mjetin procedural të ashtuquajtur Habeas 
corpus, që, shikuar historikisht, ka të bëjë me një urdhër të vjetër gjyqësor të paraqitur 
me shkrim në të drejtën angleze. Ky mjet më vonë është shtrirë në të gjitha sistemet 
juridike që mbështeten në atë sistem. Habeas corpus i dedikohet atij që ka privuar lirie 
ndonjë person dhe kërkon nga ai që personin e tillë ta sjellë në gjykatë brenda një afati 
të caktuar ligjor, dhe të justifikojë arsyen e privimit të lirisë së tij. Habeas corpus është 
mjet me të cilin, në një afat sa më të shkurtër duhet të mbahet seanca dëgjimore për të 
shqyrtuar në gjykatë ligjshmërinë e privimit të lirisë.  
 
Paragrafi 3. 
 
Personi i privuar lirie gëzon të drejtat e parapara me nenin 13, gjatë gjithë kohës së 
heqjes së lirisë. Se a do t’i shfrytëzojë këto të drejta apo jo, varet nga i arrestuari, sepse 
nga këto të drejta mund të hiqet dorë, por vetëm nëse heqja dorë e tillë bëhet 
vullnetarisht dhe me shkrim. Mirëpo, me gjithë heqjen dorë vullnetarisht dhe me 
shkrim nga ushtrimi i këtyre të drejtave, të drejtat e tilla nuk suprimohen. Personi i 
privuar lirie, kurdo që të ndiejë nevojën për të ushtruar të drejtën e caktuar, nga 
ushtrimi i së cilës ka hequr dorë, ta bëjë këtë mund. Sepse, bazuar në fjalinë e fundit të 
paragrafit 3, ushtrimi i këtyre të drejtave nuk varet as nga vendimi i mëparshëm i 
mundshëm i personit lidhur me heqjen dorë nga të drejtat e caktuara, dhe as nga koha e 
njoftimit për këto të drejta. Në praktikë, mund të ndodhë që personi i privuar lirie, duke 
mos vlerësuar mirë seriozitetin e çështjes (apo duke menduar se ndalimi nuk do të 
zgjasë), të heqë dorë nga e drejta për mbrojtës, përkatësisht nga e drejta që ta njoftojë të 
afërmin e tij ose personin tjetër për arrestimin e tij. Mirëpo, nëse ndërkohë, gjatë 
intervistimit, vëren se çështja po bëhet serioze dhe se gjendja e tij mund të 
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komplikohet, me gjithë faktin se vullnetarisht dhe me shkrim ka hequr dorë nga e drejta 
e mbrojtjes, ai mund ta ushtrojë këtë të drejtë.  
  
Neni 14 [Gjuhët dhe shkrimi] 
 
1. Gjuha dhe shkrimet që mund të përdoren në procedurë penale janë gjuha 

shqipe dhe serbe, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj. 
2. Personi që merr pjesë në procedurë penale i cili nuk e flet gjuhën në të cilën 

zhvillohet procedura, ka të drejtë të flasë gjuhën e vet dhe të jetë i 
informuar nëpërmjet përkthimit pa pagesë me faktet, provat dhe 
procedurën. Përkthimi sigurohet përmes një përkthyesi të pavarur. 

3. Personi nga paragrafi 2 i këtij neni njoftohet për të drejtën e tij në 
përkthim. Ai mund të heqë dorë nga kjo e drejtë nëse e di gjuhën në të cilën 
zhvillohet procedura gjyqësore. Njoftimi për këtë të drejtë dhe deklarata e 
pjesëmarrësit shënohet në procesverbal. 

4. Deklaratat, ankesat dhe parashtresat tjera mund të dorëzohen në gjykatë 
në gjuhën shqipe ose serbe, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj.  

5. Personit të arrestuar, të pandehurit që mbahet në paraburgim dhe personit 
që mban dënimin duhet siguruar përkthimin e thirrjeve gjyqësore, 
vendimeve dhe parashtresave në gjuhën të cilën ai e përdor në procedurë. 

6. Shtetasi i huaj që ndodhet në paraburgim mund t’i dorëzojë gjykatës 
parashtresat në gjuhën e tij para, gjatë dhe pas shqyrtimit gjyqësor vetëm 
sipas kushteve të reciprocitetit.  

 
Rregullat që i dedikohen çështjes së gjuhës dhe të përdorimit të saj në procedurë 
gjyqësore, kanë të bëjnë me dispozita të ndryshme, të cilat gjenden: në Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës - neni 5; në KNDCP - neni 14 paragrafi 3 a dhe f; në KEDNj - 
neni 6 paragrafi 3 a dhe e; në KPP - neni 14; dhe në Ligjin për përdorimin e gjuhëve 
zyrtare në Kosovë. 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës në neni 5 përcakton si gjuhë zyrtare Gjuhën 
Shqipe dhe Gjuhën Serbe. Gjuha Turke, Boshnjake dhe ajo Rome kanë statusin e 
gjuëve zyrtare në nivel komune, ose do të jenë në përdorim zyrtar në cilindo nivel, në 
pajtim me ligjin.  
Dispozitat e sipërpërmendura të PNDCP-së dhe të KEDNJ-së parashohin që çdo person 
që akuzohet për vepër penale, për sa i përket përdorimit të gjuhës, ka të drejtë që: - të 
jetë i informuar në kohën më të shkurtër në gjuhën që kupton dhe veç e veç për natyrën 
dhe shkaqet e akuzës, e cila është ngritur kundër tij, dhe - të ketë ndihmën pa pagesë të 
përkthyesit, nëse nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën në të cilën zhvillohet procedura.  
 
Paragrafi 1. 
 
KPP në paragrafi 1 të nenit 14, si gjuhë që mund të përdoret në procedurë penale, 
parasheh gjuhën shqipe dhe gjuhën serbe dhe shkrimet e tyre, përveç nëse parashihet 
ndryshe me ligj. Ndonjë gjuhë tjetër (turke, boshnjake, rome) gjithashtu kanë status të 
gjuhës zyrtare në pajtim me ligjin. Fjalët “gjuhë që mund të përdoret” duhen marrë në 
kuptim të gjuhës zyrtare. 
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Gjuha zyrtare e përcaktuar me KPP shfrytëzohet jo vetëm në procedurë penale, por 
edhe në komunikimin reciprok të gjykatave, ndërsa gjuha e tillë shfrytëzohet edhe për 
dërgim të padive, ankesave dhe të shkresave të tjera. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 të nenit 14 parasheh të drejtën e personit që merr pjesë në 
procedurë penale, që të flasë gjuhën e vet dhe të drejtën për t’u informuar nëpërmjet 
përkthimit pa pagesë, për faktet, provat dhe procedurën, kur ai nuk e njeh gjuhën e 
procedimit. Kodi kërkon që përkthimi të sigurohet përmes një përkthyesi të pavarur. 
Përkufizimi “përkthyes i pavarur” do të thotë se në procedurë penale përkthimin nuk 
mund ta bëjë dikush nga pjesëmarrësit proceduralë, as gjyqtari që e di gjuhën nga e cila 
duhet të përkthehet. Përkthyes mund të jetë përkthyesi gjyqësor ose ndonjë person 
tjetër, i cili nuk është i involvuar në procedurë penale në ndonjë cilësi tjetër. 
 
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 i këtij neni parasheh obligimin e organit procedural që ta njoftojë personin i 
cili merr pjesë në procedurë penale, për të drejtën e tij të përkthimit, ndonëse ai ka të 
drejtë të heqë dorë nga kjo e drejtë nëse e di gjuhën në të cilën zhvillohet procedura 
gjyqësore. Neni 14, siç është parë më lart, në paragrafi 2, para se të inaugurojë të 
drejtën e përkthimit, parasheh të drejtën e pjesëmarrësit procedural që të flasë gjuhën e 
vet dhe të informohet nëpërmjet përkthimit pa pagesë për faktet, provat dhe 
procedurën, nëse nuk e flet gjuhën e procedimit. Me sa shihet, e drejta e pjesëmarrësit 
procedural për përkthyes paraprakisht nënkupton të drejtën e tij që të përdor gjuhën e 
vet nëse ajo nuk është gjuhë zyrtare e gjykatës. Me këtë nuk është paraparë 
shprehimisht e drejta e përdorimit të gjuhës amtare dhe as që, në këtë vështrim, 
kërkohet diçka e tillë nga burimet ndërkombëtare. Krahaso dispozitat e nenit 14, 
paragrafi 3 nënparagrafi f të PNDCP, dhe të nenit 6, paragrafi 3, nënparagrafi a dhe c të 
KEDNJ-së. Supozimi për të përdorur gjuhën e vet, e cila është e ndryshme nga gjuha 
zyrtare e gjykatës, pavarësisht a e njeh pjesëmarrësi procedural gjuhën zyrtare të 
gjykatës, është se ai ka deklaruar se do ta përdorë atë gjuhë. Konsiderojmë se organi 
procedural, analogjikisht me detyrimin që ka për ta njoftuar pjesëmarrësin procedural 
për të drejtën e përkthimit, paraprakisht do të duhet ta njoftojë atë se ka të drejtë të 
përdorë në procedurë gjuhën e vet. Gjykata do të duhet të bëjë njoftimin në këtë 
drejtim, posa të kuptojë se gjuha e pjesëmarrësit procedural nuk është gjuhë zyrtare e 
gjykatës, ose kur këtë e kërkon pjesëmarrësi procedural. Pjesëmarrësi procedural mund 
të heqë dorë nga e drejta e përkthimit nëse e di gjuhën në të cilën zhvillohet procedura. 
Heqja dorë nga kjo e drejtë duhet të bëhet në mënyrë të prerë, të qartë dhe në mënyrë të 
padyshimtë, sepse ekziston mundësia që, për shkak të njohjes së pamjaftueshme të 
gjuhës, të shkaktohet ndonjë moskuptim, gjë që mund të reflektohet edhe në gjetjen e 
së vërtetës. Për t’u siguruar se pjesëmarrësit procedural vërtet i është ofruar mundësia 
për ta shfrytëzuar të drejtën e përkthimit, njoftimi për këtë të drejtë duhet të shënohet 
në procesverbal. 
Meqenëse KPP parasheh disa gjuhë si gjuhë zyrtare të gjykatës, në praktikë mund të 
shtrohet pyetja: A duhet të zhvillohet procedura penale rreth ndriçimit dhe zgjidhjes së 
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një çështjeje penale konkrete vetëm në ndonjërën nga gjuhët zyrtare të gjykatës, apo në 
procedurë të tillë do të mund të ushtroheshin veprimet procedurale alternativisht 
(varësisht nga përcaktimi i pjesëmarrësve proceduralë) në dy a më shumë gjuhë që janë 
zyrtare në gjykatë? Supozohet se organi procedural duhet t’i njohë gjuhët zyrtare të 
gjykatës. Mirëpo, kur shikojmë realitetin e gjyqësorit kosovar, heterogjenitetin e tij 
(gjyqtarë vendorë, gjyqtarë ndërkombëtarë), del se gjykimi në tërësinë e tij zhvillohet 
në njërën prej gjuhëve zyrtare të gjykatës. Duke pasur parasysh gjuhët zyrtare që 
parasheh Kushtetuta e Kosovës, konsideroj se, kur në një procedurë penale, e cila 
zhvillohet rreth një çështjeje penale konkrete, ka pjesëmarrës proceduralë (të pandehur, 
të dëmtuar, dëshmitarë etj.), të cilët përdorin gjuhë të ndryshme, por që ato janë gjuhë 
zurtare të gjykatës, procedura do të mund të zhvillohej në gjuhët zyrtare të gjykatës. 
Me atë rast, gjykata duhet t’u sigurojë palëve përkthimin e veprimeve procedurale, të 
cilat nuk ushtrohen në gjuhën e tyre.  
Palët dhe personat e tjerë që marrin pjesë në procedurë, kanë të drejtë që në procedurë 
të përdorin gjuhën e vet. Mosrespektimi i kësaj të drejte paraqet shkelje esenciale 
absolute të dispozitave të procedurës penale, por vetëm nëse personit (të pandehurit, 
mbrojtësit) i është pamundësuar që në shqyrtim gjyqësor të përdorë gjuhën e vet dhe që 
në gjuhë të vet të ndjekë rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor (neni 384 paragrafi 1, 
nënparagrafi 3). Mirëpo, për këtë shkelje gjykata e shkallës së dytë kujdeset vetëm po 
qe se atë e ka sinjalizuar ankuesi, sepse shkelja e tillë nuk bën pjesë në shkeljet 
esenciale të dispozitave të procedurës penale, të cilat gjykata e shkallës së dytë I 
shqyrton çdoherë sipas detyrës zyrtare (neni 394 paragrafi 1). Në qoftë se personit i 
është pamundësuar e drejta që në ndonjë fazë të mëhershme të procedurës penale, para 
fillimit të shqyrtimit gjyqësor, ta përdorë gjuhën e vet dhe të ndjekë rrjedhën e procesit 
në gjuhën e vet, atëherë do të ekzistojë vetëm shkelje esenciale relative e dispozitave të 
procedurës penale (neni 384, paragrafi 2, nënparagrafi 2.2.). 
Pavarësisht se angazhimi i përkthyesit në procedurë penale nganjëherë kërkon mjete të 
konsiderueshme materiale financiare, të cilat organet procedurale nuk i kanë gjithherë, 
nuk bën që shfrytëzimi i kësaj të drejte të lidhet me vështirësitë që shkaktojnë 
shpenzimet e tilla. Mosprania e përkthyesit në shqyrtim gjyqësor, kur prania e tij është 
e domosdoshme, përbën shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, sipas 
nenit 384, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3. 
Në nenin 450, paragrafi 5 parashihet shprehimisht që shpenzimet e përkthimit që kanë 
të bëjnë me përdorimin e gjuhës së pjesëmarrësve në procedurë, nuk arkëtohen nga 
personat që, sipas këtij neni, detyrohen t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale. 
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 parasheh që shkresat penale (deklarata, ankesat dhe 
parashtresat e tjera) mund të dorëzohen në gjykatë në gjuhën zyrtare të gjykatës.26  

                                                 
26 Në paragrafin 4 të nenit 15 të Kodit të Përkohshëm të procedurës penale parashihej se, pas fillimit të 
shqyrtimit gjyqësor, personi i cili paraqet parashtresë, nuk mund ta revokojë vendimin e tij lidhur me 
gjuhën e cila do të përdoret në procedurë gjyqësore pa lejen e gjykatës. 
Pavarësisht nga fakti se paragrafi 4 i nenit 14 të KPP - tani në fuqi, nuk e ka akceptuar, mendojmë se 
gjykata çështjen e mundësisë eventuale të revokimit të vendimit mbi gjuhën e përcaktuar duhet ta shikojë në 
mënyrë kritike në frymën e së drejtës së të pandehurit për një gjykim fer dhe në kohë të arsyeshme.  
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Paragrafi 5. 
 
Për shkak të pozitës procedurale specifike në të cilën gjendet, personit të privuar lirie 
(të arrestuar, të paraburgosur, të dënuar) duhet t’i sigurohet përkthimi i shkresave 
(thirrjeve, vendimeve dhe parashtresave) në gjuhën që përdor ai në procedurë. 
 
Paragrafi 6. 
 
Çështjen e përdorimit të gjuhës nga shtetasit e huaj të paraburgosur, paragrafi 6 e lidh 
me reciprocitet. Në të vërtetë, shtetasi i huaj që ndodhet në paraburgim, gjatë zhvillimit 
të procedurës penale mund t’i dorëzojë gjykatës parashtresat në gjuhën e tij vetëm sipas 
kushteve të reciprocitetit. 
  
Praktika gjyqësore 
 
“Të pandehurit në procedurën para gjykatës se shkallës se parë i është cënuar e drejta 
e përdorimit të gjuhës se tij amtare në procedurë, ndërkaq procedura është udhëheq në 
gjuhë tjetër dhe për të drejtën e tij nuk është informuar në kuptim të nenit 8 paragrafi 2 
të KPP. Kështu që nuk ka mund ta kuptoj rrjedhën e procedurës dhe të paraqet 
mbrojtje efikase për çka aktgjykimi prishet dhe kthehet në rivendosje…” 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kž.br.77/09, dt.11.12.2009.) 
 
Neni 15 [E drejta në rehabilitim dhe kompensim] 
 

Çdo person i cili është dënuar, arrestuar, ndaluar ose paraburgosur në 
mënyrë të paligjshme ka të drejtë në rehabilitim të plotë, kompensim të 
drejtë nga mjetet buxhetore dhe në të drejta të tjera të parapara me ligj. 

 
Neni 22 I Kushtetutës së Kosovës, ndër marrëveshjet dhe instrumentet që zbatohen 
drejtpërdrejt në Kosovë, rendit Paktin Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike 
dhe protokollet e saj, si dhe Konventën Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe 
Lirive Themelore të Njeriut dhe prorokollet e saj. Neni 14, paragrafi 6 i KNDCP 
parasheh kompensimin e personit i cili ka mbajtur dënimin që i është shqiptuar pa të 
drejtë. Të drejtën e kompensimit e njohin edhe neni 5, paragrafi 5 i KEDNj dhe 
dispozita e nenit 3 të Protokollit Nr. 7 të KEDNj. Me dispozitat e lartpërmendura si dhe 
me nenin 15 të KPP-së është inauguruar një prej parimeve themelore të procedurës 
penale - Parimi i kompensimit të dëmit të personave të dënuar pa arsye apo të arrestuar 
pa bazë.  
Neni 50 i KEDNJ i jep kompetencë gjithashtu Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut që, në kushte të caktuara, të caktojë satisfaksion të nevojshëm për palën e 
dëmtuar me vendim përfundimtar të padrejtë. Gjykata ka konstatuar se këto dy 
dispozita (neni 5, paragrafi 5 dhe neni 3 i Protokollit 7) nuk përjashtojnë njëra-tjetrën 
dhe se trajtimi i një pretendimi në bazë të nenit 5, paragrafi 5, nuk përjashton 
mundësinë që Gjykata ta shqyrtojë çështjen në bazë të nenit 50.27 Protokolli 7. neni 3 
                                                 
27 Brogan e të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar /1988/ dhe Ciulla kundër Italisë /1989/ (Donna Gomien, 
Udhëzues i shkurtër për KEDNJ - Këshilli i Evropës, fq.31). 
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parasheh të drejtën e dëmshpërblim për personin e gjykuar me aktgjykim të formës së 
prerë për vepër penale, i cili e ka mbajtur dënimin si pasojë e aktgjykimit të tillë, në 
qoftë se aktgjykimi është anuluar ose personi është falur, për shkak të fakteve të reja 
apo të zbuluara rishtazi. Dëmshpërblimi bëhet në pajtim me ligjin ose praktikën e 
shtetit përkatës, përveç nëse nuk provohet se vetë i dënuari është pjesërisht a në tërësi 
përgjegjës për vërtetim të vonuar të fakteve deri atëherë të panjohura. 
Kushtetuta e Kosovës, në nenin 29 paragrafi 5, ka përmbajtje identike me nenin 5 
paragrafi 5 të KEDNJ-së, e që i referohet kompensimit për personin i cili është 
arrestuar apo ndaluar në mënyrë të kundërligjshme. Ndonëse KK, në nenin 29, 
paragrafi 6, parasheh shprehimisht të drejtën e personit “të ndaluar ose të arrestuar” për 
kompensim, kjo dispozitë nuk duhet kuptuar si përjashtuese për sa i përket së drejtës 
për kompensim të të dënuarit pa të drejtë me aktgjykim të formës së prerë. Kjo për 
faktin se, sipas nenit 22, pikat 2 e 3, të Kushtetutës së Kosovës, KEDNJ dhe PNDCP 
janë në grupin e Marrëveshjeve dhe Instrumenteve ndërkombëtare, të cilat zbatohen 
drejtpërdrejt në Kosovë. Të dy këto dokumente ndërkombëtare parashohin të drejtën në 
kompensim për personin që ka mbajtur dënimin e shqiptuar me aktgjykim të formës së 
prerë, kur aktgjykimi është anuluar ose është bërë falja për shkak se fakti i ri ose i 
zbuluar më vonë vërteton se ai vendim ka pasur të bëjë me gabim gjyqësor. 
Në frymën e dispozitës kushtetuese dhe të konventave të sipërpërmendura, neni 15 i 
KPP-së vë parimin e kompensimit të dëmit të personave të dënuar pa arsye ose të 
privuar lirie pa bazë e ka përcaktuar si parim themelor procedural. Ky parim më tutje 
është trajtuar në Kapitullin XXXVI (nenet 525-533) të KPP-së. 
Dispozita parimore e nenit 15 dhe ato të kapitullit XXXVI të KPP-së rregullojnë në 
mënyrë komplementare procedurën për realizim të shpërblimit të dëmit në të dy 
aspektet, si për shkak të dënimit të paarsyeshëm me aktgjykim të formës së prerë, ashtu 
edhe për shkak të privimit të paligjshëm nga liria. Bazuar në nenin 15, person i 
arrestuar, i ndaluar ose i paraburgosur në mënyrë të paligjshme njihet personi të cilit 
faktikisht ose faktikisht dhe juridikisht i është hequr liria në lidhje me procedurën 
penale. Ndonëse për sa u përket formave të kufizimit të lirisë, të zbatuar në mënyrë të 
paligjshme si bazë për kompensim, Kodi është përcaktues, shtrohet pyetja si duhet 
vepruar në rastin e zbatimit të alternativave të paraburgimit. sipas nenit 173 paragrafi, 
1, nënparagrafi 1.4., 1.5. dhe 1.6. (ndalimi për t’iu afruar vendit ose personit të caktuar, 
Paraqitja në stacionin policor dhe Arresti shtëpiak). Sipas mendimit tonë, në kuadër të 
dëmshpërblimit do të duhej, delege ferenda, përfshirë edhe alternativat e paraburgimit 
si dhe shpenzimet e arsyeshme që ka pasur i pandehuri me rastin e zhvillimit të 
procedurës penale, e cila është pushuar me aktvendim të formës së prerë. 
Në praktikë nuk është kontestuese që i dënuari pa arsye dhe i privuari lirie në mënyrë të 
kundërligjshme, ka të drejtë për kompensim të dëmit material dhe të atij jo material 
(moral) si dhe të fitimit të humbur, ka të drejtën të kërkojë që në gazetë ose në një 
mjetin tjetër të informimit publik të shpallet vendimi nga i cili shihet pa arsyeshmëria e 
dënimit të përparshëm, nëse rasti ishte publikuar në mjetin e informimit publik. 
Ndërkaq, në rast se nuk është paraqitur në mjetet e informimit publik, me kërkesën e 
personit, njoftimi i tillë i dërgohet punëdhënësit të tij. Më tutje, gjykata duhet të marrë 
sipas detyrës zyrtar aktvendim. me të cilin anulon regjistrimin e dënimit të 
paarsyeshëm në evidencën e të dënuarve (neni 530).  
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Për sqarime të mëtejshme si dhe për procedurë për kompensim dëmi, për rehabilitim 
dhe për ushtrim të të drejtave të tjera të personave të dënuar ose të arrestuar pa arsye, 
shih komentimin te Kapitulli XXXVI. 
Për kompensim dëmi, të bërë për shkak të punës joligjore ose të padrejtë të gjyqtarit 
dhe të personave zyrtarë gjatë rrjedhës së procedurës, jashtë rasteve të sipërshënuara, 
vlejnë dispozitat e përgjithshme për kompensim të dëmit.  
  
Neni 16 [Detyrimi i gjykatës për të njoftuar palët] 
 

Gjykata detyrohet të njoftojë të pandehurin ose pjesëmarrësin tjetër në 
procedurë për të drejtat që i përkasin sipas këtij Kodi, si dhe për pasojat e 
mosveprimit të tij nëse ai, për shkak të mosdijes, nuk ndërmerr veprimin e 
duhur në procedurë ose i nuk shfrytëzon të drejtat e tij. 

 
Me nenin 16 është paraparë posaçërisht obligimi për gjykatën që, në raste konkrete 
procedurale, t’i njoftojë pjesëmarrësit proceduralë konkretë për të drejtat e tyre ligjore, 
të cilat mund t’i shfrytëzojnë (p.sh. palëve, të dëmtuarit, personit fizik të cilit i është 
kufizuar sendi me aktgjykim, si dhe personit juridik të cilit i është konfiskuar dobia 
pasurore e fituar me vepër penale, së bashku me aktgjykim u dërgohet edhe udhëzimi 
për të drejtën e ankesës, neni 369 paragrafi 3-4). Dispozita e nenit 16 në disa raste 
reflektohet në mosmarrjen parasysh të lëshimeve të cilat do të duhej të tërhiqnin pasoja 
të dëmshme për pjesëmarrës proceduralë, të cilat janë shkaktuar për shkak të mosdijes 
(neni 445, paragrafi5).  
Në nenin 17 është dhënë një dispozitë e përgjithshme. Në të vërtetë, edhe pse shumica 
e pjesëmarrësve në procedurë nuk e njohin mjaftueshëm legjislacionin penal, ata nuk 
mund të sigurojnë çdoherë ndihmë profesionale kualitative. Në këtë drejtim, Kodi nuk i 
rendit personat që sipas profesionit janë juristë ose edhe profesorë të drejtësisë etj.. 
Kodi parasheh se gjykata duhet t’ia bëjë me dije të pandehurit ose pjesëmarrësit tjetër 
procedural të drejtat që i përkasin sipas Kodit dhe të vërë në pah pasojat e lëshimit 
gjithmonë kur ekziston rreziku që i pandehuri ose pjesëmarrësi tjetër procedural, për 
shkak të mosdijes, të mos shfrytëzojnë ndonjë të drejtë që i takon, ose se lëshon ndonjë 
veprim në procedurë, i cili do të rezultonte në dëm të tij. Gjykata, pra, duke pasur 
parasysh personalitetin e të pandehurit apo të pjesëmarrësit tjetër procedural, vlerëson 
nëse njoftimi është i nevojshëm dhe, kur e konstaton këtë, bën njoftimin konkret sipas 
detyrës zyrtare. Obligimi për të njoftuar pjesëmarrësin procedural, kur këtë e kërkon 
nevoja, përfshin edhe personat me profesion juristi. Vlerësimin se pjesëmarrësi nuk di 
për të drejtën që i takon, apo për pasojën e mosndërmarrjes së veprimit procedural, 
gjykata duhet ta bëjë me kohë.  
Në praktikë mund të radhitën raste të ndryshme kur gjykata duhet të njoftojë 
pjesëmarrësin procedural për mundësinë e realizimit të ndonjë të drejte. P.sh. njoftimi i 
të pandehurit nëse është i varfër, se mund të kërkojnë që kryesisht t’i caktohet 
mbrojtësi kur për këtë janë plotësuar kushtet ligjore. (neni 11 paragrafi 4); apo njoftimi 
për mundësinë e paraqitjes së lutjes për rivendosje të afatit (neni 447 paragrafi 1); 
njoftimi që i bëhet dëshmitarit pas marrjes në pyetje, se ka të drejtë të kërkojë 
kompensimin e shpenzimeve etj.. 



Ejup Sahiti 

115 

Me rastin e ofrimit të njoftimit sipas nenit 16, duhet pasur kujdes që objektiviteti i 
gjykatës të mos vihet në pikëpyetje dhe ofrimi i ndihmës të mos shndërrohet në 
përfaqësim të ndonjërës palë. Gjykata nuk duhet të angazhohet që të ndihmojë 
drejtpërdrejt në realizimin e së drejtës së caktuar, për të cilën ajo duhet të vendosë. 
Parimi i njoftimit të pjesëmarrësit procedural për të drejtat që i përkasin në procedurë, 
si dhe për pasojat e mosveprimit të tij nëse ai, për shkak të mosdijes, nuk ndërmerr 
veprimin e duhur, më tutje është përpunuar në dispozitat e neneve 442, paragrafi 4, 
368, paragrafi 1, 424, paragrafi 3 etj.. 
Anashkalimi i njoftimit, varësisht nga rasti konkret, mund të paraqesë shkelje esenciale 
të dispozitave të procedurës penale, sipas nenit 384, paragrafi 2. 
 
Neni 17 [Kohëzgjatja e pasojave që kufizojnë të drejtat] 
 

Kur dihet se fillimi i procedurës penale ka për pasojë kufizimin e disa të 
drejtave të caktuara dhe kur procedura penale zhvillohet për ndonjë vepër 
penale për të cilën është paraparë dënimi me më shumë se tre vjet burgim, 
pasoja e tillë hyn në fuqi nga momenti i hyrjes në fuqi të aktakuzës, po qe se 
me ligj nuk është përcaktuar ndryshe. Nëse procedura penale zhvillohet për 
ndonjë vepër penale për të cilën është paraparë dënim me gjobë ose dënim 
me burgim deri në tre vjet, pasoja e tillë hyn në fuqi nga dita kur 
aktgjykimi dënues merr formë të prerë, përveç nëse përcaktohet ndryshe 
me ligj. 

 
Pavarësisht nga ndikimi i prezumimit të pafajësisë (neni 3, paragrafi 1) vetë fillimi dhe 
zhvillimi i procedurës penale mundet, por nuk është e domosdoshme, të ketë pasoja të 
caktuara për të pandehurin, meqë procesi penal gjeneron kufizime të caktuara të të 
drejtave të tij. Ndonëse fillimi dhe zhvillimi i procedurës penale nuk bën të 
identifikohen me ekzistimin e fajësisë së të pandehurit, ligjvënësi, megjithatë, për 
shkaqe të arsyeshme, ka përcaktuar që ndaj personit të tillë mund të arrijnë pasoja të 
caktuara. Në Kod nuk përkufizohen pasojat e tilla, por vetëm parimisht caktohet 
momenti kohor kur fillojnë ato, duke pasur parasysh stadet e zhvillimit të procedurës 
penale. Prandaj dispozita e nenit 17 ka karakter subsidiar, sepse vlen vetëm atëherë kur 
me ligj tjetër, nuk është përcaktuar ndryshe arritja e (pësimi i) pasojës së caktuar. 
Dispozita e nenit 17 në një mënyrë mbron personin kundër të cilit zhvillohet procedura 
penale nga ndikimi negativ i asaj procedure, sepse pasojat arrijnë dhe efektiviteti i tyre 
shprehet në atë fazë të procedurës kur, në bazë të provave që disponohen, arrihet një 
shkallë e lartë e besueshmërisë se personi është kryerës i veprës penale. Kësisoj, 
momenti i kufizimit të së drejtës së caktuar për shkak të fillimit të procedurës penale, 
është përcaktuar në mënyra të ndryshme, varësisht nga pesha e veprës penale që është 
lëndë e procedurës. Nëse është fjala për vepër penale për të cilën parashihet dënimi me 
mbi tre vjet burgim, atëherë pasojat arrijnë kur aktakuza merr formën e prerë, ndërsa 
për veprat penale për të cilat është paraparë dënimi me gjobë ose dënimi me burgim 
deri në tre vjet, nga dita kur aktgjykimi dënues, merrë formë të prerë. 
Me ligj tjetër mund të parashihet fillimi i kufizimit të një të drejte konkrete, çka do të 
thotë se pasojat që arrijnë për shkak të fillimit ose të zhvillimit të procedurës penale, 
përcaktohen me norma të tjera juridike dhe për to vendoset në kuadër të procedurave të 
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tjera (bie fjala me Ligjin mbi punën etj.). Momenti i fillimit të procedurës penale dhe 
momenti në të cilin pason kufizimi i të drejtave të caktuara të të pandehurit, si pasojë e 
vënies në lëvizje të procedurës penale, janë momente të ndryshme. Para fillimit të 
procedurës penale nuk mund të ketë pasoja juridike. Mirëpo, se a do të rrjedhin pasojat 
nga fillimi i procedurës apo nga ndonjë moment i mëvonshëm, para së gjithash varet 
nga ligjet e tjera, në të cilat janë parashikuar pasojat e tilla. 
Fillimi i hetuesisë ndaj të pandehurit, sipas rregullit, nuk shkakton kufizim të të 
drejtave të caktuara të tij, çka është edhe e logjikshme. Sepse qëllimi i hetimit është që 
të mblidhen prova, në bazë të të cilave do të jetë e mundshme të ngrihet aktakuza. 
Meqenëse sipas KPP-së, hetimi e ka humbur karakterin gjyqësor, atëherë momenti i 
fillimit të kufizimit të të drejtave të caktuara të të pandehurit nuk duhet të lidhet me 
fillimin e hetimit. 
Për momentin kur aktakuza merr formën e prerë; shih komentet te neni 38.  
Të pandehurit pas fillimit të procedurës penale mund t’i kufizohet lëshimi ose 
vazhdimi i pasaportës ose dhenia e fizës përkatësisht marrja e pasaportës ose anulimi i 
vizës. Pas marrjes së aktgjykimit të formës së prerë, me dënim burgim në kohëzgjatje 
të caktuar, të pandehurit i ndërpritet marrëdhënia e punës. 
 
Neni 18 [Çështjet prejudikuese] 
 
1. Në qoftë se zbatimi i ligjit penal varet nga një vendim paraprak nga gjykata 

në ndonjë procedurë tjetër e cila është duke u zhvilluar apo nga organi 
tjetër publik, gjykata e cila ka kompetencë në çështjen penale vetë mund të 
marrë vendim për çështjen e tillë në pajtim me dispozitat e zbatueshme për 
provat në procedurë penale. Vendimi i tillë zbatohet vetëm për atë çështje 
penale që është duke u gjykuar nga kjo gjykatë. 

2. Kur gjykata në ndonjë procedurë tjetër ose organi tjetër publik ka marrë 
një vendim mbi një çështje paraprake të këtij lloji, vendimi i tillë nuk është 
detyrues për gjykatën e cila gjykon çështjen penale për të vendosur nëse 
është kryer vepër penale. 

 
Ky nen përmban dispozita për zgjidhjen e të ashtuquajturave çështje prejudikuese - 
çështje paraprake. 
Me çështje prejudikuese nënkuptojmë një çështje juridike, për zgjidhjen e së cilës është 
kompetente gjykata në procedurë tjetër - në procedurë civile (kontestimore, jashtëkon-
testimore) ose në procedurë përmbaruese, por jo në procedurë penale, ose një çështje 
për të cilën është kompetent ndonjë organ tjetër shtetëror, e që nga ekzistimi i saj varet 
edhe ekzistimi i veprës penale.  
Çështjet faktike nuk mund të jenë çështje prejudikuese (paraprake), sepse gjykata në 
procedurë penale, për marrje të vendimit, për to duhet t’i vërtetojë patjetër të gjitha 
faktet relevante, sipas dispozitave që vlejnë për procesin e të provuarit në procedurë 
penale.28  
 

                                                 
28 Petrić 1, fq. 47. 
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Paragrafi 1. 
 
Çështjet që mund të paraqiten si çështje prejudikuese, mund të jenë të ndryshme, por 
gjithsesi duhet të jenë çështje juridike, nga zgjidhja e të cilave varet aplikimi i Kodit 
penal (çështja që ka të bëjë me martesë, me afërsinë gjinore, me cilësinë e personit /-
person zyrtar, ushtarak/, çështja e pronësisë, çështja e shtetësisë etj.), nga zgjidhja e së 
cilës varet ekzistimi i vetë veprës penale, ekzistimi i përgjegjësisë penale, ekzistimi i 
shkallës së përgjegjësisë penale dhe i lartësisë së dënimit. Këtu nuk hyjnë çështjet 
juridike të karakterit procedural, nga zgjidhja e të cilave varet ndonjë situatë 
procedurale. Në situatë të tillë gjykata penale është e lidhur me vendimin e organit 
tjetër, kur organi i tillë ta ketë zgjidhur atë çështje, por kur nuk ka vendim të tillë, 
gjykata vendos vet. Po ashtu, dispozitat procedurale nuk mund të lidhen me çështjet 
prejudikuese, sepse për çështjet procedurale duhet të vendoset ekskluzivisht në bazë të 
dispozitave të KPP-së. 
Në situatë kur ekzistimi i veprës penale varet nga çështja prejudikuese, gjykata, e cila 
zhvillon procedurë për zgjidhjen e çështjes penale, çështjen paraprake mund ta 
shqyrtojë sipas dispozitave për procesin e të provuarit, që vlejnë në procedurë penale, 
ndonëse nuk ka obligim ta shqyrtojë atë, por, sipas nenit 18, “mund të marrë vendim” 
për (ta zgjidhë) çështjen e tillë.  
 
Paragrafi 2. 
 
Gjykata penale, çështjen paraprake të zgjidhur nga gjykata në ndonjë procedurë tjetër 
ose nga organi shtetëror, sipas dispozitave që vlejnë në procedura të tilla, nuk mund ta 
ndryshojë, por nuk përjashtohet mundësia që në procedurë penale ajo të vlerësohet ose 
edhe të pranohet (p.sh. fakti se me aktgjykim të formës së prerë është prishur lidhja e 
martesës nuk lë mundësi që kjo çështje në procedurë penale të trajtohet si çështje 
paraprake).29 Përndryshe, çështja paraprake e zgjidhur nga gjykata në procedurë tjetër 
ose nga organi shtetëror, nuk e obligon gjykatën penale për sa i përket asaj, nëse është 
kryer vepra penale. Vendimi i marrë në procedurë tjetër mund të mbështetet (ndonëse 
nuk është e domosdoshme) në të vërtetën formale (në procedurë kontestimore), ose në 
bazë të arsyeshmërisë (në procedurë administrative). Vendimin e tillë gjykata penale 
nuk do ta pranojë nëse ai konfrontohet me të vërtetën materiale. Në situatë të tillë, 
gjykata merr provat vetë dhe shqyrton çështjen paraprake kontestuese, e cila mund të 
zgjidhet edhe ndryshe nga vendimi ekzistues i organit kompetent.30 
Gjykata nuk ka detyrim, dhe as që ka nevojë të marrë aktvendim formal lidhur me 
veprimin se do ta shqyrtojë vetë çështjen paraprake, meqë as për vërtetimin e fakteve të 
tjera nuk merr aktvendim të posaçëm. Vërtetimi i çështjes paraprake sipas nenit 18, 
është detyrë e gjykatës penale, andaj këtë nuk mund ta bartë në një gjykatë tjetër ose 
një organ shtetëror.  
Zgjidhja e çështjes paraprake elaborohet në arsyetim të aktgjykimit, prej nga shërben si 
bazë për dispozitiv të aktgjykimit. Çështja paraprake nuk është objekt primar i 
gjykimit. Zgjidhja e saj asnjëherë nuk merr formën e prerë juridike dhe nuk obligon 
organin kompetent, i cili më vonë do t’i qasej zgjidhjes së asaj çështjeje. Sepse zgjidhja 
                                                 
29 Ibid. 
30 Vasiljević, Tihomir, Grubač, Momčilo, Komentar Zakona o krivičnom postupku, Beograd, 1981 fq. 28. 
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e çështjes paraprake (çështje prejudikuese) nga ana e gjykatës penale, ka efekt vetëm 
për lëndën penale konkrete që e shqyrton kjo gjykatë.  
Mirëpo, në qoftë se çështja e tillë më vonë zgjidhet ndryshe nga gjykata kompetente, 
kjo shërben si bazë për rishikim të procedurës penale. 
Me këtë rast duhet theksuar fakti se, në raste të rishikimit të procedurës penale sipas 
nenit 422, paragrafi 1 dhe nenit 423, paragrafi 3 të KPP-së, çështja prejudikuese - 
paraprake (e cila ka të bëjë me vërtetimin se prokurori i shtetit apo gjyqtari në rastin 
konkret ka abuzuar detyrën), ka të bëjë me të drejtën penale që ka zgjidhur gjykata 
penale në ndonjë çështje penale tjetër me aktgjykim të formës së prerë, prandaj, ajo e 
obligon gjykatën penale me rastin e vendosjes për rishikim të procedurës penale. 
Çështjet paraprake (prejudikuese) nga neni 18, duhen dalluar nga “çështjet e tjera 
paraprake”. Me këtë përkufizim Kodi, në nenin 472, paragrafi 1, flet për çështjet që 
duhen zgjidhur para se të vendoset për çështjen kryesore. Këtu kemi të bëjmë me 
supozimet procedurale dhe me çështje të tjera. të cilat gjykata duhet t’i shqyrtojë dhe 
për to të marrë vendim, në mënyrë që t’i qaset zgjidhjes së çështjes kryesore. Fjala 
është për çështje procedurale, siç janë: ekzistimi i akuzës së paditësit të autorizuar, 
pastaj a ekzistojnë pengesa për zhvillim të procedurës penale (imuniteti, neb is in idem, 
parashkrimi, falja) ose mungesa e propozimit apo e lejes për ndjekje (kur diçka e tillë 
është e nevojshme - neni 491 i KPP-së lidhur me nenin 117 të KP-së etj.). Më tutje, 
duhet theksuar gjithashtu fakti se çështja e dëmit dhe lartësisë së tij te vepra penale. - 
Veprimtaria e pandërgjegjshme ekonomike (neni 285 KP) dhe te veprat penale të tjera, 
ku dëmi paraqet element esencial të figurës së veprës penale, nuk paraqet çështje 
paraprake sipas nenit 18. Aty dëmi është fakt vendimtar, të cilin gjykata duhet ta 
vërtetojë me të gjitha provat që disponon. 
 
Neni 19 [Përkufizimet] 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë Kod të Procedurës Penale kanë këto 

kuptime: 
1.1. Zyrtari i autorizuar i policisë - zyrtari i policisë apo cilido pjestar i 

Policisë së Kosovës apo pjestari i ndonjë shërbimi tjetër të autorizuar 
për të zhvilluar hetime penale ose për të ekzekutuar vendimin e 
prokurorit të shtetit apo të gjykatës. 

1.2. Çështje e ndërlikuar - Çdo vepër penale që përfshin por nuk 
kufizohet në më shumë se dhjetë të pandehur, aktivitet të organizuar 
kriminal, korrupsion, ose hetimi i së cilës kërkon prova të shumta 
mjeko-ligjore, analiza kontabiliteti ose bashkëpunim ndërkombëtar. 
Një rast i ndërlikuar do të ishte një procedurë penale në të cilën 
hetohet apo gjykohet një rast i ndërlikuar. 

1.3. I dyshuar - personi për të cilin policia ose prokurori i shtetit dyshojnë 
se ka kryer vepër penale, por ndaj të cilit nuk është filluar hetim. 

1.4 I pandehur - personi kundër të cilit zbatohet procedura penale. 
Shprehja “i pandehur” po ashtu përdoret në këtë Kod edhe si 
shprehje e përgjithshme për të “pandehurin”, “akuzuarin” dhe 
“personin e dënuar”. 
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1.5. I akuzuar - personi kundër të cilit është paraqitur aktakuza dhe është 
caktuar shqyrtimi gjyqësor. 

1.6. Person i dënuar - personi i cili me aktgjykim të formës së prerë të 
gjykatës është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale. 

1.7. I dëmtuar ose viktima personi të cilit çfarëdo e drejte personale ose 
pasurore i është shkelur ose i është rrezikuar me veprën penale.  

1.8. Dyshim i arsyeshëm - njohuri për informacionin që do të bindte një 
vëzhgues objektiv që një vepër penale ka ndodhur, po ndodh ose ka 
mundësi të konsiderueshme që do të ndodhë dhe se personi në fjalë 
mund të kryejë ose mund të ketë kryer veprën penale. Se çfarë mund 
të konsiderohet si "e arsyeshme" do të varet nga të gjitha rrethanat.  

1.9. Dyshim i bazuar - njohuri për informacionin që do të bindte një 
vëzhgues objektiv që një vepër penale ka ndodhur, po ndodh ose ka 
mundësi të konsiderueshme që do të ndodhë dhe se personi në fjalë 
ka më shumë gjasa që të ketë kryer veprën penale se sa që të mos e 
ketë kryer atë. Dyshimi i bazuar duhet të mbështetet në prova të 
artikulueshme. 

1.10. Shkak i bazuar - njohuri për informacionin që do të bind një 
vëzhgues objektiv që një vepër penale ka ndodhur, po ndodh ose ka 
mundësi të konsiderueshme që do të ndodhë dhe se personi në fjalë 
ka gjasë të konsiderueshme të ketë kryer veprën penale. Shkaku i 
bazuar duhet të mbështetet në prova të artikulueshme. 

1.11. Gjasa reale - baza për urdhër për kontroll ose për të justifikuar 
ndërhyrjen e qeverisë në privatësinë e ndonjë personi. Posedimi i 
provave të pranueshme që do të bindte një vëzhgues objektiv që një 
vepër penale ka ndodhur, po ndodh ose ka mundësi të 
konsiderueshme që do të ndodhë dhe se personi në fjalë ka gjasë të 
konsiderueshme të ketë kryer veprën penale. 

1.12. Dyshimi i bazuar mirë - nënkupton ngritjen e aktakuzës. Posedimi i 
provave të pranueshme që do të bindte një vëzhgues objektiv që një 
vepër penale ka ndodhur dhe që është kryer nga i pandehuri. 

1.13. Kompensimi - kompensimi i dëmeve nga personi i dënuar. Në fund të 
një procedure penale gjykata urdhëron të pandehurin i cili është 
shpallur fajtor për një vepër penale që të kompensojë të dëmtuarin 
apo të dëmtuarit për dëmet që rezultojnë drejtpërdrejt apo në 
mënyrë të tërthortë nga vepra penale. 

1.14. Dëmi - dëmi që drejtpërdrejt apo në mënyrë të tërthortë rezulton nga 
një veprim kriminal, duke përfshirë humbjen e pronës, humbjen e 
fitimit, heqjen e lirisë, dëmtimin fizik, dëmtimin psikik apo humbjen 
e jetës së bashkëshortit ose anëtarit të familjes së afërme. Shuma e 
dëmit do të vërtetohet nga përfaqësuesi i të dëmtuarit, mbrojtësi i 
viktimave apo prokurori i shtetit. Gjykata mund të urdhërojë 
pagesën e dëmit bazuar në një vlerësim të arsyeshëm të vlerës 
monetare të dëmit të drejtpërdrejtë ose të shkaktuar rrjedhimisht si 
pasojë e veprës penale. 
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1.15. Palë në procedurë - prokurori i shtetit, i pandehuri dhe i dëmtuari. I 
pandehuri nuk konsiderohet palë sipas nenit 392, të Kodit Penal të 
Kosovës 

1.16. Fëmijë - person që është nën moshën tetëmbëdhjetë vjet, në pajtim 
me Kodin e Drejtësisë për të Mitur. 

1.17. I mitur - person që është i moshës mes katërmbëdhjetë dhe 
tetëmbëdhjetë vjet, në pajtim me Kodin e Drejtësisë për të Mitur,  

1.18. Organi publik - një organ i Qeverisë së Republikës së Kosovës ose një 
organ njëjtë i autorizuar për të vepruar sipas Ligjit për Policinë apo 
Ligjit për Kompetencat, Përzgjedhjen e Rasteve dhe Caktimin e 
Lëndëve të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë. 

1.19. Kontroll intim - kontrolli i cili përbëhet nga kontrolli fizik i zgavrave 
të trupit të personit, pos gojës. 

1.20. Gjyqtari kompetent - gjyqtari i cili sipas këtij kodi ka përgjegjësi për 
çështjen në fjalë. Në shumicën e rrethanave, ky do të jetë gjyqtari që 
mbikëqyrë fazën e procedurës penale. 

1.21. Kolegji shqyrtues - kolegji i përbërë prej tre gjyqtarësh i cili 
formohet nga departamenti i njëjtë ose nga gjykata themelore për të 
shqyrtuar dhe gjykuar një kundërshtim kundër urdhrit të gjyqtarit 
të procedurës paraprake. 

1.22. Trupi gjykues - trupi i përbërë prej kryetarit të trupit gjykues dhe dy 
gjyqtarëve profesional të cilën shqyrtojnë provat dhe gjykojnë gjatë 
shqyrtimit gjyqësor.  

1.23. Gjyqtari i procedurës paraprake - gjyqtari i cili është caktuar në 
fazën e hetimit. 

1.24. Kryetari i trupit gjykues - gjyqtari në departamentin e krimeve të 
rënda të gjykatës themelore i cili pranon aktakuzën, merr vendim 
për të gjitha propozimet paraprake dhe të provave në shqyrtimin 
fillestar dhe shqyrtimin e dytë, dhe kryeson trupin gjykues që gjykon 
në shqyrtimin gjyqësor. 

1.25. Gjyqtari i vetëm gjykues - gjyqtari në departamentin e përgjithshëm 
të gjykatës themelore i cili pranon aktakuzën, merr vendim për të 
gjitha propozimet paraprake dhe të provave në shqyrtimin fillestar 
dhe shqyrtimin e dytë, dhe gjykon në shqyrtim gjyqësor. 

1.26. Fondi për kompensim të viktimave - fond në të cilin depozitohen 
mjetet nga konfiskimi i dorëzanisë dhe pasurive tjera të autorizuara 
më ligj. Pagesat nga fondi për kompensim të viktimave përdoren për 
kompensimin e viktimave të krimit, siç caktohet me ligj. 

1.27. Përmbledhja, transkripti, regjistrimi - tri lloje të procesverbaleve. 
Përmbledhja është një përshkrim i saktë i asaj se çfarë ka thënë një 
person. Transkripti është regjistrim fjalë për fjalë i asaj çfarë ka 
thënë një person. Regjistrimi mund të jetë regjistrim audio apo video 
me anë të mjeteve elektronike që mundëson përsëritjen e saktë të 
fjalëve që ka thënë një person. 

1.28. Mbrojtësi kryesor - kur një palë përfaqësohet nga më shumë se një 
mbrojtës, një dhe vetëm një mbrojtës përfaqëson palën para gjykatës 



Ejup Sahiti 

121 

ose gjatë procedurave penale. Kur mbrojtësit kryesor i dorëzohen 
dokumentet, përfshirë aktakuzat, kërkesat, përgjigjet, ankesat dhe 
dokumentet tjera të cilat duhet t’i zbulohen të pandehurit, 
konsiderohet se dorëzimi u është bërë të gjithë mbrojtësve që 
përfaqësojnë palën. 

1.29. Thelbësisht të pambështetshme - prova apo informata është 
thelbësisht e pambështetshme nëse origjina e provës apo informatës 
është e panjohur, bazohet në thashetheme apo në dukje të parë prova 
apo informata është e pamundshme ose e pabesueshme.  

1.30. Artikulueshëm - kur informata apo prova duhet të jetë e 
artikulueshme, pala e cila paraqet informacionin apo provën duhet të 
specifikojë në detaje informatën apo provën në të cilën mbështetet. 

1.31. Mbështetje e pohimit - dokument i paraqitur nga pala në mbështetje 
të dëshmisë apo provës që nuk është drejtpërdrejtë e arritshme në 
shqyrtim gjyqësor. Mbështetja e pohimit cakton prova tjera të 
pranishme që mbështesin dëshminë apo provën në fjalë. Mbështetja e 
pohimit ka për qëllim të tregojë se prova në fjalë nuk do të ishte 
prova e vetme apo vendimtare në mbështetje të aktgjykimit me të 
cilin i pandehuri shpallet fajtor.  

1.32. Policia apo zyrtari policor - cilido pjesëtar i Policisë së Kosovës apo 
shërbimit tjetër të autorizuar për zbatimin e hetimit penal. 

 
Me dispozitat e këtij neni është dhënë interpretimi i kuptimit të disa shprehjeve/ 
nocioneve, të cilat janë të pranishme shpesh gjatë rrjedhës së procedurës penale. Ato 
kanë të bëjnë me palët dhe me të dëmtuarin (por jo për të gjithë pjesëmarrësit 
proceduralë, sepse statusi i subjekteve të tjera është i qartë nga dispozita të tjera); me 
nivelin e dyshimit që duhet të ekzistojë për të ndërmarrë një veprim apo disa veprime 
procedurale; me përbërjen e gjykatës në faza të ndryshme të procedurës penale; me 
forcën provuese të ndonjë prove apo të dhëne etj..  
Në nënparagrafët 1.3.-1.6 për autorin e veprës penale ekzistojnë disa emërtime: i 
dyshuar, i pandehur, i akuzuar dhe i dënuar. Nocioni i pandehur përdoret në kuptim të 
ngushtë dhe në kuptim të përgjithshëm. Në kuptim të ngushtë i pandehur konsiderohet 
personi ndaj të cilit zhvillohet procedura (hetimore). Ndërmjet të dyshuarit dhe të 
pandehurit në kuptimin e ngushtë, ka dallim, sepse, me gjithë ekzistimin e dyshimit të 
arsyeshëm se i dyshuari ka kryer vepër penale, kundër tij nuk ka filluar procedura. 
Mirëpo, për sa i përket gëzimit të të drejtave të caktuara, ata janë të njëjtë. Nocioni i 
pandehur në kuptimin e përgjithshëm përfshin të pandehurin në kuptimin e ngushtë, të 
akuzuarin dhe të dënuarin. 
I dënuar është personi për të cilin me aktgjykim të formës së prerë është vërtetuar se 
është fajtor për kryerjen e veprës penale. I tillë konsiderohet edhe kur ndaj tij është 
shqiptuar vërejtja gjyqësore si dhe kur është shpallur fajtor, por është liruar nga dënimi.  
Me përkufizimin i pandehur nuk përfshihet i mituri, ndaj të cilit është shqiptuar masa 
edukuese.  
Procesi penal është një kontest ndërmjet dy palëve, të cilin e zgjidh gjykata. Prandaj 
nënparagrafi 1.15. i këtij neni me nocionin palë, në rend të parë, përfshin paditësin dhe 
të pandehurin. I dëmtuari gjithashtu konsiderohet palë, kur ka paraqitur kërkesë 
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pasurore juridike apo kur, në raste kur ka autorizim ligjor, ka paraqitur ankesë kundër 
aktgjykimit. Sipas rregullit, palët duhet të posedojnë aftësinë për të figuruar si palë dhe 
aftësinë procedurale. Mirëpo, i dëmtuari, kur i mungon aftësia procedurale, duhet të 
përfaqësohet me përfaqësues ligjor.  
Në nënparagrafët 1.9.-1.12. përkufizohen nocionet “dyshim i bazuar”, “shkak i 
bazuar”, “gjasa reale” dhe “dyshimi i bazuar mirë”. Nënparagrafët 1.19.-1.25. 
interpretojnë nocionet që kanë të bëjnë me përmbajtjen e gjykatës në situatë 
vendimmarrëse gjatë procedurës (gjyqtar kompetent, kolegj shqyrtues, trup gjykues, 
gjyqtar i procedurës paraprake, kryetari i trupit gjykues dhe gjyqtari i vetëm gjykues).  
Nënparagrafi 1.27. i referohet përmbajtjes së tri formave të procesverbalit - 
përmbledhjes, transkriptit dhe regjistrimit. Përmbledhja nënkupton procesverbalin e 
shkruar, ku përshkruhet saktësisht deklarimi i një personi; transkripti është regjistrim 
fjalë për fjalë i asaj që ka thënë një person, e që ka të bëjë me stenografimin, ndërsa 
regjistrimi ka të bëjë me regjistrim audio apo video me anë të mjeteve elektronike. 
Nënparagrafët 1.29.-1.31. interpretojnë nivelin provues të disa provave apo 
informacioneve që konsiderohen “thelbësisht të papranueshme”, “të artikulueshme” 
dhe “mbështetje e pohimit”, që nënkupton ndonjë dokument të paraqitur nga pala në 
mbështetje të dëshmisë a provës që nuk është e arritshme drejtpërdrejt në shqyrtim 
gjyqësor.  
Në disa kapituj të Pjesës së katërt të Kodit, të cilët rregullojnë procedura të veçanta, 
bëhen referenca për disa përkufizime vijuese të tjera:  
- “organ publik kompetent në lëmin e çështjeve gjyqësore”, ekuivalent i të cilit sot 

është Ministria e Drejtësisë (p.sh. nenet 520-522, 527, paragrafi 1);  
- “organ publik kompetent për punë të brendshme” (neni 538), sot ekuivalent: 

Ministria e Punëve të Brendshme.  
Në procedurë penale përkufizimi vendim është nocion gjenerik, i cili nënkupton tri lloje 
vendimesh: aktgjykimin, aktvendimin dhe urdhrin (neni 470, paragrafi 1). 
Përkufizimi “akuzë”31 gjithashtu është term gjenerik, dhe nënkupton aktakuzën, 
propozimin e prokurorit të shtetit për shqiptim të masës edukuese ose të dënimit ndaj të 
miturit, dhe propozimin e prokurorit të shtetit për shqiptim të masës për trajtim të 
dëtyrueshëm psikiatrik. Në kuptimin më të gjerë të fjalës, akuza nënkupton edhe forma 
të tjera, në bazë të të cilave iniciohet ose zbatohet procedura penale. Aty hyjnë edhe: 
propozimi i të dëmtuarit për ndjekje dhe kallëzimi penal.  

                                                 
31 Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut akuzë (charge) konsideron informacionin zyrtar të cilin organi 
kompetent ia ka drejtuar individit për shkak se ka kryer vepër penale, por edhe çdo masë tjetër me të cilën 
shprehet akuza e tillë, e cila ndikon thelbësisht në gjendjen e të dyshuarit. Shih: vendimet e asaj gjykate në 
çështjet Eckle v. Germany, Foti et al. v. Italy, (Pavišić 1, fq. 218). 
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Kapitulli II: Kompetenca e gjykatave 
 
1. Kompetenca lëndore dhe përbërja e gjykatës 
 
Kur supozohet se është kryer një vepër penale, është detyrë e organeve shtetërore që të 
verifikojnë: a është kryer me të vërtetë vepra penale, kush është kryerësi i saj dhe, po 
qe se, në bazë të kushteve që i parasheh kodi penal, vërtetohet fajësia e të pandehurit, 
atij i shqiptohet sanksioni penal i merituar. Mirëpo, para se të shqiptohet sanksioni 
penal, në procedurë penale zhvillohet një aktivitet i dendur procedural, për t’i vërtetuar 
faktet relevante juridike. Gjithë aktiviteti që zhvillohet rreth vërtetimit të fakteve dhe 
gjetjes së të vërtetës në procedurë, përbën lëndën e procedurës penale. Andaj, mund të 
thuhet se lëndë e procedurës penale është materia që shqyrtohet në procedurë nga 
gjykata kompetente dhe për të cilën duhet të marrë vendim.  
Meqë ekzistojnë vepra penale të llojllojshme për nga rëndësia e tyre dhe gjykata të 
ndryshme, si për nga lloji, ashtu edhe për nga numri i tyre, është e domosdoshme që 
ndërmjet gjykatave të bëhet ndarja e punës në çështjet penale, në mënyrë që të dihet se cila 
gjykatë duhet të veprojë në një çështje penale konkrete. Për këtë arsye, ndarja e punës 
ndërmjet gjykatave është bërë me ligj. Po të mos përcaktohej fushëveprimi i secilës 
gjykatë, do të mbretëronte anarki lidhur me çështjen se cila gjykatë do të duhej të vepronte 
në çështjen penale konkrete. Për përcaktimin e kompetencës së gjykatës penale ekzistojnë 
kritere të ndryshme: Marrë në përgjithësi, kompetenca e gjykatave paraqet të drejtë dhe 
detyrë të një gjykate që të zhvillojë procedurë penale në një fazë të caktuar të saj dhe, kur 
ekzistojnë kushtet ligjore, ta zgjidhë çështjën penale. 
Shikuar në aspektin e përgjithshëm, çështja e rregullimit me ligj të kompetencës së 
gjykatave përfshin një nga përcaktimet themelore për gjyqësi, të themeluar me ligj, çka 
paraqet një komponent përbërës të domosdoshëm e të rëndësishëm të një gjykimi të 
drejtë. Dy komponente të tjera që ndërlidhen me subjektin e gjykatës, janë pavarësia 
dhe paanshmëria e saj.  
Në këtë drejtim: shih nenin 14 paragrafi 1, të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtal Civile 
dhe Politike dhe nenin 6 paragrafi 1 të Konventës për Mbrojtje të të Drejtave të Njeriut 
dhe të Lirive Themelore. 
Sipas nenit 103 të Kushtetutës së Kosovës, organizimi dhe juridiksioni i gjykatave 
rregullohen me ligj. Ndonëse dispozita kushtetuese në fjalë flet për “juridiksionin”, ajo 
konkretisht nuk përcakton asgjë, ndonëse me termin juridiksion duhet kuptuar 
kompetenca e gjykatave në përgjithësi. Dispozitat e KPP-së dhe ato të LGjK-së më 
tutje përcaktojnë konkretisht kompetencën e gjykatave. Dispozitat e kapitullit II të 
Kodit, të cilat rregullojnë kompetencën e gjykatave, janë në harmoni me dispozitat e 
Ligjit për Gjykatat.32  
Ligji për Gjykatat i Republikës së Kosovës, i cili hyri në fuqi me 1 janar 2013, 
parasheh organizim të ri të sistemit gjyqësor në Republikën e Kosovës. Organizimi i ri 
i gjykatave, si për sa i përket emërtimit të tyre, ashtu edhe për sa i përket kompetencës 

                                                 
32 Ligji Nr. 03/L-199 për Gjykatat, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-177, Gazeta zyrtare e 
Republikës së Kosovës nr. 37, dt. 28 dhjetor 2012. 
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dhe funksionimit instancional, përmban zgjidhje të reja të ndryshme nga zgjidhjet që 
figuronin në KPP.  
Në sistemin gjyqësor të Republikës së Kosovë, bazuar në Ligjin për Gjykatat, është 
paraparë vetëm një lloj i gjykatave me kompetencë të përgjithshme. Me gjithë faktin se 
këto gjykata gjykojnë çështjet penale, organizimi i tyre është rregulluar në bazë të 
parimit të gjyqësisë së njësuar, kështu që nga një gjykatë e njëjtë gjykohen çështjet 
penale dhe ato civile. Gjyqtarët nuk emërohen si gjyqtarë penalë apo civilë, por si 
gjyqtarë të një gjykate konkrete, në të cilën gjykojnë çështjet në lëmin e caktuar që u 
besohet me rastin e angazhimit të tyre në punë. 
Bazuar në veprimtarinë instancionale, gjykatat ndahen në gjykata Themelore (gjykata 
të shkallës së parë); në Gjykatë të Apelit (gjykata e shkallës së dytë); dhe në Gjykatë 
Supreme si instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë. Gjykata e Apelit dhe Gjykata 
Supreme e Kosovës kanë juridiksion në gjithë territorin e Kosovës. Gjykata Supreme e 
Kosovës vendos në shkallë të tretë për ankesat e lejuara me ligj, të paraqitura kundër 
aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, vendos për mjetet e jashtëzakonshme juridike të 
ushtruara kundër vendimeve gjyqësore të formës së prerë dhe për çështje të tjera të 
përcaktuara me ligj. 
 Gjykimet në shkallë të parë janë shpërndarë ndërmjet trupash të caktuara gjyqësorë në 
bazë të kompetencës lëndore. Dispozitat për kompetencën territoriale rregullojnë se 
cila gjykatë, ndërmjet më shumë gjykatash që kanë kompetencë lëndore, të gjykojë 
çështjen konkrete. 
Në raste të caktuara, edhe cilësia e kryerësit të veprës penale ka rëndësi për 
përcaktimin e kompetencës. Në raste të tilla fjala është për kompetencën personale 
(ratione persone), e cila në procedurë penale ka të bëjë me kryerësit e miturit të 
veprave penale. Kësisoj ekzistojnë dispozita lidhur me kompetencën për të proceduar 
në çështjet penale ndaj të miturve (nenet 4, 54 të KDM).  
Në disa sisteme juridike, për vepër penale të kryer nga ushtaraku parashihet që procesin 
gjyqësor kundër tyre ta zhvillojë gjykata ushtarake. Gjithashtu mund të hasen gjykata 
speciale për korrupsion, për krim të organizuar etj..  
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka marrë qëndrim për themelimin e Gjykatës 
Speciale për Krime të Luftës në Kosovë. Modalitet e kësaj gjykate janë në përpunim e 
sipër.  
Në procedurë penale ekzistojnë disa lloje të kompetencës së gjykatave: 1) kompetenca 
lëndore, 2) kompetenca territoriale, 3) kompetenca funksionale dhe 4) kompetenca 
personale, të cilat përcaktohen sipas kritereve të ndryshme.  
Meqë kompetenca e gjykatave është e përcaktuar me ligj, me rastin e zhvillimit të 
procedurës penale, gjykatat duhet të kenë kujdes për respektimin e saj. Në anën tjetër, 
edhe palët kanë të drejtë të paraqesin kundërshtim lidhur me inkompetencën e gjykatës. 
Së këndejmi, për kompetencë lëndore gjykata duhet të ketë kujdes gjatë gjithë rrjedhës 
së procedurës penale, ndërsa për kompetencën territoriale deri tek forma e prerë e 
aktakuzës (neni 38). Mosrespektimi i kompetencës lëndore paraqet shkeljen esenciale 
të dispozitave të KPP-së (neni 384, paragrafi 1, nënparagrafi 1.6.). Kodi lejon 
shmangie nga kompetenca kur është fjala për kompetencë territoriale lidhur me 
bashkimin e procedurës. Krahaso nenet 35, paragrafi 1, 38, paragrafi 2, 313, 351 
paragrafi 3. 
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Kompetenca lëndore (reale) është e drejtë dhe detyrë e përcaktuar me ligj e një 
kategorie gjykatash që në procedurë penale të ndërmarrin veprime procedurale 
konkrete dhe të gjykojnë për disa vepra penale, varësisht nga natyra dhe rëndësia e 
tyre. Bazë për përcaktimin e kësaj kompetence është vepra penale, çështja penale që 
është objekt i gjykimit (ratione materiae)  
Kompetenca lëndore mund të caktohet në atë mënyrë që një lloji të gjykatave u jepen 
me ligj veprat penale të sanksinuara me lloj dhe lartësi dënimi të caktuar, kurse veprat 
penale përtej atij kufiri llojit tjetër të gjykatave, ose në atë mënyrë që për secilin lloj të 
gjykatave të shkallës së parë të përcaktohet lloji i veprave penale që do t’i gjykojnë, 
apo duke i kombinuar këto mënyra. Metodologjia e tillë është e pranishme edhe në 
përcaktimin e kompetencës lëndore në gjykatë themelore sipas Ligjit për Gjykatat të 
Republikës së Kosovës. Konkludimi i tillë del nga fakti se, në kuadër të gjykatave 
themelore që kanë selinë kryesore, veprojnë edhe degët dhe departamentet e gjykatave 
themelore (nenet 10 dhe 12 të LGj). 
 Dispozitat e neneve 11, 18, 22 të Ligjit për Gjykatat, të cilat, duke caktuar Gjykatën 
Themelore kompetente për gjykim në shkallë të parë për të gjitha veprat penale, dhe 
Gjykatën e Apelit si gjykatë të shkallës së dytë, rregullojnë kompetencën lëndore në 
mënyrë instancionale. Neni 15 i Ligjit për Gjykatat përcakton kompetencën lëndore për 
Departamentin për Krime të Rënda pranë Gjykatës Themelore, duke renditur një numër 
të konsiderueshëm veprash penale të rënda.  
Kompetenca funksionale është e drejtë dhe detyrë e gjykatës përkatësisht e gjyqtarit 
të vetëm gjykues kryetarit të trupit gjykues, trupit gjykues apo kolegjit shqyrtues për të 
ushtruar veprime konkrete në procedurë (shih: komentet e nenit 25). Ajo është e afërt 
me kompetencën lëndore. Përcaktohet në bazë të llojit të veprimeve dhe punëve që 
ushtrohen në një gjykatë, kështu që procedura penale rreth ndriçimit dhe zgjidhjes së 
një çështjeje penale ndahet në stade të caktuara, në të cilat veprimet i ushtrojnë 
subjekte të ndryshme, si bie fjala gjyqtari i procedurës paraprake dhe kolegji gjyqësor 
prej tre gjyqtarësh veprojnë në procedurë paraprake, mandej disa gjykata veprojnë në 
shkallë të parë, disa në shkallë të dytë. Pra dispozita mbi kompetencën funksionale 
konsiderohen të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me përbërjen e Gjykatës Themelore 
(gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues, trupi gjykues) apo kolegji gjyqësor 
në gjykatë të mjetit juridik. Gjykatat që nuk kanë kompetencë të gjykojnë në shkallë të 
parë (Gjykata e Apelit, Gjykata Supreme) kanë vetëm kompetencë funksionale. 
Aktualisht, Kodi rregullon materjen lidhur me kompetencën nën titujt që i përkasin 
kompetencës lëndore (nenet 20-28), kompetencës territoriale (nenet 29-34), bashkimit 
të procedurës (nenet 35-36), kalimit të kompetencës territoriale (neni 37), dhe pasojave 
të mungesës së kompetencës (neni 38).  
  
Praktika gjyqësore 
 
“Fakti se i pandehuri ka vendbanimin ne P., nuk do te thotë patjetër se procedura 
penale në këtë çështje do të kryhet më lehtë dhe me shpenzime më të vogla në Gjykaten 
Themelore të qytetit P. I pandehuri është i obliguar që të respektoj procedurën që 
zhvillohet kundër tij, ndërkaq me propozimakuzë është propozuar që në shqyrtimin 
kryesor të thirren të dëmtuarit D.M. dhe D.D., të cilët kanë vendbanimin në qytetin B. 
Përveç asaj kemi të bëjmë me veprën penale të rrezikimit të komunikacionit publik, 
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prandaj është e mundshme të parashihet që do të jetë e nevojshme të bëhet 
rekonstruimi i ngjarjes, i cili është i lidhur me vendin e ngjarjes i cili ndodhet në 
territorin e qytetit B.”  
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kr.118/09 të dt. 3.11.2009.) 
  
“Me që paditësi privat është gjykatës porot i Gjykatës komunale në qytetin H. paraqet 
rrethanë të rëndësishme që të caktohet gjykatë tjeter me kompetencë lëndore, në 
mënyrë që të eliminohet dyshimi në paanshmëri të udhëqjes së procedurës penale sipas 
kësaj çështje. 
 Duke pasur parasysh qe paditësi privat S.B. është gjykatës porotë në gjykatën 
komunale në H. dhe në mënyrë që të largohet çfarëdo dyshimi eventual nga dyshimi i 
udhëqjes së paanshme të procedurës të kjo gjykatë, është e drejtë të caktohet gjykatë 
tjetër me kompetencë reale. 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kr.105/09, dt.13.10.2009.) 
 
 “Nëse procedura penale zhvillohet për dy vepra penale të kryera në territore të dy 
gjykatave komunale, kompetente në pikëpamje territoriale është gjykata të cilës së pari 
i është ushtruar kërkesa për inicimin e procedurës. 
(Aktvendim i Gjykatës se Qarkut, Kv.227/90. Botuar neZbirka sudskih odluka iz 
krivicno -pravne materije, Beograd 1994 fq.211). 
 
“Përberja e trupit gjykues ne shkalle te pare caktohet ne baze te cilësimit juridik te 
veprës penale e cila rrjedh nga përshkrimi faktik ne aktin akuzues te paditësit te 
autorizuar, e jo nga cilësimi i dhënë në aktin akuzues.”  
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme te Serbise, Kz.323/91, dt.07.06.1991. Botuar ne 
Zbirka sudske prakse iz krivicno-pravne materije, Beograd 1994, fq.210-211). 
 
Në situatën kur i pandehuri akuzohet për dy vepra penale, nga të cilat njëra bie në 
kompetencë të depratamentit për të mitur ndërsa tjetra në departamentin për madhor, 
çështja që ka të bëj me veprën penale që sipas ligjit e gjykon trupi gjykue për të mitur, 
registrohet në departamentin për të mitur, ndërsa çështja që ka të bëj me vepren penale 
që nuk bie në grupin e veprave penale nga neni 145 të KDM, regjistrohet në 
departamentin përkatës, varësisht nga vepra penale. 
Mendimi Jurdik i Seancës së përgjithshme të Gjykatës Supreme të Republikës së 
Kosovës, (nr. 283/2014, dt. 14. 05. 2014), të mbajtur me 23.04. 2014.  
 
Neni 20 [Kompetenca e gjykatave] 
 
1. Kompetenca lëndore dhe kompetenca territoriale e gjykatës themelore për 

procedurë penale përcaktohet në nenin 11 të Ligjit për Gjykatat, Ligji nr. 
03/L-199, ose me ligjin pasues. 

2. Kompetenca lëndore e Gjykatës së Apelit për procedurë penale përcaktohet 
në nenin 18 të Ligjit për Gjykatat, Ligji nr. 03/L-199. 

3. Kompetenca lëndore e Gjykatës Supreme për procedurë penale përcak-
tohet në nenin 22 të Ligjit për Gjykatat, Ligji nr. 03/L-199, ose me ligjin 
pasues. 
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4. Kompetenca lëndore dhe procedura e Gjykatës Kushtetuese për procedurë 
penale sipas nenit 113, paragrafi 7 i Kushtetutës përcaktohet në nenet 46-50 
të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 
03/L-121, ose me ligjin pasues. 

 
Çështja penale (causa criminalis, ose disa çështje penale) është objekt themelor i 
procedurës penale. Ajo është ngjarje reale, e cila me përmbajtjen e vet tregon një vepër 
penale konkrete, për të cilën zhvillohet procedura penale dhe për autorin e saj, Objekti 
themelor i procedurës penale mund të jetë lëndë shqyrtimi dhe zgjidhjeje vetëm në 
procedurë penale.  
Posa paraqitet dyshimi i arsyeshëm se është kryer një vepër penale, prokurori i shtetit 
inicion procedurën penale, në të cilën gjykata duhet të analizojë çështjen penale nga 
aspekte të ndryshme dhe të ndriçojë faktet që kanë të bëjnë me veprën penale, si bi 
fjala: vendin dhe kohën e kryerjes së veprës penale, mjetin me të cilin është kryer vepra 
dhe mënyrën e kryerjes, pastaj faktet që kanë të bëjnë me kryerësin e veprës penale, 
përgjegjësinë penale të tij, motivin për kryerjen e veprës, etj.. Procedimin për ndriçim 
dhe zgjidhje të çështjeve të sipërpërmendura duhet ta bëjë vetëm gjykata kompetente.  
Dispozitat e nenit 20 kanë karakter udhëzues, sepse ato udhëzojnë në dispozitat 
konkrete të Ligjit për Gjykatat dhe të Ligjit pë Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 
Kosovës, të cilat rregullojnë kompetencën lëndore dhe territoriale të gjykatave. 
 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i nenit 20 për përcaktim të kompetencës lëndore dhe territoriale të gjykatës 
themelore në procedurë penale, udhëzon në nenin 11 të Ligjit për Gjykatat. Sipas nenit 
11 të Ligjit për Gjykatat, gjykatat themelore janë kompetente për të gjykuar në shkallë 
të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Ato janë kompetente 
edhe për të dhënë ndihmë juridike dhe për të vendosur për pranimin e vendimeve të 
gjykatave të huaja.  
Me qëllim të ndarjes së çështjeve sipas natyrës së tyre, në kuadër të strukturës 
organizative të Gjykatës Themelore ekzistojnë departamente të ndryshme.33 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e nenit 18 të Ligjit për Gjykatat, në të cilën udhëzon paragrafi 2 i nenit 20, 
përcakton kompetencën lëndore të Gjykatës së Apelit. Kompetenca e Gjykatës së 
Apelit ka të bëjë me shqyrtimin e të gjitha ankesave të ushtruara kundër vendimeve të 
gjykatave themelore, me zgjidhjen e konfliktit të kompetencës ndërmjet gjykatave 
themelore dhe me zgjidhjen e çështjeve të tjera të parapara me ligj.  

                                                 
33 Departamenti për çështjet ekonomike (vepron në Gjykatën Themelore të Prishtinës për gjithë territorin e 
Republikës së Kosovës); 
Departamenti për çështjet administrative (vepron në Gjykatën Themelore të Prishtinës për gjithë territorin 
e Republikës së Kosovës);  
Departamenti për krimet e rënda (vepron në selinë e secilës gjykatë themelore); 
Departamenti i Përgjithshëm (vepron në selinë e secilës gjykatë themelore si dhe në secilën degë të 
gjykatës themelore); 
Departamenti për të Mitur (vepron në kuadër të gjykatave themelore). 
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Paragrafi 3. 
 
Neni 22 i Ligjit për Gjykatat, në të cilin udhëzon paragrafi 3 i nenit 20, përcakton 
kompetencën lëndore të Gjykatës Supreme të Kosovës. Për sa i përket kompetencës së 
Gjykatës Supreme në lëmin penal, ajo përfshin gjykimin në shkallë të tretë për ankesat 
e lejuara kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, sipas nenit 407 të KPP; vendosjen 
për mjetet e jashtëzakonshme juridike të paraqitura kundër vendimeve të formës së 
prerë të gjykatave të Republikës së Kosovës; përcaktimin e qëndrimeve parimore dhe 
mendimeve juridike për çështjet që kanë rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga 
gjykatat në territorin e Kosovës; dhe shqyrton çështje të tjera të parapara me ligj. 
  
Praktika gjyqësore 
 
“Lidhur me pohimet e parashtruesit se ata nuk kryen vepër penale, duhet të rikujtojmë 
se Gjykata Kushtetuese nuk ka juridiksion të gjykojë një ankesë të tillë. 19. Në të 
vërtetë, Gjykata Kushtetuese e Kosovës nuk e gëzon juridiksionin e apelit dhe nuk 
mund të ndërhyjë nga aspekti teorik se këto gjykata kanë marrë vendime të gabuara 
ose kanë bërë vlerësime të gabuar të fakteve. Roli i Gjykatës Kushtetuese është vetëm 
që të sigurojë pajtueshmërinë me të drejtat që garantohen me kushtetutë dhe 
instrumente tjera ligjore dhe prandaj nuk mund të veprojë “si gjykatë e shkallës së 
katërtë…”. 
(Aktvendim për palejueshmëri, Gjykata Kushtetuese e Kosovës. Ref.nr.AGJ 
21/10.Rasti nr. KI 07/09, dt. 19.05.2010 ). 
 
”Parashtruesit thonë më tej se gjykimi kundër tyre nuk ishte i drejtë. Gjykata 
Kushtetuese konsideron se pretendimi është vetëm një konkluzion që nuk është 
vërtetuar. Gjykata Kushtetuese nuk mund të hamendësoj cila e drejtë ne nenin 6 të 
KEDNJ ishte shkelur, si dhe pse ishte shkelur. Sugjerimet e parashtruesve në Gjykatën 
Kushtetuese për të parë dosjen e lëndës në të cilat mund të gjenden shkeljet e 
sipërpermendura nuk e përmbushin boshllëkun. Në fakt nuk është përgjegjësi e 
Gjykatës që të zëvendësoj parashtruesit për ti treguar faktet dhe ndërtuar argumentet 
lidhur me shkeljen e supozuar te neni 6 të KEDNJ. 
(Aktvendim për palejueshmëri të Gjykatës Kushtetuese te Kosovës, Ref. nr. AGJ 
21/10. Rasti nr. KI 07/09, Dt. 19 05.2010.) 
 
“Sipas Kushtetutës së R.SH. interpretimi i ligjeve është funksion që ligjvënësi u jep 
gjykatave të juridiksionit të zakonshëm ndërsa interpretimet me karakter unifikues, të 
cilat përbëjnë jurisprudencë të detyrueshme për t’u ndjekur nga gjykatat e të gjitha 
shkallëve në çështje të tjera të ngjashme, janë funksion ekskluziv i Kolegjeve të 
Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Gjykatës se Lartë, nëpërmjet interpretimit të 
dispozitave të ligjit material e procedural lidhur me çështjen në shqyrtim, i takon 
“fjala e fundit” për t u shprehur se cili është kuptimi e përmbajtja e këtyre dispozitave, 
sipas vullnetit të ligjvënësit dhe situatave specifike që rezultojnë në një kontekst të 
caktuar social-ekonomik, historik e aktual, në përshtatje me normat kushtetuese e me 
parimet themelore të së drejtës. 
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Kushtetua e R.SH. në mënyrë të qartë e të shprehur nuk i jep Gjykatës Kushtetuese 
funksionin dhe pushtetin për të bërë interpretimin e ligjeve, por vetëm për të vendosur 
nëse një ligj apo normë e kontestuar është apo jo në pajtim me normat dhe parimet e 
Kushtetutës, duke e analizuar këtë nëpërmjet interpretimit përfundimtar të normave 
kushtetuese. 
Gjykata Kushtetuese nuk ka të drejtë të bëjë interpretim të ligjit, sikundër ka vepruar 
në rastin konkret, por ka të drejtë të bëjë vetëm interpretim të dispozitave përkatëse 
kushtetuese, të cilave, sipas vlerësimit të saj, u bie ndesh dispozita e ligjit të 
zakonshëm, që ka atë kuptim e përmbajtje që i ka dhënë asaj Gjykata e Lartë në 
vendimin e saj unifikues”. 
(Vendim unifikues i Kolegjeve te Bashkuara te Gjykatës se Larte, nr.371, dt. 
27.10.2000. Botuar pjeserisht ne “KPP me praktikë gjyqësore”, Tiranë 2002 fq. 
348/349.) 
 
“Mungesa e njoftimit për ankimin e prokurorit dhe për datën e gjykimit ne gjykatën e 
apelit ka sjellë për kërkuesin mohimin e disa të drejtave themelore të parashikuara nga 
Kushtetuta dhe Konventa evropiane për të drejtat e njeriut, si e drejta për tu mbrojtur 
/neni 31/b i Kushtetutës dhe neni 6.3 i Konventës/ dhe e drejta për tu dëgjuar para se të 
gjykohet/ neni 33 i Kushtetutës dhe neni 6/1 i Konventës/. Këto shkelje e bëjnë procesin 
gjyqësor të parregullt, sipas nenit 42/1 të Kushtetutës.” 
 (Vendim i Gjykatës Kuhtetuese të Shqipërisë, nr.17 dt. 4.04.2001. Pjesë e botuar në 
“KPP me praktikë gjyqësore”, Tiranë 2002, fq. 101.) 
  
Neni 21 [Caktimi i lëndëve brenda gjykatave] 
 
1. Procedura penale zhvillon dhe çështjen e gjykon në shkallë të parë në 

Departamentin e Përgjithshëm, Departamentin e Krimeve të Rënda apo 
ndonjë Divizion apo Departament të themeluar sipas nenit 8 të Ligjit për 
Gjykatat që ka juridiksion mbi veprat penale. 

2. Kur një fëmijë është i pandehur në një rast penal, ai rast do të ndahet nga 
çdo rast tjetër dhe do të shqyrtohet vetëm nga Departamenti për të Miturit 
në kuadër të Gjykatës Themelore, sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur, nr. 
03/L-193 apo ligjit pasues. 

3. Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore zhvillon dhe gjykon të 
gjitha procedurat penale që nuk janë brenda juridiksionit të Departamentit 
për Krime të Rënda, Departamentit për të Miturit ose ndonjë Divizionit 
apo Departamentit të themeluar sipas nenit 8 të Ligjit për Gjykatat që ka 
juridiksion mbi veprat penale. 

4. Departamenti i Krimeve të Rënda i Gjykatës Themelore zhvillon dhe 
gjykon çfarëdo procedure penale ku prokurori i shtetit pretendon apo ka 
ngritur akuzë për një ose më shumë vepra të mundshme penale sipas nenit 
15 të Ligjit për Gjykatat në përgjithësi, dhe veçanërisht ato vepra penale të 
cekura në nenin 22. 

5. Ndaj aktgjykimit të gjykatës themelore nuk mund të ushtrohet ankesë për 
arsye procedurale nëse ankuesi nuk e ka kundërshtuar në gjykatë 
themelore vendimin ligjor ose faktik mbi të cilin bazohet ankesa, përveç 
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nëse ankuesi mund të demonstrojë rrethana të jashtëzakonshme që 
arsyetojnë një ankesë të tillë.  

 
Departamentet që veprojnë në kuadër të gjykatës themelore, shqyrtojnë çështje sipas 
natyrës së tyre. Në fushën juridiko-penale gjykojnë Departamenti i Përgjithshëm, 
Departamenti për Krime të Rënda (apo ndonjë departament ose divizion tjetër i 
themeluar sipas nenit 8 të Ligjit për Gjykatat)34 dhe Departamenti për të Mitur.  
  
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni përcaktojnë departamentet në të cilat procedohet dhe 
vendoset për çështjet penale. Departamentet në të cilat gjykohen çështjet penale, 
ekzistojnë në secilën gjykatë themelore, ndërsa Departamenti i Përgjithshëm ekziston 
edhe në degët e gjykatës themelore.  
 
Paragrafi 3. 
 
Kompetenca e Departamentit të Përgjithshëm të Gjykatës Themelore është përcaktuar 
ashtu që ajo përfshin të gjitha çështjet penale të cilat nuk janë në kompetencë të 
Departamentit për Krime të Rënda, të Departamentit për të Mitur ose të ndonjë 
departamenti apo divizioni të themeluar sipas nenit 8 të Ligjit për Gjykatat, që ka 
juridiksion për çështjet penale. 
 
Paragrafi 4. 
 
Departamenti i Krimeve të Rënda i Gjykatës Themelore ka kompetencë të zhvillojë 
procedurë penale, ku prokurori i shtetit pretendon apo ka ngritur (akt)akuzë për një ose 
më shumë vepra penale, sipas nenit 15 të Ligjit për Gjykatat në përgjithësi, dhe 
veçanërisht për vepra penale të cekura në nenin 22 të KPP. Neni 22 parasheh 91 vepra 
penale të cilat për qëllime të KPP-së i konsideron krime të rënda në pajtim me nenin 15 
të Ligjit për Gjykatat. 
  
Paragrafi 5. 
 
Dispozita e paragrafit 5 të këtij neni është e re. Ajo mundësinë e atakimit me ankesë të 
aktgjykimit të gjykatës themelore për çështje procedurale, sipas rregullit, e kushtëzon 
me kundërshtimin paraprak të tij në gjykatë themelore. Nëse ankuesi nuk e ka 
kundërshtuar në gjykatë themelore aspektin ligjor ose faktik të vendimit mbi të cilin 
bazohet ankesa, ajo nuk lejohet, përveç nëse ankuesi mund të demonstrojë rrethana të 
jashtëzakonshme që arsyetojnë një ankesë të tillë.  
 

                                                 
34 Neni 21, paragrafi paragrafi 1, lë të hapur mundësinë që, sipas nenit 8 të Ligjit për Gjykatat e me qëllim 
të veprimeve më esikase të gjykatës përkatëse, në kuadër të Gjykatës së Apelit dhe të gjykatave themelore, 
të themelohet edhe ndonjë departament apo divizion. 
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Neni 22 [Veprat penale që konsiderohen krime të rënda për qëllime të këtij Kodi] 
 
1. Për qëllime të këtij Kodi, nenet në vijim të Kodit Penal konsiderohen krime 

të rënda në pajtim me nenin 15 të Ligjit për Gjykatat, Ligji nr. 03/L-199; 
1.1. Sulmi kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, në pajtim 

me nenin 121 të Kodit Penal; 
1.2. Kryengritja e armatosur, në pajtim me nenin 122 të Kodit Penal; 
1.3. Pranimi i kapitullimit dhe okupimit, në pajtim me nenin 123 të Kodit 

Penal; 
1.4. Tradhëtia ndaj vendit, në pajtim me nenin 124 të Kodit Penal; 
1.5. Rrezikimi i tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës, në pajtim 

me nenin 125 të Kodit Penal; 
1.6. Vrasja e përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës, në pajtim 

me nenin 126 të Kodit Penal; 
1.7. Rrëmbimi i përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës, në 

pajtim me nenin 127 të Kodit Penal; 
1.8. Dhuna ndaj përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës, në 

pajtim me nenin 128 të Kodit Penal; 
1.9. Rrezikimi i rendit kushtetues me shkatërrimin apo dëmtimin e 

instalimeve dhe pajisjeve publike, në pajtim me nenin 129 të Kodit 
Penal; 

1.10. Sabotimi, në pajtim me nenin 130 të Kodit Penal; 
1.11. Spiunazhi, në pajtim me nenin 131 të Kodit Penal; 
1.12. Zbulimi i informacioneve të klasifikuara dhe mosruajtja e informa-

cioneve të klasifikuara, në pajtim me nenin 132 të Kodit Penal; 
1.13. Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës 

së Kosovës, në pajtim me nenin 133 të Kodit Penal; 
1.14. Bashkimi për veprimtari kundër kushtetuese, në pajtim me nenin 

134 të Kodit Penal; 
1.15. Kryerja e veprës terroriste, në pajtim me nenin 136 të Kodit Penal; 
1.16. Ndihma në kryerjen e terrorizmit, në pajtim me nenin 137 të Kodit 

Penal; 
1.17. Lehtësimi në kryerjen e terrorizmit, në pajtim me nenin 138 të Kodit 

Penal; 
1.18. Rekrutimi për terrorizëm, në pajtim me nenin 139 të Kodit Penal; 
1.19. Trajnimi për terrorizëm, në pajtim me nenin 140 të Kodit Penal; 
1.20. Shtytja për kryerjen e veprave terroriste, në pajtim me nenin 141 të 

Kodit Penal; 
1.21. Fshehja ose moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste, në 

pajtim me nenin 142 të Kodit Penal; 
1.22. Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist, në pajtim me nenin 

143 të Kodit Penal; 
1.23. Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit 

kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 
144 të Kodit Penal; 

1.24. Gjenocidi, në pajtim me nenin 148 të Kodit Penal; 
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1.25. Krimet kundër njerëzimit, në pajtim me nenin 149 të Kodit Penal; 
1.26. Krimet e luftës në shkelje të rëndë të konventave të Gjenevës, në 

pajtim me nenin 150 të Kodit Penal; 
1.27. Krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që 

zbatohen në konfliktin e armatosur ndërkombëtar, në pajtim me 
nenin 151 të Kodit Penal; 

1.28. Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët të 
konventave të Gjenevës, në pajtim me nenin 152 të Kodit Penal; 

1.29. Krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që 
zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit 
ndërkombëtar, në pajtim me nenin 153 të Kodit Penal; 

1.30. Sulmet në konfliktet e armatosura që nuk kanë karakter ndërkombë-
tar kundër instalimeve që përmbajnë forca të rrezikshme, në pajtim 
me nenin 154 të Kodit Penal; 

1.31. Rekrutimi ose regjistrimi i personave midis moshës pesëmbëdhjetë 
dhe tetëmbëdhjetë vjet në konfliktin e armatosur, në pajtim me nenin 
155 të Kodit Penal; 

1.32. Përdorimi i mjeteve ose i metodave të ndaluara të luftimit, në pajtim 
me nenin 156 të Kodit Penal; 

1.33. Shtyrja e paarsyeshme e riatdhesimit të robërve të luftës ose e 
civilëve, në pajtim me nenin 157 të Kodit Penal; 

1.34. Përvetësimi i kundërligjshëm i sendeve nga të vrarët ose të plagosurit 
në fushëbetejë, në pajtim me nenin 158 të Kodit Penal; 

1.35. Rrezikimi i negociatorëve, në pajtim me nenin 159 të Kodit Penal; 
1.36. Organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër 

njerëzimit dhe krimeve të luftës, në pajtim me nenin 160 të Kodit 
Penal; 

1.37. Shtytja për luftë agresive ose konflikt të armatosur, në pajtim me 
nenin 162 të Kodit Penal; 

1.38. Keqpërdorimi i emblemave ndërkombëtare, në pajtim me nenin 163 
të Kodit Penal; 

1.39. Rrëmbimi i fluturakes, në pajtim me nenin 164 të Kodit Penal;  
1.40. Rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil, në pajtim me nenin 165 të 

Kodit Penal; 
1.41. Rrezikimi i sigurisë së lundrimit detar, në pajtim me nenin 166 të 

Kodit Penal; 
1.42. Rrezikimi i sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun 

kontinental, në pajtim me nenin 167 të Kodit Penal; 
1.43. Piratëria, në pajtim me nenin 168 të Kodit Penal; 
1.44. Skllavëria, kushtet e ngjashme me skllavërinë dhe puna e detyruar, 

në pajtim me nenin 169 të Kodit Penal; 
1.45. Kontrabandimi me migrantë, në pajtim me nenin 170 të Kodit Penal; 
1.46. Trafikimi me njerëz, në pajtim me nenin 171 të Kodit Penal; 
1.47. Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit, në pajtim me nenin 231 

të Kodit Penal; 
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1.48. Rrezikimi i personave nën mbrojtje ndërkombëtare, në pajtim me 
nenin 173 të Kodit Penal; 

1.49. Rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara dhe i personelit në 
marrëdhënie me to, në pajtim me nenin 174 të Kodit Penal; 

1.50. Marrja e pengjeve, në pajtim me nenin 175 të Kodit Penal; 
1.51. Përvetësimi i paligjshëm, shfrytëzimi, transferi dhe vendosja e 

materialeve nukleare, në pajtim me nenin 176 të Kodit Penal; 
1.52. Kanosja për përdorimin ose kryerjen e vjedhjes apo të grabitjes së 

materialit nuklear, në pajtim me nenin 177 të Kodit Penal; 
1.53. Vrasja e rëndë, në pajtim me nenin 179 të Kodit Penal; 
1.54. Rrëmbimi, në pajtim me nenin 194 të Kodit Penal; 
1.55. Tortura, në pajtim me nenin 199 të Kodit Penal; 
1.56. Cënimi i së drejtës për të kandiduar, në pajtim me nenin 210 të Kodit 

Penal; 
1.57. Kanosja e kandidatit, në pajtim me nenin 211 të Kodit Penal; 
1.58. Parandalimi i ushtrimit të së drejtës për të votuar, në pajtim me 

nenin 212 të Kodit Penal; 
1.59. Cënimi i përcaktimit të lirë të votuesve, në pajtim me nenin 213 të 

Kodit Penal; 
1.60. Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve, në pajtim me nenin 

214 të Kodit Penal; 
1.61. Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin, në pajtim me 

nenn 215 të Kodit Penal; 
1.62. Keqpërdorimi i të drejtës së votimit, në pajtim me nenin 216 të Kodit 

Penal; 
1.63. Pengimi i procesit të votimit, në pajtim me nenin 217 të Kodit Penal; 
1.64. Cënimi i fshehtësisë së votimit, në pajtim me nenin 218 të Kodit 

Penal; 
1.65. Falsifikimi i rezultateve të votimit, në pajtim me nenin 219 të Kodit 

Penal; 
1.66. Asgjësimi i dokumenteve të votimit, në pajtim me nenin 220 të Kodit 

Penal; 
1.67. Dhunimi, në pajtim me nenin 230 të Kodit Penal; 
1.68. Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkoti-

këve, substancave psikotrope dhe analoge, në pajtim me nenin 273 të 
Kodit Penal; 

1.69. Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 
psikotrope, analoge apo veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike, 
në pajtim me nenin 274 të Kodit Penal; 

1.70. Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të 
kanabisit, në pajtim me nenin 278 të Kodit Penal; 

1.71. Organizimi, drejtimi apo financimi i trafikimit të narkotikëve apo 
substancave psikotrope, në pajtim me nenin 279 të Kodit Penal; 

1.72. Falsifikimi i parasë, në pajtim me nenin 302 të Kodit Penal; 
1.73. Falsifikimi i letrave me vlerë dhe instrumenteve të pagesës, në pajtim 

me nenin 293 të Kodit Penal; 
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1.74. Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, në paj-
tim me nenin 283 të Kodit Penal; 

1.75. Armëmbajtja pa leje në pajtim me nenin 374 të Kodit Penal; 
1.76. Frikësimi gjatë procedurës penale për krimin e organizuar, në pajtim 

me nenin 395 të Kodit Penal; 
1.77. Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, në pajtim me nenin 422 

të Kodit Penal; 
1.78. Keqpërdorimi i informatës zyrtare, në pajtim me nenin 423 të Kodit 

Penal; 
1.79. Konflikti i interesit, në pajtim me nenin 424 të Kodit Penal; 
1.80. Përvetësimi në detyrë, në pajtim me nenin 425 të Kodit Penal; 
1.81. Mashtrimi në detyrë, në pajtim me nenin 426 të Kodit Penal; 
1.82. Përdorimi i paautorizuar i pasurisë, në pajtim me nenin 427 të Kodit 

Penal; 
1.83. Marrja e ryshfetit, në pajtim me nenin 428 të Kodit Penal; 
1.84. Dhënia e ryshfetit, në pajtim me nenin 429 të Kodit Penal; 
1.85. Dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj, në pajtim me nenin 430 të 

Kodit Penal; 
1.86. Ushtrimi i ndikimit, në pajtim me nenin 431 të Kodit Penal; 
1.87. Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore, në pajtim me ne-

nin 432 të Kodit Penal; 
1.88. Zbulimi i fshehtësisë zyrtare, në pajtim me nenin 433 të Kodit Penal; 
1.89. Falsifikimi i dokumentit zyrtar, në pajtim me nenin 434 të Kodit Pe-

nal; 
1.90. Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme, në pajtim me nenin 435 të 

Kodit Penal; 
1.91. Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, në pajtim me nenin 436 të Kodit 
Penal. 

 
Veprat penale të renditura në nenin 22 të KPP-së zgjerojnë në mënyrë ekstensive 
numrin e veprave penale të përcaktuara në nenin 15 të Ligjit për Gjykatat, për gjykimin 
e të cilave është kompetent Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore.  
 
Neni 23 [Gjyqtari i procedurës paraprake] 
 
1. Gjykata themelore do të mbikëqyr hetimet penale duke caktuar, nëpërmjet 

një procesi transparent e të drejtë për caktimin e çështjeve, një gjyqtar 
profesional nga departamenti i duhur për të shërbyer si gjyqtar i 
procedurës paraprake. 

2. Gjyqtari i procedurës paraprake mbikëqyr procedurën penale gjatë fazës 
së hetimit. Me paraqitjen e aktakuzës, gjyqtari i procedurës paraprake nuk 
ka më kompetencë mbi të pandehurit e përmendur në aktakuzë. 

3. Gjyqtari i procedurës paraprake është kompetent për të pranuar kërkesat 
nga prokurori i shtetit, i pandehuri, mbrojtësi i viktimave dhe i dëmtuari 
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dhe të nxjerr vendime dhe urdhra bazuar mbi këto kërkesa, në pajtim me 
këtë Kod. 

4. Gjyqtari i procedurës paraprake është kompetent për të përcaktuar në 
mënyrë të pavarur nëse shqiptimi apo vazhdimi i privimit të lirisë së të 
pandehurit është proceduralisht apo kushtetutshmërisht i lejuar. Gjyqtari i 
procedurës paraprake ka për detyrë që të urdhërojë lirimin e të 
pandehurit, heqja e lirisë të së cilit nuk është proceduralisht apo 
kushtetutshmërisht e lejuar. 

 
Dispozita e nenit 23 u referohet disa prej kompetencave të gjyqtarit të procedurës 
paraprake, i cili vepron në Departamentin e Përgjithshëm apo në Departamentin për 
Krime të Rënda. 
Rregullimi i hetimit sipas Kodit në fuqi të procedurës penale të Kosovës, ka ruajtur dhe 
më tutje e ka përsosur modelin e hetimit të përcaktuar me Kodin e Përkohshëm të 
procedurës penale. Edhe sipas KPP-së në fuqi, Prokurori i shtetit ka autorizime dhe 
përgjegjësi për zbatimin e hetimit. Në hetimin e çështjeve penale Prokurori i shtetit 
mund të autorizojë policinë (e cila vepron nën mbikëqyrjen e tij), që të ndërmarrë 
veprime hetimore lidhur me marrjen e provave (neni 104, paragrafi 4). Në raste të 
parashikuara me ligj, policia apo Prokurori i shtetit, me rastin e ndërmarrjes së ndonjë 
veprimi hetimor, duhet të kërkojë urdhrin e gjyqtarit të procedurës paraprake. Gjyqtari i 
procedurës paraprake, në krahasim me ish-gjyqtarin hetues, ka kompetenca më të 
reduktuara, po shumë të rëndësishme. Me gjithë transferimin e kompetencave për 
zbatim të hetimit të çështjeve penale nga ish-gjyqtari hetues te Prokurori i shtetit dhe 
policia, KPP nuk ka bartur njëherësh edhe kompetencën gjyqësore për të vendosur 
lidhur me veprimet hetimore që kanë të bëjnë me kufizimin e të drejtave dhe të lirisë së 
individit. Në raste të tilla, në bazë të kërkesës së Prokurorit të shtetit ose të policisë, 
vendimin e merr gjyqtari i procedurës paraprake.  
Gjyqtari i procedurës paraprake, duke vepruar sipas mundësisë hetuese të veçantë sipas 
nenit 149, gjithashtu me kërkesë të Prokurorit të shtetit, viktimës, mbrojtësit të 
viktimave, të pandehurit ose mbrojtësit të tij, mund të marrë dëshmi nga dëshmitari ose 
të kërkojë ekspertizë, me qëllim të ruajtjes së provës, kur ekziston një mundësi e 
veçantë për marrjen e provës së rëndësishme ose kur ka rrezik të konsiderueshëm se 
kjo provë nuk do të mund të merrej gjatë shqyrtimit gjyqësor.  
 
Paragrafët 1 dhe 3. 
 
Caktimi i një gjyqtari profesional si gjyqtar i procedurës paraprake në departamentin 
përkatës, bëhet nëpërmjet një procesi transparent e të drejtë për caktimin e çështjeve. 
Nëpërmjet një procesi transparent dhe të drejtë për shqyrtimin e çështjeve, gjykata 
(kryetari i gjykatës) cakton edhe gjyqtarin ose trupin gjykues (neni 242, paragrafi 2).  
Sipas dispozitës së paragrafit 2, gjyqtari i procedurës paraprake mbikëqyr procedurën 
penale gjatë hetimit. Sipas nenit 104, paragrafi 3, pas nxjerrjes së aktvendimit për 
fillimin e hetimit formal, Prokurori i shtetit zbaton dhe gjithashtu mbikëqyr hetimin kur 
të ketë autorizuar policinë që të ndërmarrë veprime hetimore. Sipas nenit 104, paragrafi 
1, Prokurori i shtetit duhet t’ia dërgojë një kopje të aktvendimit të hetimit pa vonesë 
gjyqtarit të procedurës paraprake. Dorëzimi i aktvendimit gjyqtarit të procedurës 
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penale ka efekt mbikëqyrës indirekt, sepse zbatimi i hetimit nuk mbetet në dijeni vetëm 
të prokurorit të shtetit dhe të policisë. Mandej mbikëqyrja e hetimit zbatohet edhe 
nëpërmjet vlerësimit se a duhen marrë vendime apo duhen lëshuar urdhra për zbatimin 
e veprimeve që kërkon Prokurori i shtetit, i pandehuri, mbrojtësi i viktimave dhe i 
dëmtuari, siç janë kontrolli, masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit etj.. 
 
Paragrafi 4. 
 
Çështja e privimit të lirisë së të pandehurit është një prej çështjeve procedurale shumë 
të ndjeshme. Kodi në Kapitullin X, nën titullin Heqja e lirisë para ngritjes së 
aktakuzës (nenet 162-164 etj.) rregullon çështjet e arrestimit të përkohshëm dhe të 
ndalimit policor, kufizimet në arrestimin e përkohshëm dhe ndalimin policor, si dhe 
arrestimin gjatë hetimit.  
Dispozita e paragrafit 4 autorizon gjyqtarin e procedurës paraprake që të përcaktojë në 
mënyrë të pavarur nëse shqiptimi apo vazhdimi i privimit të lirisë së të pandehurit 
është proceduralisht apo kushtetutshmërisht i lejuar dhe, natyrisht, të urdhërojë lirimin 
e të pandehurit, kur heqja e lirisë së tij nuk është proceduralisht apo kushtetutshmërisht 
e lejuar. 
  
Neni 24 [Urdhrat dhe vendimet e gjyqtarit të procedurës paraprake] 
 
1. Gjyqtari i procedurës paraprake në Departamentin e Përgjithshëm apo në 

Departamentin e Krimeve të Rënda është kompetent për të nxjerr vendime 
apo urdhra siç parashihet me këtë Kod. 

2. Urdhrat e gjyqtarit të procedurës paraprake në Departamentin e 
Përgjithshëm apo në Departamentin e Krimeve të Rënda mund të 
shqyrtohen nga kolegji shqyrtues i të njëjtit departament të asaj gjykate 
pas paraqitjes së kundërshtimit nga palët. Nëse nuk ka numër të 
mjaftueshëm të gjyqtarëve, kryetari i gjykatës mund të caktojë gjyqtarët 
nga ndonjë departament tjetër për të shërbyer në kolegjin shqyrtues. 

3. Vendimi i gjyqtarit të procedurës paraprake mund të shqyrtohet pas 
ankesës së paraqitur në Gjykatën e Apelit. 

4. Çdo urdhër i gjyqtarit të procedurës paraprake që prek të drejtat e të 
dëmtuarit mund të shqyrtohet nga kolegji shqyrtues i gjykatës themelore 
sipas paragrafit 2 brenda dyzet e tetë orëve nga paraqitja e kundërshtimit. 
Prokurori i shtetit, mbrojtësi i viktimave mund të kërkojnë shqyrtimin e 
urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake në emër të të dëmtuarit apo 
vetë i dëmtuari. 

5. Afati për paraqitjen e kundërshtimeve kundër urdhrave të gjyqtarit të 
procedurës paraprake apo të kolegjit shqyrtues është dyzet e tetë orë nga 
momenti kur pala pranon urdhrin, në pajtim me nenin 378.  

6. Afati për paraqitje të ankesave kundër vendimeve të gjyqtarit të 
procedurës paraprake apo të kolegjit shqyrtues është pesë ditë prej kur 
pala e pranon vendimin, në pajtim me nenin 378.  
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Neni 24 u referohet në mënyrë diferencuese urdhrave dhe vendimeve të gjyqtarit të 
procedurës paraprake, ndonëse, sipas nenit 470, paragrafi 1, edhe urdhrin e konsideron 
vendim. 
Qasja në mënyrë diferencuese ndaj urdhrit dhe vendimit të gjyqtarit të procedurës 
paraprake, ka të bëjë me atë se urdhri mund të atakohet te kolegji shqyrtues i të njëjtit 
departament, ndërsa vendimi mund të shqyrtohet sipas ankesës në Gjykatë të Apelit. 
 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Gjyqtari i procedurës paraprake, i caktuar në Departamentin e Përgjithshëm apo në 
Departamentin për Krime të Rënda, është kompetent të nxjerrë urdhra apo vendime35 
gjatë zbatimit të hetimit, në përputhje me KPP.  
Po që se palët paraqesin kundërshtim kundër urdhrit të gjyqtarit të procedurës 
paraprake, kundërshtimin e shqyrton kolegji shqyrtues i të njëjtit departament të 
gjykatës përkatëse.  
Ankesa kundër aktvendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake shqyrtohet në Gjykatën 
e Apelit. 
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 synon mbrojtjen e të drejtave të të dëmtuarit, të cilat 
pretendohet se janë prekur me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake. Në situatë të 
tillë Prokurori i shtetit apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojnë shqyrtimin e urdhrit 
të gjyqtarit të procedurës paraprake, në emër të të dëmtuarit, ose këtë mund ta kërkojë 
vetë i dëmtuari. Shqyrtimi bëhet në kolegjin shqyrtues të gjykatës themelore brenda 
dyzet e tetë orësh nga paraqitja e kundërshtimit.  
Në qoftë se në ndonjë departament të gjykatës themelore, për shkak të numrit të 
pamjaftueshëm të gjyqtarëve, nuk mund të formohet kolegji shqyrtues, atëherë 
veprohet sipas nenit 24, paragrafi 2. 
  
Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Afati për paraqitje të kundërshtimeve kundër urdhrave të gjyqtarit të procedurës 
paraprake është dyzet e tetë orë, ndërsa për paraqitje të ankesave kundër aktvendimeve 
të gjyqtarit të procedurës paraprake apo të kolegjit shqyrtues - pesë ditë nga momenti 
kur pala merr urdhrin ose vendimin. 
  
Neni 25 [Gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues dhe trupi gjykues] 
 
1. Me dorëzimin e aktakuzës nga prokurori i shtetit në Gjykatën Themelore, 

një gjyqtar i vetëm ose një kolegj gjyqtarësh me kryetarin e tij nga 
departamenti përkatës caktohet, nëpërmjet një procesi transparent e të 
drejtë për caktimin e çështjeve, për të gjykuar çështjen.  

                                                 
35 Duke pasur parasysh faktin se gjyqtari i procedurës paraprake nuk nxjerr aktgjykim si dhe faktin se 
urdhrin e tij si vendim gjyqësor, neni 24 e trajton veçmas, fjala vendim nënkupton aktvendimin. 
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2. Në procedurën penale në kuadër të Departamentit të Përgjithshëm të 
Gjykatës Themelore, rasti vendoset nga gjyqtari profesional i cili shërben si 
gjyqtar i vetëm gjykues. 

3. Në procedurën penale në kuadër të Departamentit të Krimeve të Rënda të 
Gjykatës Themelore, aktgjykimi merret nga tre gjyqtarë profesional, njëri 
nga të cilët kryeson trupin gjykues. 

 
Kompetenca lëndore dhe territoriale përcaktojnë se cila gjykatë duhet të veprojë dhe të 
marrë vendim lidhur me një çështje penale konkrete. Se kush dhe në çfarë përbërjeje 
duhet të veprojë brenda një gjykate, përcaktohet me kompetencën funksionale. 
Nëpërmjet kombinimit të kompetencës funksionale me kompetencën lëndore, së pari 
bëhet ndarja e punës së gjykatave në mënyrë instancionale (kompetenca lëndore), 
pastaj ndarja e veprimeve procedurale në kuadër të një gjykate (kompetenca 
funksionale). Rrjedhimisht mund të thuhet se kompetenca funksionale është e drejtë 
dhe detyrë e gjykatës penale, që në përbërje individuale ose kolegjiale të zhvillojë 
ndonjë veprim ose disa veprime procedurale penale në një fazë të caktuar të 
procedurës.  
Kodi i procedurës penale, si parim, parasheh që në sistemin e gjyqësisë penale 
vendimet merren në mënyrë kolegjiale, sepse garantimi për një gjykim të drejtë dhe për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ka të bëjë edhe me përbërjen e gjykatës. Përbërja e 
gjykatës ndryshon varësisht nga natyra e punës në gjykatë, varësisht nga mënyra e 
vendosjes (në seancë dëgjimore apo në shqyrtim gjyqësor) dhe varësisht nga instanca e 
gjykimit (në procedurë paraprake, në shkallë të parë, të dytë ose të tretë). Pra, qëndron 
obligimi për të gjitha gjykatat e një instance gjyqësore që, bazuar në peshën e veprës 
penale, të gjykojnë në përbërje të njëjtë. Me këtë synohet të realizohet barazia e 
qytetarëve para ligjit.  
Rregullimi juridik i procesit penal në të drejtën e procedurës penale përfshin një rreth të 
gjerë çështjesh që kanë të bëjnë me përcaktimin e parakushteve themelore pë procesin 
e vendimmarrjes, me përbërjen numerike të trupit gjykues në varshmëri nga pesha e 
veprës penale, me ndalimin që, me rastin e marrjes së aktgjykimit, të marrë pjesë 
gjyqtari i cili nuk ka qenë në shqyrtim gjyqësor, drejtimi i seancës për këshillim dhe 
votim dhe mënyra e arritjes së shumicës për çështjet që përbëjnë dispozitivin e 
aktgjykimit etj. 
Dispozitat e Kodit përcaktojnë qartë parimin se, sipas rregullit, për gjykim (për 
vlerësim të provave, për vërtetim të gjendjes faktike sipas parimit të kontradiktivitetit, 
për marrje të vendimit në gjykatë themelore si gjykatë e shkallës së parë), është 
kompetente gjykata në përbërje kolegjiale. Përbërja kolegjiale së pari kupton trupin 
gjykues numerikisht të formuar në mënyrë strikte - trup gjykues të përbërë nga tre 
gjyqtarë profesionistë (njëri prej tyre duhet të jetë kryesues i trupit gjykues), i cili 
gjykon në shqyrtim gjyqësor në Departamentin për Krime të Rënda (neni 15, paragrafi 
2 i LGjK-së). Së dyti, në Gjykatë të Apelit dhe në Gjykatë Supreme të Kosovës 
ekzistojnë kolegjet gjyqësore prej tre gjyqtarësh profesionistë, të cilët vendosin për 
ankesat e paraqitura në ato gjykata (neni 28). Së treti, në procedurë gjatë hetimit 
formal, kolegji shqyrtues (i përbërë nga tre gjyqtarë profesionistë) i Departamentit të 
Përgjithshëm apo i Departamentit për Krime të Rënda në Gjykatë themelore shqyrton 
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kundërshtimet e palëve të paraqitura kundër urdhrave të gjyqtarit të procedurës 
paraprake (neni 24, paragrafi 2).  
Kolegji shqyrtues vendos gjithashtu për ankesë kundër aktvendimit të posaçëm për 
ngarkim me shpenzime të procedurës penale (neni 45, paragrafi 3), dhe për disa 
ndëshkime disiplinore (neni 201, paragrafi 4) etj. Përveç kësaj, kolegji prej tre 
gjyqtarësh paraqet propozime përkatëse në procedurë, me rastin e kërkesës për zbutje 
të jashtëzakonshme të dënimit (neni 431, paragrafi 5); merr vendime me rastin e 
kërkesës për rishikim të procedurës penale (nenet 420, paragrafi 5); merr vendim për 
shlyerjen e dënimit sipas nenit 523, paragrafi 5. Kolegji prej tre anëtarësh gjithashtu 
merr aktvendim, me të cilin konstaton nëse janë plotësuar kushtet për ekstradim apo 
merr aktgjykim për ekzekutimin e aktgjykimit të shqiptuar nga gjykata e huaj apo 
aktvendim (nenet 24, 65 të Ligjit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në çështjet 
penale), si dhe merr vendim për rehabilitim (neni 530, paragrafi 4).  
Së katërti, në procedurë për të mitur gjykon trupi gjykues i përbërë nga një gjyqtar 
profesionist (kryetar i trupit gjykues) dhe dy gjyqtarë porotë.  
Përveç në përbërje kolegjiale, gjykata vendos edhe në përbërje individuale. Në 
Departamentin e Përgjithshëm apo në Departamentin për Krime të Rënda të gjykatës 
themelore gjatë fazës së hetimit vepron gjyqtari i procedurës paraprake.  
Gjyqtari i procedurës paraprake ka kompetencë të vendosë lidhur me veprimet dhe 
masat në procedurën paraprake, të cilat i kufizojnë të drejtat dhe liritë themelore të 
personit (caktimi apo vazhdimi i paraburgimit (neni 188, 191), lëshuarja e urdhrit: për 
kontrollim (neni 105), për zbatim të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të 
hetimit (neni 91, paragrafi 2), vendos për ankesë kundër vendimit të arsyetuar të 
Prokurorit të shtetit, me të cilin prokurori refuzon kërkesën e të dëmtuarit ose të të 
pandehurit për marrjen e provës (nenet 216, 217). Ai gjithashtu mund të mbledhë prova 
sipas mundësisë hetuese të veçantë (neni149). 
Pas ngritjes së aktakuzës në shqyrtim fillestar apo në shqyrtim të dytë, vendos gjyqtari i 
vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues. Gjyqtari i vetëm gjykues zhvillon 
shqyrtimin gjyqësor në Departamentin e Përgjithshëm të gjykatës themelore. 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i gjykatës së shkallës së parë ka 
autorizime dhe detyrime vijuese: që në afat prej një muaji nga shqyrtimi i dytë ose nga 
urdhri i fundit, i lëshuar sipas nenit 254, paragrafi 5, të KPP-së, të caktojë shqyrtimin 
gjyqësor (neni 285, paragrafi 2); që kur çmon se në shkresa të gjykatës ka shënime dhe 
informacione të papranueshme, të marrë vendim për shpalljen e tyre të papranueshme; 
që të urdhërojë mbledhjen e provave të reja për shqyrtim gjyqësor (neni 288, paragrafi 
3); që të propozojë caktimin e gjyqtarit zëvendësues (neni 389); që për shkaqe të 
rëndësishme, ta shtyjë shqyrtimin gjyqësor (neni 291) etj.. 
Rregullat ligjore që kanë të bëjnë me përbërjen e gjykatës në kuptimin kuantitativ (me 
përbërje numerike të trupit gjykues ose të kolegjeve gjykuese apo të gjyqtarit të vetëm 
gjykues) janë shumë të rrepta. Përbërja jo e rregullt e gjykatës paraqet shkelje esenciale 
të dispozitave të procedurës penale (neni 384, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1.) sipas së 
cilës, kur ajo konstatohet në procedurë të gjykatës së shkallës së dytë, aktgjykimi i 
atakuar duhet të prishet patjetër (neni 402, paragrafi 1). Megjithatë, ka shkelje 
esenciale të dispozitave procedurale, sikur u cek më sipër, vetëm kur përbërja numerike 
e gjykatës me rastin e gjykimit të çështjes konkrete, ka qenë më e vogël se ajo që 
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kërkohet me ligj, dhe jo anasjelltas. Në këtë drejtim vlen rregulla - kush mundet më 
shumë, mundet edhe më pak.  
 
Paragrafi 1. 
 
Pas dorëzimit të aktakuzës në gjykatë themelore, varësisht nga Departamenti i 
Përgjithshëm apo Deparatamenti për Krime të Rënda, nëpërmjet një procesi transparent 
dhe të drejtë për caktimin e çështjeve, caktohet gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 
gjykues për të gjykuar çështjen. Procesi transparent dhe i drejtë për caktimin e 
çështjeve, nënkupton përcaktimin e kritereve objektiv për shpërndarjen e lëndëve për 
gjykim tek gjyqtarët. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Paragrafët 2 dhe 3 përcaktojnë përbërjen e gjykatës themelore, kur ajo vendos në 
ndonjërin nga departamentet e saj, të cilat zbatojnë shqyrtimin gjyqësor. Në 
Departamentin e Përgjithshëm vendos gjyqtari i vetëm gjykues, ndërsa në 
Departamentin për Krime të Rënda vendos trupi gjykues. 
Gjatë rrjedhës së procesit gjyqësor, edhe kryetari i gjykatës ka disa autorizime, për të 
cilat vendos, si psh.: për përjashtim të gjyqtarit (ose të gjyqtarit porotë në procedurë për 
të mitur) nga gjykimi konkret (neni 42); cakton mbrojtësin sipas detyrës zyrtare (neni 
57, paragrafi 2, 58, paragrafi 3); cakton gjyqtar zëvendësues (neni 289); mbikëqyr 
trajtimin e të paraburgosurve (neni 203, paragrafi 1 dhe 3); lejon mbajtjen e shqyrtimit 
gjyqësor në ndonjë ndërtesë tjetër (neni 286, paragrafi 2) etj.. 
Në kushtet e përcaktuara në nenin 13.1. të Ligjit për Kompetencat, përzgjedhjen e 
lëndëve dhe caktimin e lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të EULEX-it mund të 
ndryshohet vendi i gjykimit të një çështjeje penale.  
Gjyqtari për të mitur njofton kryetarin e gjykatës për çdo shtyrje ose ndërprerje të 
seancës gjyqësore dhe paraqet arsyet për këtë (neni 72 i KDM). 
 
Neni 26 [Vendimet para shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Pas ngritjes së aktakuzës nga prokurori i shtetit në gjykatën themelore, 

gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues mban shqyrtimin 
fillestar dhe shqyrtimin e dytë, merr vendim mbi kërkesat për hudhje të 
aktakuzës, merr vendim mbi kërkesat për të përjashtuar dëshmitë, dhe 
merr vendim mbi kërkesën për caktim të paraburgimit apo masat tjera për 
të siguruar praninë e të pandehurit. 

2. Shqyrtimi gjyqësor mbahet nga gjyqtari i vetëm gjykues apo nga trupi 
gjykues, siç përcaktohet me këtë Kod. 

 
Neni 26 përcakton veprimet dhe vendimet që duhet t’i marrë gjyqtari i vetëm gjykues 
apo kryetari i trupit gjykues në intervalin kohor nga pranimi i aktakuzës deri në 
caktimin e shqyrtimit gjyqësor. 
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Paragrafi 1. 
 
Pas ngritjes së aktakuzës dhe dërgimit të saj në gjykatë themelore, aktakuza i ndahet 
gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues nëpërmjet një procesi 
transparent dhe të drejtë për ndarjen e çështjeve. Pastaj gjyqtari i vetëm gjykues apo 
kryetari i trupit gjykues, mban shqyrtimin fillestar, sipas nenit 245, dhe shqyrtimin e 
dytë, sipas nenit 254, dhe merr vendim: a) për kërkesat për hedhjen e aktakuzës, b) për 
kërkesat për përjashtimin e provave, dhe c) për caktimin e paraburgimit apo të masave 
të tjera për të siguruar praninë e të pandehurit. 
 
Paragrafi 2 
 
Shqyrtimi gjyqësor caktohet sipas nenit 254, paragrafi 5, dhe mbahet nga gjyqtari i 
vetëm gjykues apo nga trupi gjykues.  
 
Neni 27 [Procedura për të mitur] 
 

Procedura kur të miturit janë kryes, ose fëmijët janë viktima dhe 
dëshmitarë rregullohet me Kodin e Drejtësisë për të Mitur ose Ligjin 
përkatës. 

 
Në jetën e përditshme edhe të miturit kryejnë vepra penale ose fëmijët mund të jenë 
viktima të veprës penale. Dispozita e nenit 27, bazuar në kompetencën personale, 
parasheh rregullim të posaçëm për trajtimin e të miturve autorë të veprave penale, të 
fëmijëve viktima të veprës penale, si dhe të fëmijëve dëshmitarë në çështje penale. 
  
Neni 28 [Kolegjet gjyqësore gjatë ankesave] 
 
1. Gjykata e Apelit gjykon mbi ankesat penale në kolegj prej tre gjyqtarësh. 
2. Gjykata Supreme gjykon mbi ankesat penale në kolegj prej tre gjyqtarësh. 
 
Paragrafi 1 dhe 2 
 
Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme e Kosovës gjykojnë mbi ankesat penale në 
koleg prej tre gjyqtarësh. 
 
 
2. Kompetenca territoriale 
 
Kompetenca territoriale (tokësore) është e drejtë dhe detyrë e gjykatës me kompetencë 
lëndore, që të ndriçojë dhe të zgjidhë një çështje penale nga territori i vet. Kompetenca 
territoriale përcaktohet duke pasur parasysh raportin e veprës penale dhe të kryerësit të 
saj me vendin në të cilin vepron një gjykatë (ratione loci). Ajo përcakton se cila nga 
gjykatat e rangut të njëjtë duhet ta shqyrtojë çështjen penale konkrete. Më lart është 
konstatuar se kompetenca lëndore përcakton që një çështje penale, duke pasur parasysh 
peshën e saj, duhet ta shqyrtojë departamenti përkatës i gjykatës themelore, por kjo 
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kompetencë nuk e cakton se cila gjykatë themelore duhet ta shqyrtojë çështjen 
konkrete. Këtë e zgjidh kompetenca territoriale. 
Raporti i veprës penale dhe kryerësit të saj ndaj territorit të një gjykate, i cili është 
vendimtar për përcaktimin e kompetencës territoriale, mund të jetë i llojllojshëm, 
prandaj edhe rregullat për përcaktimin e kësaj kompetence janë të ndryshme. Rregullat 
e tilla plotësohen reciprokisht, kështu që, nëse në rastin konkret nuk mund të 
përcaktohet kompetenca territoriale sipas një rregulle, atëherë subsidiarisht zbatohet 
rregulla tjetër.  
Fillimisht është paraparë se kompetenca territoriale, në parim, i takon gjykatës brenda 
territorit të së cilës është kryer ose është tentuar kryerja e veprës penale (neni 29, 
paragrafi 1). Për kryerje të veprës penale në situata të posaçme procedurale ekzistojnë 
edhe kritere të tjera për caktim të kompetencës territoriale, si, bie fjala, kur vepra 
penale është kryer jashtë vendit, kur vepra penale është kryer në aeroplan etj..  
Rregullat e kompetencës territoriale i përcakton KPP i Kosovës. Ai parasheh kritere të 
ndryshme, sipas të cilave del se ekzistojnë dy lloje të kompetencave territoriale të 
gjykatave: kompetenca territoriale e rëndomtë dhe kompetenca territoriale e 
jashtëzakonshme. 
 
a) Kompetenca territoriale e rëndomtë 
 
Ekzistojnë tri kritere themelore për caktimin e kompetencës territoriale të rëndomtë: 
l) Kompetenca sipas vendit të kryerjes së veprës penale (forum delicti commisi); 
2) Kompetenca territoriale sipas vendbanimit ose vendqëndrimit të të pandehurit 

(forum domicili);  
3) Kompetenca sipas vendit të arrestimit ose të dorëzimit të të pandehurit (forum 

depraehensionis).  
 
l) Kompetenca sipas vendit të kryerjes së veprës penale (forum delicti commisi): 
 
Sipas paragrafit 1 të nenit 29, kompetenca territoriale në parim i jepet gjykatës brenda 
territorit të së cilës është kryer ose është tentuar vepra penale, ose brenda territorit ku 
është shkaktuar pasoja. Vendi i kryerjes së veprës penale është kriter themelor, sipas të 
cilit caktohet kompetenca territoriale e rëndomtë. Kriteret e tjera për caktimin e kësaj 
kompetence aplikohen vetëm nëse nuk dihet vendi i kryerjes së veprës penale. Nuk ka 
dyshim se vendi i kryerjes së veprës penale kontribuon për ndriçimin dhe zgjidhjen e 
fakteve kontestuese, meqë aty mund të gjenden gjurmët e veprës penale, mjetet me të 
cilat është kryer vepra penale apo sendet që janë produkt i veprës së kryer penale etj.. 
Vendin e kryerjes së veprës penale si kriter themelor për caktimin e kompetencës 
territoriale e imponon edhe parimi i ekonomizimit procedural.  
Sipas nenit 10 të Kodit Penal të Kosovës, vepra penale është kryer si në vendin ku 
kryerësi ka vepruar ose është dashur të veprojë, ashtu edhe në vendin në të cilin është 
shkaktuar pasoja. Përgatitja dhe tentimi i veprës penale konsiderohen të kryera si në 
vendin ku kryerësi ka vepruar, ashtu edhe në vendin ku ai ka planifikuar të shkaktohet 
pasoja. Meqënëse vend i kryerjes së veprës penale konsiderohet si vendi ku kryerësi ka 
vepruar ose është dashur të vepronte, ashtu edhe vendi ku është shkaktuar pasoja, për 
ndriçimin dhe zgjidhjen e çështjes penale është kompetente gjykata e cila e ka filluar së 
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pari procedurën sipas kërkesës së Prokurorit të shtetit, por, nëse procedura nuk është 
filluar, atëherë kompetente është gjykata në të cilën është paraqitur së pari kërkesa për 
fillimin e procedurës.  
KPP më tutje parasheh raste të posaçme, të cilat konsiderohen si vend i kryerjes së 
veprës penale. Kështu, sipas nenit 30, kur vepra penale kryhet në aeroplan, kompetente 
është Gjykata Themelore e Prishtinës.  
Nga rregulla se kompetenca territoriale caktohet sipas vendit ku është kryer vepra 
penale, është bërë përjashtim në procedurë për të mitur, sepse, për gjykimin e të 
miturit, kompetente është gjykata sipas vendbanimit apo vendqëndrimit të të miturit 
(neni 54 i LDM). 
 
2) Kompetenca territoriale sipas vendbanimit ose vendqëndrimit të të pandehurit 

(forum domicili) 
 
Rregullat për caktimin e kompetencës territoriale sipas vendit të kryerjes së veprës 
penale, nuk janë çdoherë të mjaftueshme, meqë shpeshherë vendi i kryerjes së veprës 
penale nuk dihet ose është jashtë territorit të Kosovës. Prandaj, në një rast të tillë, si 
kriter tjetër për caktimin e kësaj kompetence KPP parasheh vendbanimin ose 
vendqëndrimin e të pandehurit. Mirëpo duhet theksuar se, po qe se gjykata në territorin 
e së cilës i pandehuri ka vendbanimin ose vendqëndrimin, e ka filluar procedurën, 
mbetet kompetente edhe kur mësohet për vendin e kryerjes së veprës penale (neni 32, 
paragrafi 1 e 2). Për të përcaktuar këtë kompetencë, është e nevojshme të konstatohet 
vendbanimi ose vendqëndrimi i të pandehurit. 
Në favor të kësaj kompetence flet fakti se njeriu njihet më së miri në vendin ku jeton, 
prandaj edhe gjykata e këtij rajoni është në situatë më të volitshme që ta ndriçojë dhe ta 
zgjidhë me sukses çështjen penale. 
 
3) Kompetenca sipas vendit të arrestimit ose të dorëzimit të të pandehurit (forum 

depraehensionis) 
 
Vendi i arrestimit ose i dorëzimit të të pandehurit është kriteri i tretë për caktimin e 
kompetencës territoriale të rëndomtë. Ky kriter gjen shprehjen vetëm nëse nuk dihet 
vendi i kryerjes së veprës penale as vendbanimi a vendqëndrimi i të pandehurit, ose të 
dyja dihen por gjenden jashtë territorit të Kosovës. Rrjedhimisht, si bazë e kësaj 
kompetence është vendi ku shtihet në dorë i pandehuri apo vendi ku paraqitet vetë i 
pandehuri. Është e nevojshme të theksohet se kjo kompetencë nuk mund të vihet në 
pikëpyetje me ikjen e të pandehurit. 
Caktimi i kompetencës territoriale me mbështetje në kriteret e rëndomta të elaboruara 
më lart, është rregull. Mirëpo, duhet cekur se, për caktimin e kompetencës territoriale, 
ekzistojnë edhe kritere plotësuese të cilat kanë të bëjnë me të.  
1. me rastin e kumulimit të vendit të kryerjes së veprës penale ose me pasigurinë rreth 

asaj se ku është vendi i vërtetë i kryerjes së veprës penale. Këtu është fjala për 
situatën kur vepra penale është kryer ose është tentuar në territorin e gjykatave të 
ndryshme ose në kufi të territoreve të tilla, ose nuk është e sigurt në cilin territor 
është kryer ose është tentuar vepra penale. Në situatë të tillë aplikohet parimi i 
përparësisë (prioritetit), kështu që është kompetente gjykatë e cila, sipas kërkesës 
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së prokurorit, e ka filluar procedurën e para. Në qoftë se procedura nuk ka filluar - 
gjykata së cilës i është paraqitur së pari kërkesa për fillim të procedurës penale;  

2. me rastin e kryerjes së veprës penale në aeroplan, që është rregulluar me nenin 30; 
3. me rastin kur nuk dihet vendi i kryerjes së veprës penale ose kur vepra është kryer 

jashtë vendit (neni 32); 
4. me rastin kur një person kryen vepër penale në Kosovë dhe jashtë saj (neni 33). 
  
b) Kompetenca territoriale e jashtëzakonshme 
 
Caktimi i kompetencës territoriale në mënyrë të rëndomtë është rregull, ndërsa caktimi 
i kompetencës territoriale të jashtëzakonshme përbën përjashtim. Meqenëse kriteret e 
rëndomta për caktim të kompetencës territoriale nuk mjaftojnë çdoherë, në procedurë 
aplikohen kritere të tjera të jashtëzakonshme (jo të rëndomta). Në këtë drejtim, KPP 
parasheh disa mënyra të caktimit të kompetencës territoriale: kompetencën sipas lidhjes 
reciproke të veprave penale (forum koneksitalis), kompetencën e urdhëruar (forum 
ordinatum) dhe kompetencën e deleguar (forum delegationis). Këto kompetenca, 
përveç kompetencës sipas koneksitetit, japin zgjidhje për ndonjë rast konkret. 
 
1) Kompetenca sipas lidhjes reciproke të veprave penale (forum konexitalis) 
 
Koneksiteti në procedurë penale ekziston atëherë kur disa lëndë penale bashkohen në 
atë mënyrë që një procedurë zhvillohet përnjëherë dhe merret një vendim për të gjitha 
çështjet penale. Koneksiteti mund të jetë subjektiv, objektiv dhe subjektiv-objektiv. 
Koneksiteti subjektiv ekziston atëherë kur një person ka kryer disa vepra penale në 
bashkim. Është koneksitet subjektiv, sepse lidhja mes veprave penale është realizuar 
nëpërmjet personalitetit të kryerësit të veprës penale. Koneksiteti objektiv ekziston kur 
disa persona kryejnë një vepër penale, dhe me këtë rast lidhshmëria e lëndëve penale të 
secilit të pandehur në një procedurë penale të përbashkët bëhet nëpërmjet veprës 
penale. Koneksiteti subjektiv-objektiv ekziston atëherë kur disa persona kryejnë disa 
vepra penale. 
Përcaktimi i kompetencës së gjykatës tek koneksiteti i veprave penale bëhet sipas nenit 
35 të KPP. 
 
2) Kompetenca e urdhëruar (forum ordinatum). Këtë kompetencë e cakton Gjykata 

Supreme e Kosovës, sipas nenit 34 të KPP. 
 
3) Kompetenca e deleguar (forum delegationis) nëpërmjet së cilës caktohet një 

gjykatë tjetër me kompetencë territoriale dhe jo gjykata e cila, sipas rregullave të 
përgjithshme, do të kishte atë kompetencë. Mundësia e tillë ekziston kur për shkak 
të ekzistimit të shkaqeve juridike ose faktike është penguar për të proceduar (neni 
37, paragrafi 2).  
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Neni 29 [Caktimi i kompetencës territoriale] 
 
1. Kompetenca territoriale në parim i jepet gjykatës themelore, brenda 

territorit të së cilës është kryer ose është tentuar vepra penale ose brenda 
territorit ku është shkaktuar pasoja. 

2. Kur një vepër penale është kryer ose është tentuar të kryhet apo pasojat e 
saj janë shkaktuar në territorin e më shumë se një gjykate ose në kufijtë e 
atyre territoreve, kompetente është ajo gjykatë e cila e para e ka filluar 
procedurën gjyqësore si përgjigje në kërkesën e prokurorit të autorizuar, 
por nëse procedura nuk është filluar, atëherë kompetente është gjykata në 
të cilën së pari është dorëzuar kërkesa për fillimin e procedurës. 

3. Në rast se me ligj themelohet ndonjë departament i gjykatës themelore që 
ka kompetencë për hetimin dhe gjykimin e veprave të caktuara penale, 
departamenti i tillë do të ketë kompetencë mbi të gjitha procedurat penale 
për veprat e tilla penale. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, kompetenca territoriale në parim i jepet gjykatës brenda 
territorit të së cilës është kryer ose është tentuar vepra penale, ose brenda vendit ku është 
shkaktuar pasoja. Se ç’duhet të kuptojmë me vendin e kryerjes së veprës penale, këtë e 
përcakton neni 10 i KP. Shih tekstin e shkruar më lart për kompetencen territoriale. 
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 i nenit 29 ka të bëjë me kompetencën sipas përparësisë (forum praeven-
cionis). Kjo rregull vlen në rastet kur vepra penale është kryer ose është tentuar në 
territor të gjykatave të ndryshme ose në kufij të territoreve të tyre, apo kur nuk dihet në 
cilin teritor është kryer ose është tentuar vepra penale. Në një rast të tillë është 
kompetente gjykata e cila, në bazë të kërkesës së prokurorit, e ka filluar e para 
procedimin penal, dhe, kur procedura nuk ka filluar ende, gjykata së cilës i është 
paraqitur së pari kërkesa për fillim të procedurës penale.  
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas Ligjit për Gjykatat, sistemin gjyqësor në Kosovë e përbëjnë gjykatat themelore, 
Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme e Kosovës. Në gjykatë themelore, me qëllim të 
ndarjes së çështjeve të ndryshme, ekzistojnë departamente të ndryshme. Për shqyrtim të 
çështjeve penale ekzistojnë Departamenti i Përgjithshëm, Departamenti për Krime të 
Rënda dhe Departamenti për të Mitur. Neni 8 i LGjK-së ka lënë të hapur mundësinë që, 
me qëllim të veprimeve më efikase, në gjykatë themelore dhe në Gjykatë të Apelit të 
themelohen departamente dhe divizione të tjera.  
Dispozita e paragrafit 3 të nenit 29 të KPP-së i dedikohet situatës kur me ligj 
themelohet ndonjë departament i gjykatës themelore me kompetencë për hetim dhe 
gjykim të veprave të caktuara penale. Në rast themelimi të ndonjë departamenti tjetër, 
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dispozita e paragrafit 3 parasheh se departamenti i tillë do të ketë kompetencë mbi të 
gjitha procedurat penale për veprat e tilla penale. 
  
Neni 30 [Kompetenca territoriale për veprat penale të kryera në aeroplan] 
 

Nëse vepra penale kryhet në aeroplan, kompetente do të jetë Gjykata 
Themelore në Prishtinë. 

 
Dispozita e nenit 30 përcakton që, kur vepra penale kryhet në aeroplan.36 kompetente 
është Gjykata themelore e Prishtinës.  
  
Neni 31 [Kompetenca territoriale për veprat penale të kryera përmes mediave] 
 
1. Në qoftë se një vepër penale është kryer nëpërmjet gazetës, kompetente 

është gjykata në territorin e së cilës është shtypur gazeta. Po qe se ky vend 
nuk dihet ose gazeta është shtypur në botën e jashtme, kompetente është 
gjykata në territorin e së cilës shpërndahet informacioni i shtypur. 

2. Në qoftë se sipas ligjit përgjigjet autori i materialit të publikuar, 
kompetente është gjykata e vendit në të cilin autori ka vendbanimin e 
përhershëm ose gjykata në territorin e së cilës është zhvilluar ngjarja që 
ndërlidhet me materialin e publikuar. 

3. Paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni zbatohen përshtatshmërisht në rastin kur 
materiali është shpallur nëpërmjet radios, televizionit ose ndonjë lloji tjetër 
të publikimit. 

 
Me Ligjin nr. 04/L-129 për ndryshimin e Kodit penal të Republikës së Kosovës nr. 
04/L-082 nenet 37, 38, dhe 39 të KP janë hequr. Bazuar në këtë fakt, edhe neni 31 i 
KPP ka ngelur pa objekt.  
 
Neni 32 [Kriteret dytësore të kompetencës] 
 
1. Në qoftë se nuk dihet territori i përshkruar në paragrafin 1 të nenit 29 të 

këtij Kodi ose kur ky vend nuk është në territorin e Kosovës, kompetente 
është gjykata në territorin e së cilës i pandehuri e ka vendbanimin ose 
vendqëndrimin. 

                                                 
36 Ligji i procedurës penale, i cili aplikohej në Kosovë para hyrjes në fuqi të Kodit të përkohshëm të 
procedurës penale të Kosovës, si dhe kodet e disa vendeve të rajonit kanë dispozitë me të cilën rregullojnë 
kompetencën gjyqësore për rastet kur vepra penale kryhet në anije ose në fluturake ajrore të vendit derisa 
mjeti i transportit gjendet në port/aeroport të vendit apo gjendet në qarkullim brenda territorit të vendit. 
Në projektin e Kodit të përkohshëm të procedurës penale të Kosovës kishim inkorporuar dispozitën 
përkatëse nga LPP, i cili aplikohej ende në Kosovë. Kur e propozuam këtë, mendonim se një ditë edhe 
Kosova do të mund të kishte dalje në Adriatik nëpërmjet një porti të Republikës së Shqipërisë. Ishte koha 
kur në Kod nuk lejohej të futej asgjë që do ta paragjykonte pavarësinë e Kosovës. Për arsye të tilla, neni 28, 
pasi që njëherë ishte hequr fare nga projekti, në versionin e fundit u kthye në Kod, i reduktuar në 
përmbajtjen ekzistuese. 
Për shkaqe të sipërpërmendura, Kodi i Përkohshëm dhe Kodi tani në fuqi i PP i Kosovës, kufizohen në 
rregullimin e kompetencës vetëm kur vepra penale kryhet në aeroplan.  
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2. Në qoftë se gjykata në territorin e së cilës i pandehuri e ka vendbanimin ose 
vendqëndrimin e ka filluar procedurën, gjykata mbetet kompetente edhe 
nëse është mësuar vendi i kryerjes së veprës penale. 

3. Në qoftë se nuk dihet vendi i kryerjes së veprës penale, as vendbanimi apo 
vendqëndrimi i të pandehurit ose nëse të dyja janë jashtë territorit të 
Kosovës, kompetente është gjykata në territorin e së cilës arrestohet i 
pandehuri ose në territorin e së cilës i pandehuri vetë u dorëzohet organeve. 

 
Paragrafi 1. 
 
Pavarësisht se ekzistojnë dispozita që rregullojnë përcaktimin e kompetencës 
territoriale (nenet 29-31), në praktikë ekzistojnë raste të cilat nuk mund të zgjidhen në 
mënyrë adekuate duke u bazuar në dispozitat e theksuara. Ndodh që, për shkaqe reale 
ose juridike, zbatimi i tyre është i pamundshëm (vendi i kryerjes së veprës penale nuk 
dihet, ose vendi i kryerjes së veprës penale dihet, por gjendet jashtë territorit të 
Kosovës - nenet 115, 116 të KP). Rastet e tilla i përfshin paragrafi 1 i nenit 32. 
Në rastet kur vendi i kryerjes së veprës penale dihet, por aplikimi i tij si kriter themelor 
është i paarsyeshëm, Kodi, me dispozita të posaçme, bën shmangie nga rregulla e 
përgjithshme duke u mbështetur në arsyeshmërinë dhe në shkaqe të tjera të 
rëndësishme (p.sh. procedura ndaj të miturve, ose bartja /delegimi/ i kompetencës 
territoriale sipas nenit 37). 
  
Paragrafi 2. 
 
Kur gjykata në territorin e së cilës i pandehuri ka vendbanimin ose vendqëndrimin, 
duke mos ditur vendin e kryerjes së veprës penale, ka filluar gjykimin, sipas paragrafit 
2, ajo mbetet kompetente edhe nëse mësohet më vonë vendi i kryerjes së veprës penale. 
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 ofron zgjidhje për dy situata: së pari, për rastin kur nuk dihen 
vendi ku është kryer vepra penale dhe as vendbanimi apo vendqëndrimi i të pandehurit, 
dhe së dyti, për rastin kur edhe vendi ku është kryer vepra penale, edhe vendbanimi apo 
vendqëndrimi gjenden jashtë Kosovës. Në të dy situatat e tilla kompetenca territoriale 
caktohet, qoftë sipas vendit ku është kapur i pandehuri ose sipas vendit ku i pandehuri 
u dorëzohet organeve vetë. Kompetencat e tilla nuk mund të jenë konkurrente. Vendi 
ku është arrestuar i pandehuri sipas urdhërarrestit (neni 175) apo sipas letërreshtimit 
(neni 535) nuk mund të krijojë bazë për kompetencë sipas paragrafit 3, sepse lëshuarja 
e urdhërarrestit ose e letërreshtimit paraprakisht supozon ekzistimin e kompetencës 
gjyqësore sipas kritereve të tjera.  
Më përpara është theksuar se ekzistojnë tri kritere për caktim të kompetencës 
territoriale të rëndomtë. Ndërmjet kritereve të tilla, ekziston asi raporti që përparësi ka 
kompetenca sipas vendit ku është kryer vepra penale (forum delicti commissi). Kriteri i 
dytë, vendbanimi apo vendqëndrimi i të pandehurit (forum domicilli) përcakton 
kompetencë territoriale subsidiare. Meqenëse kompetenca sipas këtij kriteri është 
subsidiare, në rastet kur dihet vendi i kryerjes së veprës penale, nuk mund të fillohet 
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procedura sipas këtij kriteri. Vetëm kur nuk është ditur vendi ku është kryer vepra 
penale, kompetenca e themeluar sipas vendbanimin ose vendqëndrimit mbetet valide 
edhe pasi të mësohet vendi i kryerjes së veprës penale. Sepse, përndryshe, për ta 
caktuar këtë kompetencë, duhet të dihet kryerësi i veprës penale. Në vendin e tretë, si 
kriter subsidiar në raport me dy të parët, vjen kompetenca sipas paragrafit 3 të nenit 30 
të KPP - (forum deprehensionis).  
  
Neni 33 [Kompetenca për veprat penale ndërkufitare] 
 

Në qoftë se një person kryen vepër penale në Kosovë dhe jashtë saj, 
kompetenca bie mbi gjykatën e cila është kompetente për veprën penale të 
kryer në Kosovë. 

 
Në procedurë penale është i mundshëm koneksiteti i veprave penale të kryera në vend 
dhe në botën e jashtme. Çështja e kompetencës territoriale në raste të tilla është 
zgjidhur me dispozitën e nenit 33, sepse me dispozita të përgjithshme kjo nuk do të 
ishte e mundur. 
Për vepra penale të kryera jashtë shtetit ekziston përgjegjësia sipas neneve 114-116, 
lidhur me nenin 117 të Kodit penal të Kosovës.  
Dispozita e nenit 33 ofron mundësinë për caktim të kompetencës territoriale kur një 
person, shtetas yni ose i huaj, ka kryer disa vepra penale në Kosovë dhe jashtë saj. Në 
raste të tilla, kompetenca territoriale për të gjitha veprat penale të kryera caktohet sipas 
rregullave për caktim të kompetencës territoriale për vepra penale të kryera në Kosovë. 
Aplikimi i këtyre dispozitave gjen shprehjen edhe kur një person u është ekstraduar 
organeve tona sipas kërkesës për ekstradim. 
Mundësi e posaçme për gjykim të veprave penale të kryera në botën e jashtme, është 
paraparë me Ligjin për Bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale, në 
Kreun V, sipas të cilit mund të transferohet procedura penale nga shtetet e huaja në 
Kosovë.  
 
Neni 34 [Kompetenca territoriale e urdhëruar nga Gjykata Supreme] 
 

Në qoftë se sipas dispozitave të këtij Kodi nuk mund të vërtetohet se cila 
gjykatë ka kompetencë territoriale, Gjykata Supreme e Kosovës cakton 
njërën nga gjykatat me kompetencë lëndore në të cilën do të zbatohet 
procedura. 

 
Kompetenca të cilën e rregullon neni 34, quhet kompetencë e urdhëruar - forum 
ordinatum. Parashihet si zgjidhje e fundit në një situatë kur, sipas dispozitave të Kodit 
të procedurës penale të Kosovës, nuk mund të caktohet kompetenca territoriale. Në të 
vërtetë, në situatë kur duhet të zhvillohet procedurë penale, sepse vepra penale pa 
dyshim është kryer, (pavarësisht nëse dihet ose jo kryerësi i veprës penale), por nuk 
dihet vendi i saktë i kryerjes së veprës penale apo ai vend gjendet jashtë shtetit, e po 
ashtu nuk dihet vendbanimi ose vendqëndrimi i të pandehurit, kurse ai nuk është kapur 
dhe as nuk është dorëzuar vetë organeve, bazuar në nenin 34, Gjykata Supreme e 
Kosovës cakton njërën prej gjykatave me kompetencë lëndore, e cila duhet të zhvillojë 
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procedurën. Një situatë e tillë mund të ndodhë p.sh. kur dikush që nuk ka vendbanim 
ose vendqëndrim në Kosovë, kryen vepër penale në botën e jashtme, e pastaj, në bazë 
të procedurës për ekstradim, i dorëzohet vendit tonë. Kërkesën për caktim të 
kompetencës sipas këtij neni, e paraqet Prokurori shtetëror i Kosovës. 
Kompetenca e urdhëruar dallon nga kompetenca e deleguar. Te kompetenca e deleguar 
dihet qartë cila gjykatë ka kompetencë territoriale, mirëpo, për arsye se gjykata 
kompetente, për shkaqe juridike ose reale, është penguar që të zbatojë procedurën (neni 
37), çështja penale kalon në kompetencë të gjykatës tjetër, e cila nuk kishte 
kompetencë territoriale. Kurse te kompetenca e urdhëruar sipas nenit 34, kompetenca 
nuk mund të përcaktohet fare sipas rregullave të tjera të parapara në Kod. Gjykata 
Supreme e Kosovës, duke u udhëhequr nga arsye procedurale dhe kriminalo-politike, 
mund të caktojë për procedim cilëndo gjykatë me kompetencë lëndore në territorin e 
Kosovës.  
Rreth kompetencës së urdhëruar nuk mund të ketë konflikt kompetence. Delegimi i 
kompetencës mund të kërkohet në kushtet e nenit 37.  
 
 
3. Bashkimi i procedurës 
 
Neni 35 [Kompetenca territoriale lidhur me bashkimin e procedurës] 
 
1. Kur personi i njëjtë fajësohet për më shumë vepra penale të peshës së 

njëjtë, kompetente është gjykata në të cilën së pari është ngritur aktakuza, 
ndërsa, kur nuk është paraqitur aktakuzë, kompetente është gjykata, të 
cilës së pari i është dorëzuar aktvendimi i vulosur i hetimeve.  

2. Kur i dëmtuari njëkohësisht ka kryer vepër penale ndaj të pandehurit, 
gjithashtu zhvillohet procedurë e përbashkët. 

3. Në parim të bashkëpandehurit i nënshtrohen kompetencës së gjykatës, e 
cila ka kompetencë për njërin pre tyre dhe në të cilën së pari është ngritur 
aktakuza.  

4. Në parim gjykata e cila është kompetente për kryerësin e veprës penale 
është kompetente edhe për bashkëkryerësit dhe ndihmësit, pas kryerjes së 
veprës penale dhe për personat të cilët nuk kanë njoftuar për përgatitjen e 
veprës, kryerjen e saj ose kryerësin.  

5. Të gjitha çështjet nga paragrafi 1-4, të këtij neni, në parim shqyrtohen në 
procedurë të bashkuar dhe për to merret një aktgjykim. 

6. Kur disa persona fajësohen për disa vepra penale, gjykata mund të vendos 
të zbatojë procedurë të bashkuar dhe të marrë një aktgjykim, me kusht që 
veprat të jenë të ndërlidhura dhe provat të jenë të përbashkëta.  

7. Gjykata mund të vendosë të zbatojë procedurë të bashkuar dhe të marrë 
një aktgjykim, po që se, para të njëjtës gjykatë zbatohen procedura të 
ndara, kundër të njëjtit person, për disa vepra ose kundër disa personave, 
për vepër penale të njëjtë.  

8. Për bashkim të procedurës, vendos gjykata, e cila është kompetente për 
zbatimin e procedurës së bashkuar, në bazë të propozimit të prokurorit të 
shtetit ose sipas detyrës zyrtare. Kundër aktvendimit me të cilin caktohet 
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bashkimi i procedurës ose refuzimi i propozimit për bashkim, nuk lejohet 
ankesë. 

 
Në nëntitullin 3 të Kapitullit II të KPP, përveçqë është paraparë mundësia për bashkim 
të proceseve penale për më tepër vepra penale ose për më shumë të pandehur në një 
lëndë, parashihen edhe kritere të veçanta për përcaktim të kompetencës territoriale. 
Lloji i tillë i kompetencës territoriale njihet si kompetencë sipas koneksitetit ose sipas 
lidhjes së ndërsjellë të lëndëve penale (forum connexitalis). Ekzistojnë trie lloje të 
koneksitetit.  
a) Koneksiteti subjektiv ekziston atëherë kur një person ka kryer disa vepra penale 

(bashkim real i veprave penale) dhe kjo, pavarësisht nëse është fjala për 
kompetencë lëndore apo territoriale për sa u përket veprave penale konkrete. Është 
koneksitet subjektiv, sepse lidhja mes veprave penale është realizuar nëpërmjet 
personalitetit të kryerësit të veprës penale. Për bashkim procedure te koneksiteti 
subjektiv, kusht është që të mos jetë zhvilluar procedurë për ndonjërën vepër 
penale konkrete. Është rregull që në rast koneksiteti subjektiv, merret një 
aktgjykim dhe shqiptohet dënimi konform më nenin 80-të Kodit Penal të Kosovës. 

b) Koneksiteti objektiv ekziston kur disa persona kryejnë një vepër penale, me ç'rast 
lidhshmëria e lëndëve penale të secilit të pandehur në një procedurë penale të 
përbashkët, bëhet nëpërmjet veprës penale. Koneksiteti objektiv ekziston 
pavarësisht nga forma e pjesëmarrjes së ndonjë autori në kryerjen e veprës penale. 
Pra, këtu gjenë shprehjen të gjitha format e bashkëpunimit për kryerje të veprës 
penale (nenet 31-35 të KP), pastaj dhënia e ndihmës kryersve pas kryerjes së 
veprës penale (neni 388 KP), mosparaqitja e përgatitjes së veprave penale, e 
kryerjes së vepave penale ose e kryerësit të veprës penale, kur ekziston detyrimi 
për paraqitje të tillë (nenet 385-386 të KP). Edhe te koneksiteti objektiv merret një 
aktgjykim.  

c) Koneksiteti subjektiv-objektiv (koneksiteti i përzier) ekziston atëherë kur disa 
persona kryejnë disa vepra penale dhe ekziston lidhja ndërmjet kryerësve 
(nëpërmjet veprave penale) ose ndërmjet veprave të kryera penale. Te koneksiteti i 
përzier nuk ka rëndësi fakti nëse komptenca lëndore dhe territoriale janë të njëjta 
për kryerësit dhe veprat e kryera apo jo. Është me rëndësi se për asnjërin kryerës 
ose vepër penale nuk është marrë aktgjykim në shkallë të parë. Në rast koneksitetit 
të përzier, sipas rregullit, zhvillohet një procedurë dhe merret një aktgjykim.  

Procedura e bashkuar sipas koneksitetit të përzier është mundësi e jo obligim. Për 
bashkim procedure vendosë gjykata (trupi gjykues, gjyqtari i vetëm gjykues, kolegji 
shqyrtues) sipas propozimit të prokurorit të shtetit ose sipas detyrës zyrtare. Derisa 
hetimet i zbatonte gjyqtari hetues, edhe ai kishte mundësi të propozojë bashkimin e 
procedurës sipas koneksitetit. Për propozim të tij ose të prokurorit të shtetit për 
bashkim procedure gjatë stadit të hetimit vendoste kolegji gjyqësor shqyrtues prej tre 
gjyqtarësh. Meqenëse sipas Kodit të procedurës penale të Kosovës kompetencat 
hetimore kanë kaluar tek prokurori i shtetit, është në kompetencë të prokurorit 
(natyrisht gjithnjë duke u mbështetur në parimin e legalitetit) të vendsosë cilat vepra 
penale përkatësisht cilët kryerës do t’i përfshijë me hetim apo do t’i akuzojë.  
Meqenëse, sipas formave të koneksitetit të cekura më lartë, mund të zhvillohet një 
procedurë penale e përbashkët për shumë vepra penale apo për shumë kryerës të 
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veprave penale, shtrohet pyetja: si caktohet në raste të tilla kompetenca (lëndore dhe 
territoriale) e gjykatave. Përgjigjen në pyetjen e shtruar e japin dispozitat e nenit 35 të 
KPP-së. 
 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të nenit 35 ka të bëjë me koneksitetin subjektiv, kur personi i 
njëjtë akuzohet për shumë vepra penale të peshës së njëjtë. Në një rast të tillë, 
kompetente është ajo gjykatë në të cilën është ngritur aktakuza së pari, e kur nuk është 
paraqitur aktakuzë, kompetente është gjykata së cilës, në pajtim me nenin 104, 
paragrafi 1 të KPP-së i është dorëzuar së pari aktvendimi i vulosur i hetimeve.  
 
Paragrafit 2. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 2 kriteret e paragrafit 1 zbatohen gjithashtu kur i dëmtuari 
njëherazi kryen vepër penale kundër të pandehurit. Kjo dispozitë ishte aktuale deri sa 
në një anë ekzistonte padia private e paditësit privat, ndërsa në anën tjetër kundërpadia 
e të pandehurit te vepra penale e fyerjes. Këtu bashkimi i procedurës implikonte 
ekzistimin e lidhjes reciproke ndërmjet këtyre veprave penale, se njera ka qenë shkas 
dhe tjetra reagim ndaj veprës së parë. Bashkimi arsyetohej me lidhjen e ngushtë e të 
ndërsjellë të çështjeve penale, me materialin e përbashkët provues, me nevojën që 
rëndësia e veprës dhe e personit të pandehur të vlerësohen me parametrat e një gjyqtari, 
në mënyrë që të shmangëj trajtimi i ndryshëm i këtyre çështjeve. 
Meqenëse sipas Kodit penal të Republikës së Kosovës vepra penale e fyerjes dhe e 
shpifjes është dekriminalizuar, dispozita e paraparë në paragrafin 2 të nenit 35 të KPP-
së, e cila flet për kundër padinë e të dëmtuarit, duhet hequr nga KPP.37 
 
Paragrafët 3 e 4. 
 
Paragrafët 3 e 4 rregullojnë çështjen e kompetencës sipas koneksitetit objektiv, për të 
bashkëpandehurit, me ç’rast ata, sipas rregullit, i nënshtrohen kompetencës së gjykatës 
që ka kompetencë për njërin prej tyre dhe në të cilën së pari ka filluar procedura ndaj të 
pandehurit, ndërsa bashkëkryerësit dhe ndihmësit në kryerjen e veprës penale, si dhe 
personat që nuk kanë njoftuar për përgatitjen apo kryerjen e veprës penale ose për 
kryerësin e saj, i nënshtrohen kompetencës së gjykatës, e cila është kompetente për 
kryerësin e veprës penale.  
 
Paragrafi 5. 
 
Siç është theksuar më sipër, kur ekziston koneksiteti subjektiv ose ai objektiv, 
zhvillohet një procedurë e përbashkët dhe merret një aktgjykim.  

                                                 
37 Sipas Mendimit Juridik të Sencës së përgjithshme të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, të dt. 
23.01.2012, vepra penale e fyerjes e parashikuar me neni 187 dhe vepra penale e shpifjes e parashikuar me 
nenin 188 të Kodit penal të mëparshëm janë dekriminalizuar nga momenti i hyrjes në fuqi të Ligjit Civil 
kundër fyerjes dhe shpifjes. 
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Paragrafi 6. 
 
Gjykata mund të vendos që të zhvillojë procedurë të përbashkët dhe të marrë një 
vendim edhe te koneksiteti subjektiv-objektiv, po qe se mes veprave penale ekziston 
lidhja reciproke dhe ekzistojnë prova të përbashkëta. Me këtë rast kompetenca e 
gjykatës caktohet në bazë të peshës së veprës penale. Kur në sistem gjyqësor në shkallë 
të parë gjykojnë gjykata të rëngut të ultë dhe të rëngut të lartë (siç ishte fjala me 
gjendjen në Kosovë, ku vepronin gjykatat komunale dhe gjykatat e qarkut) atëherë 
kompetenca sipas koneksitetit i takonte gjykatës së qarkut. Sistemeve gjyqësore në të 
cilat ekzistojnë vetëm një lloj i gjykatave të shkallës së parë (psh. në Republikën e 
Shqipërisë, në Republikën e Maqedonisë etj.), nga 1 Janari i vitit 2013 u bashkohet 
edhe sistemi gjyqësor i Republikës së Kosovës. Në të vërtetë, pas hyrjes në fuqi të 
Ligjit për gjykatat në Kosovë në shkallë të parë gjykojnë gjykatat themelore. Andaj 
kompetenca e gjykatës sipas koneksitetit do të caktohet fillimisht sipas peshës së 
veprës penale, e në rast se veprat penale janë të peshës së njejt atëherë sipas përparësisë 
(gjykata e cila e para e ka filluar procedurën apo gjykata të cilës së pari i është 
paraqitur kërkesa nga paditësi i autorizuar). Sipas kritereve të njëjta caktohet 
kompetenca te koneksiteti subjektiv-objektiv edhe kur kompetenca për kryerësit dhe 
për veprat penale i takon një gjykate themelore. Bazuar në kriterin që ka të bëj me 
peshen e veprës penale, kur ndonjë vepër penale duhet të gjykohet në departamentin 
për krime të rënda, këtij departamenti i takon edhe kompetenca për vepër penale më të 
lehtë. Ndërkaq, kur veprat penale janë në kompetencë të gjykatave themelore atëherë, 
përveç kriterit që ka të bëj me peshën e veprës penale, vjen në shprehje edhje kriteri i 
përparësisë. Për bashkim të procedurës vendosë gjykata (kolegji shqyrtues i gjykatës 
themelore, ndërsa në shqyrtim gjyqësor gjyqtari i vetëm gjykues apo trupi gjykues i 
departamentit për krime të rënda ) e cila është kompetente për zbatim të procedurës së 
përbashkët ose në bazë të propozimit të prokurorit të shtetit ose me vetiniciativë. Në të 
gjitha çështjet për të cilat zhvillohet procedurë e përbashkët merret një aktgjykim. 
 
Paragrafi 7. 
 
Dispozita e paragrafit 7 ofron mundësinë që gjykata të vendosë për një procedurë të 
bashkuar sipas koneksitetit subjektiv dhe atij objektiv në qoftë se në atë gjykatë 
zbatohen procedura të ndara. Është fakt se, për aplikim të dispozitave mbi zhvillimin e 
procedurës unike, kusht është që gjykata të informohet për të gjitha proceset që 
zhvillohen kundër personit të caktuar. Informacionin se a zbatohet në atë gjykatë 
procedurë tjetër ndaj të pandehurit, gjykata e mëson nga deklaratat e palëve, nga 
evidenca e prokurorisë së shtetit, ose nga evidenca e vet me rastin e formimit të lëndës 
(fashikullit) penal rreth çështjes penale konkrete, kur, sipas nenit 154, paragrafi 1, me 
rastin e marrjes në pyetje i pandehuri pyetet a është në zbatim e sipër ndonjë procedurë 
penale kundër tij për ndonjë vepër tjetër penale. Gjykata gjithashtu do të duhet të bëjë 
verifikime nëse kundër të njëjtit person zbatohet ose jo ndonjë procedurë tjetër. 
Mirëpo, nëse procedura zhvillohet në gjykatë ose prokurori të rajonit tjetër, fakti i tillë 
ndodh të mos dihet çdoherë. 
Me rastin e vërtetimit të identitetit të të pandehurit në shqyrtim gjyqësor, të dhënat mbi 
dënimet e mëparshme të tij trajtohen sipas nenit 321 dhe nenit 349. 
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Paragrafi 8. 
 
Për bashkim të procedurës vendos gjykata e cila është kompetente për zbatimin e 
procedurës së përbashkët (konformë peshës së veprës penale apo sipas përparësisë). 
Aktvenimi për bashkim të procedurës merret në bazë të propozimit të prokurorit të 
shtetit ose me vetëinisiativë të gjykatës (sipas dëtyrës zyrtare). Kur nevoja për bashkim 
procedurash paraqitet në shqyrtim gjyqësor, vendos trupi gjykues ose gjyqtari i vetëm 
gjykues. Kur nevoja për bashkim të procedurës paraqitet në procvedurën paraprake, 
ndonëse Kodi nuk e thotë shprehimisht, do të duhej të vendos kolegji shqyrtues. 
Pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor si edhe në gjykatën e Apelit nuk mund të merret 
vendim për bashkim të procedurës. 
Kundër aktvendimit me të cilin lejohet apo refuzohet bashkimi i procedurës, nuk 
lejohet ankesë.  
 
Neni 36 [Veçimi i procedurës] 
 
1. Gjykata e cila sipas këtij Kodi është kompetente, për shkaqe të rëndësishme 

ose për arsye të efikasitetit, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor mund 
të vendos veçimin e procedurave të zbatuara për disa vepra penale ose 
kundër disa të pandehurve dhe procedon ndaras ose çështjet e ndara ia 
dërgon një gjykate tjetër kompetente. 

2. Aktvendimin për veçimin e procedurës e merr gjykata kompetente pas 
dëgjimit të palëve dhe mbrojtësit. 

3. Kundër aktvendimit me të cilin lejohet veçimi i procedurës ose refuzimi i 
propozimit për veçimin e procedurës nuk lejohet ankesë. 

 
Pasi te koneksiteti ekziston njëfarë lidhshmërie ndërmjet veprave penale apo kryerësve 
të veprave penale, siç është theksuar më lart, neni 34 parasheh mundësinë e bashkimit 
të procedurës dhe kështu të zhvillohet përnjëherë një procedurë për të gjitha veprat apo 
për të gjithë kryerësit. Veprimi në mënyrën e sipërtheksuar arsyetohet me faktin se 
gjykimi i përnjëhershëm mundëson kursim të kohës, d.m.th. shpejtim të procedurës dhe 
kursim të shpenzimeve, shfrytëzim të përnjëhershëm të provave dhe eliminon 
mundësinë që të lindin kundërthënie nëse do të merreshin shumë vendime veç e veç. 
Mirëpo, duhet theksuar se bashkimi i procedurës te koneksiteti nuk është obligim po 
vetëm mundësi. Është thënë se për arsyeshmërinë e bashkimit te procedurës vendos 
gjykata kompetente për zhvillim të procedurës unike.  
Vendimi për bashkim të procedurës mund të merret deri në përfundim të shqyrtimit 
gjyqësor në gjykatë të shkallës së parë. Bashkimi i procedurës nuk mund të bëhet në 
procedurë sipas mjeteve juridike.  
 
Paragrafi 1. 
 
Konform me paragrafin 1 të nenit 36, për shkaqe të rëndësishme ose për arsye të 
efikasitetit, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor mund të bëhet gjithashtu veçimi i 
çështjeve për të cilat është vendosur më parë të zhvillohet procedurë e përbashkët. Se 
kur përfundon shqyrtimi gjyqësor, e përcakton neni 357, paragrafi 1, i KPP.  
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Duhet të theksojmë se në paragrafin 1, veç të tjerash, si shkak për veçim të procedurës 
penale, figuron gabimisht fjala efikasitet. Mendojmë se në vend të fjalës efikasitet, 
është dashur të përdoret fjala arsyeshmëri, siç ekziston në të gjitha ligjet e rajonit, të 
cilat e kanë këtë dispozitë.  
Shkaqet e rëndësishme ose të arsyeshmërisë, të cilat imponojnë veçimin e procedurës, 
mund të jenë të natyrës objektive ose të natyrës subjektive. Se kur do duhet të veçohet 
procedura, është çështje faktike. Mund të veçohet p.sh.: kur në procedurë të përbashkët 
vetëm për një vepër penale është i domosdoshëm ekpertimi, i cili, për shkak të 
ndërlikueshmërisë, mund të zgjasë shumë; ose kur vërtetimi dhe argumentimi i një 
vepre penale të përfshirë në procedurë unike është jashtëzakonisht i ndërlikuar dhe i 
vështirë. Pastaj, ndarja e procedurës mund të jetë e motivuar edhe për shkak se një nga 
të pandehurit gjendet në arrati ose është i paarritshëm, përkatësisht ndonjëri nga të 
pandehurit është i sëmurë rëndë. Më tutje, veçimi i procedurës mund të bëhet për shkak 
të mungesës për një kohë të gjatë ose sëmundjes së rëndë të personave të thirrur për të 
dëshmuar për fakte të rëndësishme dhe për rrethana që kanë të bëjnë vetëm me 
ndonjërën prej veprave penale etj.38 
Vendimin për veçim të procedurës e merr gjykata në përbërje përkatëse në momentint e 
veçimit të procedurës. 
Procedurat e veçuara për disa vepra penale ose kundër disa të pandehurve, procedohen 
ndaras në të njëjtën gjykatë, ose çështjet e ndara i dërgohen gjykatës tjetër kompetente 
sipas rregullave të përgjithshme për kompetencën.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 të nenit 36, aktvendimi për veçim të procedurës merret pas dëgjimit 
të palëve dhe mbrojtësit. (LPPJ e kushtëzonte marrjen e aktvendimit pas dëgjimit të 
prokurorit publik, kur procedura penale zhvillohej sipas kërkesës së tij).  
Iniciativa për veçim të procedurës mund të rrjedhë nga gjykata dhe nga palët.  
Propozimi i palëve ose i mbrojtësit për veçim të procedurës, nuk e obligon gjykatën. 
Por, kur gjykata nuk e aksepton propozimin, atëherë ka për detyrë që, në aktvendim me 
të cilin refuzon propozimin, t’i arsyetojë bazat e refuzimit të propozimit. 
 
Paragrai 3. 
 
Paragrafi 3 nuk parasheh mundësinë për ankesë kundër aktvendimit me të cilin lejohet 
veçimi i procedurës ose refuzohet propozimi për veçimin e procedurës. Mirëpo, në 
qoftë se pas veçimit të procedurës lënda i është dërguar gjykatës jokompetente, atëherë 
kundërshtimi për kompetencën mund të paraqitet në shqyrtimin fillestar ose në ankesë 
kundër aktgjykimit ose në aktvendim mbi pushimin e procedurës.  
  
 

                                                 
38 Marina, Panta, Komentar na Zakonot na krivičnata postapka, Skopje, 1978, fq. 32-33. 
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4. Kalimi i kompetencës territoriale 
 
Neni 37 [Kompetenca e deleguar dhe konflikti i kompetencës] 
 
1. Gjykata themelore është e detyruar që të shqyrtojë kompetencën 

territoriale të saj dhe nëse konstaton se i mungon kompetenca, shpall veten 
jokompetente, dhe pasi që aktvendimi të merr formën e prerë i dorëzon 
rastin gjykatës e cila ka kompetencë territoriale. 

2. Në qoftë se gjykata themelore kompetente për shkaqe juridike ose faktike 
është penguar të zbatojë procedurën pas dëgjimit të palëve, kryetari i 
gjykatës themelore mund të kalojë procedurën te një degë tjetër brenda 
gjykatës themelore kompetente. 

3. Nëse kalimi nga paragrafi 2 nuk është i mundshëm, kryetari i gjykatës 
themelore kompetente duhet të konsultohet me një tjetër gjykatë themelore 
që ka kompetencë lëndore dhe të pajtohen për transferimin e procedurës. 

4. Në qoftë se dy gjykatat themelore nuk mund të përmbushin paragrafin 3 
brenda dhjetë ditëve, cilado prej tyre e njofton menjëherë për këtë 
Gjykatën e Apelit, e cila do të caktojë njërën nga gjykatat për të zbatuar 
procedurën. 

5. Para marrjes së aktvendimit mbi konfliktin e kompetencës lëndore, gjykata 
kërkon mendimin e prokurorit të shtetit i cili është kompetent për të 
vepruar para asaj gjykate, të dëmtuarit apo mbrojtësit të viktimave dhe të 
pandehurit apo mbrojtësit të tij. 

6. Kundër aktvendimit nga ky nen nuk lejohet ankesë. 
 
Neni 37 ka të bëjë me kujdesin për kompetencën territoriale, me kompetencën e 
deleguar, me procedurën që duhet ndjekur për të vendosur për kalim të kompetencës, 
dhe me marrjen e vendimit mbi konfliktin e kompetencës. 
Kujdesi për kompetencën territoriale kufizohet deri te forma e prerë e aktakuzës (neni 
38, paragrafi 2). 
 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni obligon gjykatën themelore që të shqyrtojë 
kompetencën territoriale të saj. Në qoftë se gjykata themelore konstaton se i mungon 
kompetenca, me aktvendim e shpall veten jokompetente dhe, pas formës së prerë të 
aktvendimit, lëndën ia dërgon gjykatës kompetente. Në këtë kontekst mund të lindë 
edhe konflikti i kompetencës, të cilin e zgjidh Gjykata e Apelit (neni 18, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.3. i LGjK).  
Me rastin e pranimit të aktakuzës në kopje të mjaftuara, sipas nenit 245, paragrafi 3, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues përcakton, sipas detyrës zyrtare, 
nëse ka kompetencë lëndore. 
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Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 i referohet kompetencës së deleguar (foruim delegationis). 
Kompetenca e deleguar është një formë e kalimit të kompetencës territoriale prej një 
dege në dëgën tjetër të gjykatës. Kështu, në vend të degës që ka kompetencë 
territoriale, e cila është e penguar të veprojë, kryetari i gjykatës themelore cakton degën 
tjetër pa kompetencë territoriale në mënyrë që të zhvillojë procedurën penale për 
veprën penale konkrete.  
Shkaqet të cilat sjellin deri të delegimi i kompetencës janë përcaktuar me nenet 37. Ato 
kanë të bëjnë me shkaqet juridike ose reale të cilat, kur ekzistojnë, domosdo sjellin deri 
të delegimi i kompetencës. Si shkak juridik mund të konsiderohet rasti kur në gjykatë 
nuk mund të formohet trupi gjykues për shkak të përjashtimit të gjyqtarëve ose për 
shkak të numrit jo të mjaftueshëm të gjyqtarëve etj. Situatat e tilla, ndonëse të rrala, 
janë të mundëshme.  
Shkaqe reale mund të llogariten rastet e fuqisë madhore siç janë tërmeti, vërshimet, 
epidemia etj. të cilat pengojnë gjykatën kompetente të veprojë. Në situatë të tillë 
dërgimi i çështheve që i përkasin veprimtarinë së asaj gjykate në gjykatë tjetër nuk 
mund të bëhet nëpërmjet delegimit të kompetencës, ndonëse në këtë drejtim mund të 
dërgohen gjyqtarë nga një gjykatë tjetër, të zhvendoset përkohësisht selia e gjykatës etj. 
Mirëpo, për ndonjë çështje penale konkrete ku duhet të veprohet me urgjencë (psh. kur 
ka rrezik nga parashkrimi) duhet të bëhet delegimi.  
Sipas nenit 45 dhe nën kushtet e nenit 46 të Ligjit për Bashkëpunim Jurdik 
Ndërkombëtar në Çështjet Penale procedura penale mund të transferohet nga Kosova 
për në shtetin e huaj me qëllim të ndjekjes penale apo të ekzekutimit të dënmit. Këtu 
kemi të bëjmë me një lloj delegimi të kompetencës lëndore, e cila nuk mund të 
identifikohet me kompetencën e deleguar sipas paragrafit 2 të nenit 37. Nuk është fjala 
për delegim kompetence as kur kryetari i Gjykatës Themelore sipas nenit 12 parag. 4 i 
Ligjit për gjykatat mund të ricaktojë gjyqtarët ndërmjet degëve dhe departamenteve për 
të siguruar shqyrtim me kohë të çështjeve. 
Autorizimi që ka shefi i Komponentit të Drejtësisë apo Kryetari i Asamblesë së 
gjyqtarëve të EULEX-it sipas neit 13, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit për kompetencat, 
përzgjedhjen e lëndëve dhe caktimin e lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të 
EULEX-it në Kosovë, për ndryshimin e vendit të gjykimit apo të një faze të veçanë të 
një procedure penale, poashtu nuk paraqet delegim kompetence sipas paragrafit 2 të 
nenit 37. Arsyet për ndryshim të vendit të Gjykimit janë të një natyre tjetër nga shkaqet 
për delegim të kompetencës. Në të vërtetë, ndryshimi i vendit për procedurat penale 
dhe civile sipas nenit 13 parag. 1 të Ligjit për kompetencat, përzgjedhjen e lëndëve dhe 
caktimin e lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të EULEX-it në Kosovë, bëhet kur 
do herë që një gjyqtar i EULEX-it apo një punëtor i misionit të EULEX-it është 
përfshirë në kryerje të veprës penale dhe nëse kjo është e nevojshme për arsye të 
sigurisë. Sipas parag. 2 kur supozohet se veprat penale janë kryer nga anëtarët e 
gjyqsorit vendor e ka nevoj të hetohen, ndiqen dhe gjykohen nga Zyra prokuroiale dhe 
një gjykatë tjetër në një rajon të ndryshëm nga ai ku punon gjyqtari ose prokurori. 
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Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Procedura e delegimit. Neni 37, për dallim nga zgjidhja e mëparshme, parasheh rrugë 
tjetër procedurale për të arritur në gjykatën së cilës duhet t’i delegohet kompetenca 
territoriale. Në të vërtetë, kur kryetari i gjykatës themelore nuk ka mundësi t’ia kalojë 
procedurën një dege tjetër brenda gjykatës themelore kompetente, ai duhet të 
konsultohet me një tjetër gjykatë themelore që ka kompetencë lëndore, dhe të pajtohet 
për transferimin e procedurës. Konsultimi dhe pajtimi për transferim të procedurës 
bëhet ndërmjet kryetarëve të dy gjykatave tjemelore. 
Kur dy gjykatat themelore nuk arrijnë pajtimin për transferim të procedurës brenda 
dhjetë ditësh, cilado prej tyre e njofton menjëherë për këtë Gjykatën e Apelit, e cila 
cakton njërën nga gjykatat për të zbatuar procedurën. Fakti se “cilado” prej dy 
gjykatave njofton menjëherë Gjykatën e Apelit, lë të kuptojmë se të dy gjykatat kanë 
për detyrë ta njoftojnë pa vonesë Gjykatën e Apelit, por njoftimi i bërë nga njëra 
gjykatë, e bën të panevojshëm njoftimin nga gjykata tjetër. 
 
Paragrafi 5. 
 
Për dallim nga paragrafët 2-4 të këtij neni, të cilët përcaktojnë shkaqe dhe procedurën 
për kalim - transferim të kompetencës territoriale (për kompetencën e deleguar), 
dispozita e paragrafit 5 ka të bëjë me zgjidhjen e konfliktit të kompetencës.  
Konflikti i kompetencës - kolizioni (lëndore ose territoriale) ekziston nëse dy ose më 
shumë gjykata themelore kanë pikëvështrime të ndryshme lidhur me atë se cila gjykatë 
ka kompetencë për lëndën konkrete.  
Zgjidja e konfliktit të kompetencës nënkupton përcaktimin e vërtetë të kompetencës 
ekzistuese sipas diapozitave për kompetencën e rëndomt, (jo përcaktim të kompetencës 
së re përkundër dispozitave mbi kompetencën e rëndomt (kur është fjala për 
kompetencë të deleguar, neni 37, parag. 2) ose caktimi i kompetencës për shkak të 
mungesës së kriteteve për caktimin e kompetencës në mënyrë të rendomt (kompetnca e 
urdhëruar neni 34). 
Konflikti i kompetencës mund të paraqitet edhe ndërmejt departameneteve të gjykatës 
themelore. 
Kur gjykata themelore konstaton se i mungon kompetenca, shpallë vetën jo kompetente 
dhe pasi që aktvendimi të marr formën e prerë ia dorëzon lëndën gjyktaës kompetente. 
Nëqoftëse gjykata të cilës i është dërguar çështja nuk e pranon kopetencën, ajo për këtë 
nuk merr vendim por me një parashtresë e hap konfliktin e kompetencës.  
Para marrjes së aktvendimit për konfliktin e kompetencës ndërmjet gjykatave 
themelore Gjykata e Apelit kërkon mendimin e prokurorit të shtetit (i cili është 
kompetent për të vepruar para asaj gjykate), dhe mendin e të dëmtuarit apo mbrojtësit 
të viktimave dhe të pandehurit apo të mbrojtësit të tij.  
Derisa ndërmjet kryetarëve të dy gjykatave themelore, sipas nenit 37, paragrafët 3 dhe 
4, zhvillohet konsulltimi për arritje të pajtimit lidhur me kompetencën ekziston një lloj 
konflikti i kompetencës. Mirëpo, ky konflikt ende nuk është konflikt në kuptimin e 
plotë të fjalës- konflikt për të cilin do të duhej të vendos gjykata më e lartë. Konflikti i 
natyrës së tillë shkaktohet kur nuk arrihet pajtimi dhe për zgjidhjen e tij duhet të 
vendos Gjykata e Apelit. Ndonëse Kodi nuk e thotë shprehimisht, kur lind konflikti 
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ndërmejt gjykatës themelore dhe Gjykatës së Apelit, konfliktin e zgjidh Gjykata 
Supreme e Republikës së Kosovës.  
Arsyet për të cilat shkaktohet konflikti i kompetencës munden me qenë të ndryshme. 
Më së shpeshti është në pyetje vlerësimi juridik i ndryshëm apo i gabuar (së paku i 
njërës nga gjykatat që kanë konflikt kompetence) i fakteve në të cilat mbështetet 
aktakuza, në bazë të të cilave pastaj konkludohet se për çfarë vepre penale është fjala. 
Konflikti i kompetencës ndërmjet gjykatave themelore është i mundshëm, para së 
gjithash, përsa i përket kompetencës së tyre territoriale. Ndërmjet tyre është i 
mundshëm edhe konflikti përsa i përket kompetencës lëndore, kur ekziston koncentrimi 
i kompetencës lëndore të caktuar ose kur për tërë vendin ose për një pjesë të teritorit të 
tij një gjykate i është besuar kryerja e veprimeve të ndihmës juridiko penale 
ndërkombëtare.  
Konflikti i kompetencës nuk është i mundur ndërmjet formave të ndryshme të veprimit 
funksional - kompetencës funksionale (ndërmjet gjyqtarit të procedurës paraprake dhe 
kolegjit shqyrtues prej tre gjyqtarësh, gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit 
gjykues, trupit gjykues dhe kolegjit) sepse një konflikt i tillë nuk është rregulluar me 
ligj. Nëse ka mospajtime lidhur me kompetencën funksionale, ato do duhej zgjidhur në 
mënyrë tjetër, (bie fjala është logjike që çështje të tilla t’i zgjidh kryetari i gjykatës) jo 
sipas rregullave ligjore të cilat vlejnë për kolizion të kompetencës lëndore ose 
territoriale. Sidoqoftë dhe pavarsisht nga kjo, veprimi i gjyqit në formë funksionale të 
gabuar (psh. në një rast ka vendosur kolegji gjyqësor edhe pse sipas Kodit është dashur 
të vendos gjyqtari i procedures paraprake) do të paraqiste shkelje esenciale apsolute të 
dispozitave të procedurës penale sipas nenit 384 parag. 1 nënparag. 1.1., çka do të ishte 
arsye për ankesë.39 
Degët e gjykatës themelore të cilat veprojnë në kuadër të territorit të gjykatës 
themelore kanë kompetencë lëndore të njëjtë me kompetencën lëndore të departamentit 
të përgjithshëm për territoin e degës.  
Ndërmjet degëve të caktuara të të njejtës gjykatë themelore është i mundshëm konflikti 
i kompetencës territoriale. Mospajtimin e mundëshëm lidhur me kompetencën 
territoriale, duhet zgjidhur kryetari i gjykatës sipas aktit të përgjithshëm mbi organizimin 
e brendshëm të gjykatës.  
 
Paragrafi 6. 
 
Duke pasur parasysh rëndësinë e veçantë të aktvendimit, është përjashtuar ankesa e 
cilitdo pjesëmarrës procedural, sepse me ankesë do të zvarritej edhe më shumë 
procedura, e cila edhe ashtu ka qenë në ngecje.  
 
 
5. Pasojat e mungesës së kompetencës  
 
Neni 38 [Kompetenca e nënkuptuar e gjykatave] 
 
1. Gjykata jokompetente detyrohet të ndërmarrë ato veprime procedurale për 

të cilat ekziston rrezik nga vonesa. 
                                                 
39 Škulić 2, fq. 214. 
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2. Pasi aktakuza të merr formë të prerë, gjykata nuk mund të shpall veten 
jokompetente në pikëpamje territoriale dhe palët nuk mund të paraqesin 
kundërshtim për shkak të mungesës së kompetencës territoriale. 

 
Kompetenca, si e drejtë dhe detyrë e një gjykate që të veprojë në procedurë penale, ka 
rëndësi të madhe për kryerje të veprimeve procedurale në mënyrë të ligjshme, sepse 
nga fakti nëse në një çështje penale vepron gjykata e cila ka kompetencë lëndore dhe 
territoriale, varet në masë të konsiderueshme si efikasiteti i represionit penal, ashtu 
edhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut. Çështja e gjykatës kompetente është 
shumë me rëndësi, meqë vetëm gjykata kompetente e pavarur dhe e paanshme, mund të 
shqiptojë sanksion penal (neni 2 i KPP), dhe se çdokush ka të drejtë që gjykata e 
themeluar me ligj të shqyrtojë rastin e tij (neni 6, paragrafi 1, i KEDNj-së).  
Neni 38 nga një anë detyron gjykatën jokompetente që të ndërmarrë veprime 
procedurale për të cilat ekziston rrezik nga vonesa, e nga ana tjetër, kufizon në aspektin 
kohor nevojën për kujdes lidhur me kompetencën territoriale deri në momentin kur 
aktakuza merr formën e prerë.  
 
Paragrafi 1. 
 
Veprimet procedurale, sipas rregullit, duhet t’i ndërmarrë gjykata kompetente. 
Procedura rreth zgjidhjes së konfliktit të kompetencës dhe vërtetimit të saj, kërkon 
kohë të caktuar. Meqenëse procedura rreth konfliktit të kompetencës mund të zgjasë 
dhe se ndërkohë mund të shkaktohen pasoja të dëmshme për procedurë, me qëllim që 
të mos shkaktohen pasoja të dëmshme për shkak të shtyrjes, paragrafi 1 i këtij neni 
parasheh obligim për gjykatën jokompetente që të ndërmarrë ato veprime procedurale 
për të cilat ekziston rrezik nga vonesa.  
Se ndërmarrja e cilit veprim procedural do të konsiderohet urgjent në mënyrë që të mos 
shkaktohet rrezik nga shtyrja, është çështje e cilitdo rast konkret. Ato mund të jenë 
veprime të ndryshme (përveç vendosjes për vetë çështjen). Ajo që në një rast është 
urgjente, nuk është e thënë të jetë e tillë edhe në rastin tjetër. Por këqyrja në çdo rast 
paraqitet si rast urgjent, sepse për këtë udhëzon vetë karakteri i saj si veprim teknik 
kriminalistik dhe si veprim procedural. Gjithashtu mund të jetë urgjente marrja e 
vendimit për paraburgim, zbatimi i veprimit të marrjes në pyetje të dëshmitarit shtetas i 
huaj, i cili më vonë vështirë apo fare nuk do të mund të zbatohej, ose marrja në pyetje e 
dëshmitarit të sëmurë etj.. 
Veprimet që ka kryer gjykata derisa nuk është shpallur jokompetente, veprimet të cilat i 
ka kryer gjykata për shkak të rrezikut nga vonesa ose ato gjatë procedurës së konfliktit 
të kompetencës, janë plotësisht të vlefshme, por organi kompetent, kur e konsideron të 
nevojshme, ato mund t’i përsërisë. 
 
Paragrafi 2. 
 
Kujdesi për kompetencë lëndore duhet të jetë permanent. Gjykata duhet të këtë kujdes 
për të gjatë gjithë rrjedhës së procedurës penale, bile edhe pas përfundimit të procesit 
me vendim të formës së prerë, me rastin e mjetit të jashtzakonshëm juridik.  
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Sipas paragrafit 2 kujdesi për kompetencë territoriale kufizohet deri te forma e prerë e 
aktakuzës. Nga momenti i hyrjes në fuqi të aktakuzës fillon kufizimi i disa të drejtave 
sipas nenit 17.  
Momentin kur aktakuza e fiton formën e prerë Kodi nuk e shpreh qartë sikurse që këtë e 
bënte neni 318 i Kodit të Përkohshëm. Megjithatë konsiderojmë se nëpërmjet analizës 
dhe interpretimit të dispozitave të Kodit që kanë të bëjnë me aktakuzën dhe vendimet e 
gjykatës në shqyrtimin fillestar e posaçërisht në shqyrtimin e dytë ose në ndonjë seancë 
dëgjimore vijuese mund të përcaktohet kur aktakuza e fiton formën e prerë. Në bazë të 
dispozitave të tilla momenti kur aktakuza e fiton formën e prerë mund të jetë i ndyshëm. 
Aktakuza ngritet sipas nenit 240 dhe i dërgohet gjykatës sipas nenit 242. Në bazë të 
aktakuzës gjykata zbaton shqyrtimin fillestar sipas nenit 245. Kur i pandehuri në 
shqyrtim fillestar (në të cilin nuk ka pasur kundërshtim të provave as kërkesë për hudhjen 
e aktakuzës), e pranon fajësinë sipas nenit 248, pragrafit 1 dhe 4, (apo eventualisht 
paragrafit 5) mund të konsiderohet se aktakuza e fiton formën e prerë në momentin kur 
gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me të cilin e pranon 
pranimin e fajësisë. Në rastet kur kërkesa e të pandehurit për hudhjen e aktakuzës sipas 
nenit 253 me aktvendim të gjyqtarit nuk aprovohet, aktakuza e fiton formën e prerë me 
marrjen e aktvendimit të tillë. Kur nga i pandehuri ka kundërshtim për provat apo kërkesë 
për hudhje të aktakuzës, aktakuza e fiton formën e prerë në momentin kur me aktvendim 
të gjyqtarit kundërshtimi apo kërkesa nuk është aprovuar. Momenti i tillë mund të arrijë 
në kohë të ndryshme, varësish nga ajo se aktvendimi a merret në shqyrtim të dytë apo në 
ndonjë seancë dëgjimore sipas nenit 255. 
Pasi aktakuza ta fitoj formën e prerë, gjykata nuk ka detyrim që me rastin e 
kundërshtimit të palëve të merrë aktvendim të posaçëm për kompetencë, në të cilin 
palët do të kishin të drejtë në ankesë, por faktin se e refuzon kundërshtimin e konstaton 
në procesverbal 40 Në të vërtetë, palët me rastin e shqyrtimit të të drejtave të tyre gjatë 
rrjedhës së procedurës mund ta vejnë në pah faktin se gjykata nuk ka kompetencë, dhe 
këtë ta paraqesin në shqyrtim fillestar os në ankesë kundër aktgjykimit ose me ankesë 
kundër vendimit gjyqsor me të cilin procedura është pushuar. 
Gjykata duhet të kujdeset për kompetencën lëndore gjatë gjithë rrjedhes së procedurës 
penale, ndërsa për kompetencë territoriale deri të forma e prerë e aktakuzës. Konstatimi 
inkopetencës ka për pasojë ndërprerjen e çdo veprimi procedural për pos atyre që nuk 
lejojnë shtyerje. Kur gjykata e refuzon kundërshtimin lidhur me inkopetencën, nuk 
merr vendim të veçantë, por aktvendim në procesverbal e refuzon kundërshtimin. 
Mirëpo, në rast se gjykata në shqyrtim gjyqësor vjen në përfundim se mungon 
kompetenca lëndore, ndonëse Kodi nuk e thotë shprehimisht, gjykata do të duhej të 
merr aktgjykim refuzues (Lidhur me këtë shih: Mendimin Juridik të Gjykatës Supreme 
të Kosovës, të paraqitur te komentet e nenit 384 parag. nenprag. 1.6.).  
Bazuar në frymën e Kodit të procedurës penale të Kosovës, gjykata, posa të konstatojë 
se nuk ka kompetencë lëndore, duhet të shpallet jokompetente në cilëndo fazë të 
procedurës, ndërsa vendimin e merr organi procedural në përbërje përkatëse.41 

                                                 
40 VVS, Kr. 39/67 datë 8. XI 1967. 
41 Kodi i Procedurës Penale i Kosevës, sikurse edhe Kodi i procedurës penale i Sllovenisë, për dallim nga 
kodet e procedurës penale të shteteve të tjera të cilat u krijuan në teritorin e ish Jugosllavesë, nuk e ka 
akceptuar zgjidhjen nga Ligji i procedurës penale i Jugosllavisë sipas të cilës, në rastin kur gjykata pas 
fillimit të shqyrtimit gjyqësor vërteton se nuk ka kompetencë lëndore për gjykim, nuk mund t’ia cedojë 
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lënden me aktendim gjykatës kompetente, por duhet të merr aktgjykim me të cilin refuzohet akuza për 
shkak të inkompetencës së gjykatës. KPP nuk e parasheh në nenin 363 mungesën e kompetencës lëndore, 
kur ajo konstatohet pas fillimit të shqyrtimit gjyqësor, si pikëmbështetje për aktgjykim refuzues.Si arsyetim 
për mos përfshirje moskompetencës lendore si bazë për aktgjykim refuzues, me rastin e hartimit të Kodit të 
Përkohëshëm të Procedurës penale, Zyra ligore e UNMIK-ut potenconte faktin se për moskompetencë 
lëndore nuk duhet refuzuar akuzën, por atë duhet dërguar gjykatës kompetente procedim. të mëtejmë. Nuk 
kuptohej fakti se aktgjykimi refuzues është vendim formal-jo meritor dhe se aktgjykimi i till nuk paraqet 
pengesë për prokurorin t’ia paraqesë aktakuzën gjykatës kompetente.  
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Kapitulli III: Përjashtimi 
 
Një person, për të ushtruar funksionin e gjyqtarit, duhet të plotësojë kushtet e 
përgjithshme dhe të veçanta ligjore. Plotësimi i këtyre kushteve përbën aftësinë 
abstrakte juridike që një person të ushtrojë funksionin gjyqësor. Mirëpo, përveç aftësisë 
abstrakte që fiton një person me emërim në detyrën e gjyqtarit, ai duhet të ketë edhe 
aftësi konkrete për të zhvilluar procedurën në një çështje konkrete. Në jetën e 
përditshme, mund të ndodhë që gjyqtari, i cili ka aftësinë abstrakte juridike, për shkak 
të marrëdhënies së caktuar me çështjen penale dhe pjesëmarrësit proceduralo-penalë, 
njëkohësisht nuk e ka gjithmonë edhe aftësinë konkrete për të gjykuar në një çështje 
penale. Aftësia konkrete, për të gjykuar, para së gjithash, nënkupton objektivitetin në 
punën e gjyqtarit. Prandaj, për gjykim të ligjshëm, kërkohet që gjyqtari, përveç 
posedimit të aftësisë profesionale dhe pavarësisë, të jetë i paanshëm në ushtrimin e 
detyrës së gjyqtarit.42 Paanshmëria në ushtrimin e funksionit të gjyqtarit, arrihet 
nëpërmjet institucionit të përjashtimit.  
Përjashtimi është institucion i së drejtës së procedurës penale që nënkupton 
përjashtimin e gjyqtarit dhe personave të tjerë nga gjykimi ose nga ndërmarrja e 
veprimeve të tjera, në çështje penale konkrete, në rastet kur ekzistojnë shkaqet për 
përjashtim, që vënë në dyshim objektivitetin dhe paanshmërinë e tyre në procedurën 
penale.  
Me fjalë të tjera, institucioni i përjashtimit nënkupton përjashtimin e gjyqtarit nga 
procedura për shkak të dyshimit në paanshmërinë e tij për shkak të lidhjes së caktuar 
ndërmjet tij dhe lëndës së gjykimit ose pjesëmarrësve të tjerë në procedurën penale. 
Në teorinë e së drejtës së procedurës penale institucioni i përjashtimit në kuptim të 
gjerë përfshin përjashtimin (judex inhabilis) dhe largimin (judex suspectus)43, ndonëse 
në Kapitullin III të Kodit të procedurës penale nuk bëhet dallimi terminologjik 
ndërmjet përjashtimit dhe largimit, por që të dy këto forma janë të përfshira me termin 
përjashtim. Megjithatë, KPP faktikisht i përcakton këto dy lloje të përjashtimit. Dallimi 
ndërmjet tyre qëndron në faktin se në rastin e parë të përjashtimit, në paragrafi 1 dhe 2 
të nenit 39, janë numëruar taksativisht bazat e përjashtimit. Këto shkaqe kanë veprim 
absolut44 kështu që, në rast plotësimi të ndonjërit prej këtyre kushteve, gjyqtari nuk 
mund të ushtrojë funksionin e gjyqtarit në çështjen penale konkrete, pa marrë parasysh 
nëse edhe palët e kërkojnë përjashtimin.45 Shkelja e kësaj ndalese përbën shkelje 
absolute të dispozitave të procedurës penale nga neni 384, paragrafi 2. Kur ekzistojnë 
këto baza për përjashtim, gjyqtari përjashtohet nga ushtrimi i detyrës së gjyqtarit në të 
gjitha fazat e procedurës penale, përfshirë dhe gjyqtarin zëvendësues apo në fazat e 
caktuara dhe instancat e caktuara, procedurat e veçanta etj.. Për këtë arsye, çdo gjyqtar 
duhet të kujdeset që të mos ushtrojë detyrën e gjyqtarit në rastin konkret, ndërkaq, në 
shqyrtimin gjyqësor kujdeset kryetari i trupit gjykues (neni 297, paragrafi 2, neni 298, 
paragrafi 2). Mirëpo, për këtë kujdeset edhe kryetari i gjykatës si organ i administratës 

                                                 
42 Grubač, Momčilo, Krivično procesno prave, Beograd, 2006, fq. 110. 
43 Pavišić, Berislav, Komentar Zakona o krivičnom postupku, 2005, Rijeka, fq. 60. 
44 Ibid. 
45 Vasiljević, Grubač, 2, fq. 98. 



Rexhep Murati 

163 

gjyqësore. Nga ana tjetër, te largimi sipas paragrafit 3 të nenit 39, bazat-shkaqet e 
dyshimit në paanshmërinë e gjyqtarit, për shkak të numrit të madh dhe llojshmërisë së 
tyre, janë përcaktuar me një formulim të përgjithshëm dhe kanë veprim relativ,46 
kështu që gjyqtari përjashtohet nga gjykimi vetëm nëse përjashtimin e kërkojnë 
personat e autorizuar dhe propozimin e tillë e aprovon gjykata.47 Këto shkaqe të 
përjashtimit janë me rëndësi më të vogël, ngase atakojnë më tepër interesin e palëve 
sesa interesin publik. Duhet theksuar se te kjo bazë e përjashtimit nuk mjafton që këto 
shkaqe vetëm të ekzistojnë, po njëkohësisht duhet të vërtetohet besueshmëria e 
ndikimit të tyre në objektivitetin e gjyqtarit. Këto dy lloje të përjashtimit, të cilat i 
parashikon KPP, ndryshe quhen edhe përjashtim i domosdoshëm dhe përjashtim 
fakultativ. Dallimi ndërmjet këtyre dy llojeve të përjashtimit nuk qëndron vetëm në 
shkaqet e përjashtimit, por edhe në procedurën e përjashtimit.48 
Përjashtimi i gjyqtarit sipas nenit 39 të Kodit, ka karakter të përkohshëm dhe ka të bëjë 
me pamundësinë e ushtrimit të detyrës së gjyqtarit në një rast konkret, kur të jetë 
plotësuar njeri nga kushtet e parapara me ligj. 
Dispozitat për përjashtim të gjyqtarëve zbatohen edhe përkitazi me gjyqtarët porotë (në 
procedurë ndaj të miturve), Prokurorin e shtetit, personat e autorizuar të policisë, 
procesmbajtësit, përkthyesit, specialistët dhe ekspertët. 
Heqja dorë e palëve nga përjashtimi sipas paragrafit 1 dhe 2 të nenit 39, nuk e bën 
gjyqtarin të përshtatshëm për të gjykuar, ngase përjashtimi në këto raste bëhet në 
interes të përgjithshëm. 
Institucioni i përjashtimit dhe i largimit duhet dalluar nga paaftësia e përgjithshme 
abstrakte e gjyqtarit, përkatësisht nga mosekzistimi i kushteve për ushtrimin e 
funksionit gjyqësor. Në të vërtetë, me dispozitat mbi organizimin e gjykatave 
parashihen kushtet e përgjithshme, të cilat duhet të plotësohen, për emërim të 
gjyqtarëve, siç janë: përgatitja profesionale, provimi i judikaturës, përvoja e 
domosdoshme etj.. Mosekzistimi i këtyre kushteve nuk është arsye për përjashtim. 
Madje, palët në ankesë kundër vendimit gjyqësor nuk mund të kontestojnë, por sikurse 
as gjykata sipas detyrës zyrtare nuk mund të vlerësojë rregullsinë e emërimit të 
gjyqtarëve. Mirëpo, nëse vendimin gjyqësor e merr gjyqtari ose gjyqtari porotë, i cili 
nuk i plotëson kushtet për të qenë gjyqtar ose nuk është emëruar fare, ose ka punuar 
edhe pas shkarkimit ose pas afatit për të cilin është zgjedhur, veprimet e tilla nuk kanë 
vlerë juridike, ngase personi i tillë konsiderohet absolutisht i paaftë për të gjykuar. 
Sipas dispozitave të nenit 6 të KEDNJ-së, me gjykim të drejtë kuptohet sigurimi i një 
tërësie të drejtash të çdo personi, kundër të cilit zhvillohet procedura penale, përshirë 
edhe paanshmërinë (impartial tribunal) si komponent të veçantë të procedurës. Kështu, 
KPP, duke u mbështetur në nenin 6 të KEDNJ-së, ka përcaktuar se vetëm gjykata e 
pavarur dhe e paanshme mund t’i shqiptojë sanksion penal kryerësit të veprës penale në 
procedurën e filluar dhe të zbatuar sipas KPP-së Në këtë kontekst çdo person i dyshuar 
ose i akuzuar për vepër penale, ka të drejtë të kërkojë procedurë të paanshme të zbatuar 
brenda një kohe të arsyeshme. Prandaj, gjykata duhet të kujdeset që procedura penale 

                                                 
46 Pavišić, 2, fq. 60. 
47 Vasiljević, Grubač, 2, fq. 98. 
48 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, Komentari 
Zakona o krivičnom /kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini, Vjeće Evrope i Evropska Komisija, 
Sarajevo, 2005, fq. 111. 
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të zhvillohet pa zvarritje për të penguar kështu shpërdorimet e të drejtave që u përkasin 
pjesëmarrësve proceduralë. Më tutje, KPP, në mbështetje të dispozitave përkatëse të 
KEDNJ-së ka përcaktuar parimin akuzator, të publicitetit etj.. Po ashtu, KPP ka 
pranuar supozimin e pafajësisë së të pandehurit dhe disa postulate të së drejtës së të 
pandehurit në mbrojtje, siç janë: e drejta për t`u njohur me arsyet akuzës, e drejta për 
t’u siguruar kohë të mjaftueshme për ta përgatitur mbrojtjen, e drejta e mbrojtjes 
(materiale dhe formale), e drejta për të propozuar dëshmitarë të mbrojtjes, e drejta për 
të marrë në pyetje dëshmitarët e akuzës, dhe e drejta e përkthimit falas.  
Sipas nenit 6, al. 1, të KEDNJ-së, paanshmëria e gjyqtarit shqyrtohet në bazë të dy 
kritereve: atij subjektiv dhe atij objektiv. Qasja subjektive nënkupton bindjet subjektive 
dhe paragjykimet e gjyqtarit lidhur me lëndën përkatëse, bindje këto të cilat vërtetohen 
vështirë ((Hauschild v. Denmark, ECHR 24. 5. 1989., 10486/83 ). Për këtë arsye 
paanshmëria në këtë rast supozohet dhe vetëm, në rast dyshimi në paanshmëri, kjo 
duhet të vërtetohet. Nga ana tjetër, me qasje objektive kuptohet nëse janë ofruar 
garanci të mjaftueshme për të përjashtuar dyshimin në paanshmërinë e gjyqtarit (Fey 
v.Austria, ECHR 24. 2. 1993., 14396/88). Mungesa e njërit nga këta komponentë, 
përbëjnë shkelje të dispozitës së nenit 6, al. 1, të KEDNJ-së. 
Në procedurën penale të SHBA-së e drejta e të pandehurit për gjykim publik para jurisë 
së paanshme, është përcaktuar me amendamentin VI të Kushtetutës amerikane. 
Gjykimi i të pandehurit para jurisë bëhet vetëm në rastet kur i pandehuri në seancën e 
deklarimit lidhur me fajësinë, nuk pranon fajësinë ose refuzon të deklarohet për 
fajësinë. Ndërkaq, në rastet kur i pandehuri pranon fajësinë ose jep deklaratë nolo 
kotendere,49 caktohet seanca për shqiptimin e sanksionit penal. Në procedurën penale 
gjykimi objektiv para jurisë sigurohet nëpërmjet mënyrës së zgjedhjes së jurisë, 
përkatësisht të gjyqtarëve porotë dhe pas zgjedhjes së tyre, nëpërmjet përjashtimit të 
gjyqtarëve porotë me propozimin e palëve. Në literaturë vlerësohet shpesh se zgjedhja 
e gjyqtarëve porotë përbën fazën më të gjatë të gjykimit para jurisë, prandaj ndodh që 
procedura e zgjedhjes të zgjasë më tepër se vetë gjykimi para jurisë. Në të drejtën 
anglosaksone, gjyqtarët porotë zgjidhen për çdo rast konkret, për dallim nga e drejta e 
procedurës penale kontinentale, ku gjyqtarët porotë zgjidhen për kohë të caktuar dhe 
për gjykatë të caktuar. Rëndom juria (në SHBA) përbëhet nga dymbëdhjetë anëtarë, 
por, sipas Rregullave Federale, duhet të zgjidhen edhe gjashtë anëtarë të jurisë, të cilët 
do të zëvendësojnë gjyqtarët e jurisë në rast se ata, për arsye objektive, nuk do të mund 
të marrin pjesë në gjykim, roli i të cilëve është i ngjashëm me institucionin e gjyqtarëve 
zëvendësues të përcaktuar në nenin 323 të KPP (Krahaso me shpjegimet e nenit 289). 
Gjyqtarët e jurisë zgjidhen sipas parimit të mostrave të rastësisë, në mënyrë që gjyqtari 
thërret një numër të qytetarëve nga listat zgjedhore apo nga ndonjë listë tjetër, me emra 
të qytetarëve të zakonshëm. Pas thirrjes së tyre me radhë vjen marrja në pyetje e 
gjyqtarëve laikë të mundshëm (vir dire), për të përcaktuar paanshmërinë e tyre në 
çështjen penale konkrete. Në këtë mënyrë mund të eliminohen ata persona për 
objektivitetin e të cilëve, ka dyshime. Pas eliminimit të gjyqtarëve, për të cilët dyshohet 
se nuk do të jenë objektivë në rastin konkret, pason përjashtimi i gjyqtarëve laikë nga 
ana e palëve (peremtory challenges). Kështu, sipas Rregullave Federale të procedurës 
penale, i pandehuri ka të drejtë të kërkojë përjashtimin e dhjetë gjyqtarëve laikë, 
                                                 
49 Më gjerësisht për këtë institucion shih: infra,-shyrtimet lidhur me marrëveshjen për pranimin e fajësisë të 
cilat i paraprijnë nenit 233 paragrafi.1.. …. 
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përkatësisht njëzet në procedurat penale për vepra penale, për të cilat mund të 
shqiptohet dënimi me vdekje. Nga ana tjetër, paditësi ka të drejtë të kërkojë 
përjashtimin e gjashtë gjyqtarëve laikë. Për dallim nga Rregullat Federale, shumica e 
shteteve në SHBA u njohin palëve të drejtën e paraqitjes së numrit të njëjtë të 
kërkesave për përjashtim. Arsyet e përjashtimit të gjyqtarëve që theksojnë palët, janë 
çështje faktike dhe ndryshojnë nga rasti në rast. 
 
 
1. Përjashtimi i gjyqtarëve 
 
Neni 39 [Bazat për përjashtimin e gjyqtarëve] 
 
1. Gjyqtari përjashtohet nga ushtrimi i funksionit gjyqësor në rastin kur: 

1.1. është dëmtuar me vepër penale; 
1.2. është bashkëshort, bashkëshort jashtëmartesor, person në afri gjinie 

në vijë të drejtpërdrejtë të çfarëdo shkalle ose në vijë anësore deri në 
shkallën e katërt, person në afri krushqie deri në shkallën e dytë me 
të pandehurin, mbrojtësin e tij, prokurorin e shtetit, të dëmtuarin, 
përfaqësuesin e tij ligjor ose përfaqësuesin e autorizuar; 

1.3. është kujdestar ligjor, nën kujdestari ligjore, fëmijë i adoptuar ose 
prind adoptues, prind birësues ose fëmijë i birësuar i të pandehurit, 
mbrojtësit të tij, prokurorit të shtetit ose të dëmtuarit; 

1.4. në çështjen e njëjtë penale ka marrë pjesë në procedurë si prokuror, 
mbrojtës, përfaqësues ligjor apo përfaqësues i autorizuar i të 
dëmtuarit ose është pyetur si dëshmitar apo ekspert; 

1.5. ekziston konflikti i interesit siç përcaktohet në nenin 6 të Ligjit për 
Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit 
Publik. 

2. Gjyqtari përjashtohet si gjyqtar i vetëm gjykues, kryetar i trupit gjykues, 
anëtar i trupit gjykues, anëtari i kolegjit të apelit apo kolegjit të Gjykatës 
Supreme nëse ka marrë pjesë në procedura të mëhershme në të njëjtin rast 
penal, përveç gjyqtarit që ka shërbyer në kolegjin e mundësisë hetuese të 
veçantë. Megjithatë, një gjyqtar nuk do të përjashtohet kur ai ose ajo ka 
qenë vetëm i përfshirë në procedurat e mëparshme në të njëjtën çështje 
penale, si një anëtar i një paneli shqyrtues. 

3. Gjyqtari gjithashtu mund të përjashtohet nga ushtrimi i funksionit 
gjyqësor në rast konkret, nëse përpos rasteve nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij 
neni, prezantohen dhe vërtetohen rrethana që e vënë në dyshim 
paanshmërinë e tij ose që duken të papërshtatshme. 

 
Paragrafi 1. 
 
Shkaku për përjashtim të domosdoshëm nga neni 39 paragrafi 1 nënparag 1.1.: 
kur është i dëmtuar me vepër penale. Sipas dispozitës së nenit 19, nënparag. 1.7. i 
dëmtuari ose viktima është personi të cilit çfarëdo e drejte personale ose pasurore i 
është shkelur ose i është rrezikuar me veprën penale. Për përjashtimin e gjyqtarit sipas 
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kësaj baze, në kuptim të kësaj dispozite, duhet t’i jetë shkelur ose rrezikuar ndonjë e 
drejtë personale ose pasurore me veprën penale e cila është objekt i procedurës penale, 
në të cilën ai pikërisht ushtron funksionin gjyqësor. Përjashtimi, sipas kësaj baze, mund 
të bëhet pa marrë parasysh nëse gjyqtari i dëmtuar me vepër penale ka paraqitur 
kërkesën pasurore juridike në procedurën penale, përkatësisht në procedurën civile, apo 
nuk e ka paraqitur fare ose ka hequr dorë nga kërkesa.50 Ligjdhënësi, me rastin e 
parashikimit të kësaj baze të përjashtimit, është nisur me të drejtë nga një rregull 
themelore juridike, sipas së cilës askush nuk mund të jetë gjyqtar në çështjen e tij - 
nemo sua causa. Me fjalë të tjera, Kodi e përjashton gjyqtarin në këtë rast, ngase, sipas 
rregullit, interesat e tij personalë janë të kundërt nga interesat e të pandehurit. Mirëpo, 
objektiviteti i gjyqtarit mund të vihet në pikëpyetje edhe në situatën e kundërt, kur 
interesat e tij personale përputhen me interesat e të pandehurit (p.sh. kur gjyqtari, sipas 
ligjit ose sipas kontratës, garanton për detyrimet, të cilat në procedurë e ngarkojnë të 
pandehurin, ose bashkë ka me të përgjegjësi solidare).51 Kjo do të ishte arsye për 
përjashtim, nga i nenit 39, paragrafi 3. Mirëpo, nëse gjyqtari është dëmtuar me vepër 
penale të të njëjtit të pandehur, kundër të cilit zhvillohet procedura penale tjetër në 
gjykatën e njëjtë ose ndaras në gjykatën tjetër, ose ka qenë i dëmtuar me veprën penale 
tjetër, për të cilën është gjykuar më herët në formë të prerë, kjo nuk mund të jetë arsye 
për përjashtimin e tij të domosdoshëm nga neni 39, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1, por 
për përjashtimin fakultativ nga paragrafi 3 i këtij neni.52 Paraqitja e kallëzimit penal 
nga gjyqtari për vepër penale, me të cilën nuk është dëmtuar, nuk është arsye për 
përjashtim, sipas nënparag 1.1, paragrafi 1 të nenit 39, por mund të jetë arsye për 
përjashtim sipas nenit 39, paragrafi 3. Kallëzimi si akt procedural joformal mbështetet 
në bindjen e parashtruesit të kallëzimit se kundër personit të cilit i është paraqitur 
kallëzimi, ekziston një shkallë e caktuar e dyshimit se ka kryer veprën penale, prandaj 
rrethana se gjyqtari vetë, në procedurën parapenale ka paraqitur kallëzimin penal, 
mund të jetë arsye për përjashtim nga neni 39, paragrafi 3. Përjashtimi i gjyqtarit të 
dëmtuar me veprën penale konsiston në faktin se nuk është e lejuar që, në një person, të 
bashkohen njëkohësisht cilësitë e gjyqtarit dhe të dëmtuarit me vepër penale.53 
Gjyqtari i dëmtuar me vepër penale të kryer në shqyrtimin gjyqësor, që është objekt i 
shqyrtimit gjyqësor, përjashtohet nga gjykimi për atë vepër penale, si në rastet kur i 
pandehuri gjykohet menjëherë, ashtu edhe në rastet kur ai gjykohet më vonë. Mirëpo, 
kur gjatë rrjedhës së procedurës ndaj tij është kryer vepër penale, shtrohet pyetja nëse 
gjyqtari duhet të përjashtohet edhe për veprën penale për të cilën ka filluar procedura. 
Në këtë rast, sipas bazës së parashikuar në nenin 39 paragrafi 3, gjyqtari duhet të 
pëjashtohet sipas bazës së parashikuar me nenin 39 parafrafi 3 ngase gjyqtari nuk është 
dëmtuar me atë vepër penale 54  
Kur i pandehuri kryen vepër penale ndaj gjyqtarit gjatë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor, 
ai në këtë rast nuk konsiderohet i dëmtuar në kuptim të nenit 39, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1, ngase këtu është fjala për vepër tjetër penale e jo për veprën penale për 
të cilën zhvillohet procedura penale. Gjyqtari përjashtohet nga gjykimi i mëtejmë për 

                                                 
50 Vasiljević, Grubač, 2., fq. 99.  
51 Ibid. 
52 Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. cit., fq. 115.  
53 Krahaso: Škulić Milan, Komentar Zakonika o krivičnom postuku, Beograd, fq. 220.. 
54 Krahaso: Vasiljević, Grubač, 2, fq. 100. 
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veprën penale të kryer ndaj tij gjatë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor, sipas bazës, të 
parashikuar në nenin 39, paragrafi 3. 
Gjyqtari, sipas kësaj baze, përjashtohet nëse është përfaqësues ligjor ose përfaqësues i 
autorizuar i të dëmtuarit me veprën penale, e cila është objekt i procedurës penale që 
zhvillon gjyqtari. Nëse gjyqtari ose gjyqtari porotë ka qenë përfaqësues ligjor ose 
përfaqësues i autorizuar i të dëmtuarit me vepër penale, ndërkaq në kohën kur zhvillohet 
procedura penale, kjo nuk është arsye për përjashtim nga paragrafi 1, nënparagrafi 1 i 
nenit 39, po mund të jetë arsye për përjashtim nga neni 39, paragrafi 3.55  
 
Shkaku për përjashtim të domosdoshëm nga neni 39 paragrafi 1, nënparagrafi 
1.2: kur është bashkëshort, bashkëshort jashtëmartesor, person në afri gjinie në vijë të 
drejtpërdrejtë të çfarëdo shkalle, ose në vijë anësore deri në shkallën e katërt, person në 
afri krushqie deri në shkallën e dytë me të pandehurin, mbrojtësin e tij, Prokurorin e 
shtetit, të dëmtuarin, përfaqësuesin e tij ligjor ose përfaqësuesin e autorizuar. Gjinia e 
gjakut ose lidhjet të tjera (martesore ose jashtëmartesore ose afria e krushqisë) të 
gjyqtarit me persona të caktuar, të cilët, parimisht, konsiderohen të interesuar për 
epilogun e procedurës penale, janë arsye e përjashtimit të domosdoshëm, sipas nenit 
39, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. Me të drejtë konsiderohet se lidhjet gjinore dhe lidhje 
të tjera pamundësojnë objektivitetin dhe paanshmërinë në punën e gjyqtarit dhe atë e 
bëjnë absolutisht të papërshtatshëm për të ushtruar funksionin gjyqësor në çështjen 
penale konkrete. Lidhja gjinore ose lidhja tjetër nga paragrafi 1, nënparagrafi 1.2 i këtij 
neni përcaktohen sipas dispozitave të së drejtës familjare. Kodi si arsye të përjashtimit 
të domosdoshëm përcakton afrinë gjinore, e cila bazohet në lidhje të gjakut, afrinë e 
krushqisë dhe afrinë civile ose gjininë sipas adoptimit (nënparagrafi 1.3, paragrafi 1, i 
këtij neni). Shkallet e tjera të afrisë, për të cilat nuk flitet shprehimisht në Kod, mund të 
jenë arsye e përjashtimit fakultativ, sipas nenit 39, paragrafi 3.56  
Bashkëshort konsiderohet personi me të cilin gjyqtari gjendet në martesë në pajtim me 
rregullat e Ligjit mbi familjen. Si mund të shihet në nenin 39, paragrafi 1, nënparagrafi 
1.2, në kuadër të përjashtimit të domosdoshëm, krahas lidhjes martesore të gjyqtarit me 
persona të tjerë, si arsye për përjashtim të domosdoshëm është parashikuar lidhja 
jashtëmartesore, për dallim nga legjislacioni procedural penal i mëparshëm, i cili është 
zbatuar në Kosovë para hyrjes në fuqi të Kodit të Përkohshëm të procedurës penale57, 
sipas të cilit ligj lidhja jashtëmartesore nuk ishte arsye për përjashtim të domosdoshëm. 
Me gjasë, KPP i përkohshëm, sikurse edhe KPP në fuqi, e kanë përfillur qëndrimin e 
praktikës gjyqësore, sipas të cilit lidhur me përjashtimin e domosdoshëm, bashkëshorti 
jashtëmartesor duhet barazuar plotësisht me atë martesor. 
Gjinia e gjakut caktohet sipas rregullave të së drejtës familjare. Gjinia e gjakut 
nënkupton lidhjen ndërmjet personave të caktuar në bazë të martesës ose bashkësisë 
jashtëmartesore. Pasi Kodi nuk bën dallimin ndërmjet këtyre formave të gjinisë së 
gjakut, që të dy këto forma të gjinisë janë bazë e përjashtimit. 
Afria e krushqisë krijohet vetëm me martesë. Afria gjinore krijohet ndërmjet njërit 
bashkëshort dhe të afërmve të gjakut të tjetrit bashkëshort. Shkalla e gjinisë së gjakut, 

                                                 
55 Ibid. 
56 Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. cit., fq. 115. 
57 Me Ligjin e vitit 2008 (nr. 03/L-003) për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit të përkohëshëm të 
procedurës penale të Kosovës, nr. 2003/26, është hequr atributi i përkohshëm. 
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në të cilën gjendet njëri bashkëshort ndaj një personi, njëkohësisht është shkallë e 
gjinisë së krushqisë për bashkëshortin tjetër. Kështu, p.sh., dhëndri me vjehrrin është 
në shkallë të parë të krushqisë. Nga bashkësia jashtëmartesore nuk krijohet afria e 
krushqisë, po marrëdhënia ndërmjet njërit bashkëshort me gjininë e gjakut të 
bashkëshortit tjetër, duke pasur parasysh lidhjen tejet të fortë, e cila vetëm formalisht 
nuk është gjini e krushqisë, mund të jetë arsye përjashtimi fakultativ, nga neni 39, 
paragrafi 3. Gjinia e krushqisë mbetet edhe në rastet kur martesa shuhet për shkak të 
vdekjes së njërit bashkëshort. Konsiderohet se gjinia e krushqisë ekziston madje edhe 
kur bashkëshorti i gjallë, pas vdekjes së bashkëshortit tjetër, lidh martesë të re58. Gjinia 
e krushqisë shuhet në rastet e shkurorëzimit, anulimit ose shpalljes inekzistente të 
martesës. 
Lidhjet gjinore dhe lidhje të tjera që janë bazë e përjashtimit, argumentohen me të 
gjitha mjetet provuese, ndërkaq vendimi përkitazi me këto çështje nuk bëhet çështje e 
gjykuar jashtë rastit për të cilin është vendosur.59 
  
Shkaku për përjashtim të domosdoshëm nga neni 39, paragrafi 1, nënparag. 1.3: 
kur është kujdestar ligjor, nën kujdestari ligjore, fëmijë i adoptuar ose prind adoptues, 
ushqyes ose i ushqyer me të pandehurin, me mbrojtësin e tij, me paditësin ose me të 
dëmtuarin. Marrëdhënia e gjyqtarit me këta persona (adoptuesin me të adoptuarin, 
kujdestarin me të kujdesurin, ushqyesin me të ushqyerin) është bazë për përjashtimin e 
detyrueshëm. Edhe këto marrëdhënie vlerësohen sipas rregullave të së drejtës familjare. 
Kjo bazë e përjashtimit duhet të jetë rregulluar juridikisht. Nuk mjafton ekzistimi i 
marrëdhënies faktike të gjyqtarit me personat përkatës, për përjashtim sipas kësaj baze. 
Nëse është fjala për marrëdhënie faktike të gjyqtarit me këta persona, përjashtimi do të 
mund të bëhet sipas nenit 39, paragrafi 3.60 
Tek adoptimi i plotë, marrëdhënia ndërmjet adoptuesit dhe pasardhësve të adoptuarit 
duhet barazuar me gjini të gjakut si në paragrafi 1, nënparagrafi 2 të këtij neni. Nëse 
praktika gjyqësore nuk e pranon këtë zgjidhje, atëherë përjashtimi duhet bërë sipas 
dispozitave të nenit 39. paragrafi 3.  
  
Shkaku për përjashtim të domosdoshëm nga neni 39, paragrafi 1, nënparagrafi 
1.4: kur në çështjen e njëjtë penale ka marrë pjesë në procedurë si prokuror, mbrojtës, 
përfaqësues ligjor, përfaqësues i autorizuar i të dëmtuarit apo është pyetur si dëshmitar 
ose ekspert. Përjashtimi i gjyqtarit nga ky shkak, është pasojë e parimit të ndarjes së 
funksioneve në procedurën penale, sipas të cilit çdo subjekt procedural ushtron 
veprimin përkatës procedural, me se sigurohet objektiviteti në punën e tyre.61 Kështu, 
kur Prokurori i shtetit emërohet në detyrën e gjyqtarit, ai nuk mund të ushtrojë 
funksionin gjyqësor në çështjet penale të njëjta, në të cilat ka vepruar si paditës, pa 
marrë parasysh fazën e procedurës në të cilën gjendet çështja penale.62 Po ashtu, 
mbrojtësi i të akuzuarit përkatësisht përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarit 
përjashtohen nga ushtrimi i funksionit gjyqësor nëse ndërkohë bëhen gjyqtarë, ngase, 

                                                 
58 Vasiljević, Grubač, op. cit., fq. 100. 
59 Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. cit., fq. 116. 
60 Krahaso: Pavišić, 1, fq. 176. 
61 Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. cit., fq. 117. 
62 Ibid. 
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duke qenë më parë në cilësi tjetër, nuk mund të pritet që të jenë plotësisht të paanshëm 
dhe objektiv. 
Kodi përcakton decidivisht se për përjashtim të gjyqtarit sipas kësaj baze, ai duhet të 
jetë pyetur si dëshmitar ose ekspert. Pra, për përjashtim të domosdoshëm nuk mjafton 
që gjyqtari të jetë dëshmitar potencial (p.sh. gjyqtari është dëshmitar okular i veprës 
penale), por është e domosdoshme që të jetë marrë në pyetje me të vërtetë si dëshmitar, 
pa marrë parasysh në cilën fazë të procedurës penale. Megjithatë, nëse gjyqtari ka qenë 
dëshmitar okular, konsiderojmë se në gjen shprehjen përjashtimi fakultativ nga 
paragrafi3.63 Ndërkaq, kur është fjala për ekspertin, nuk mjafton që gjyqtari të jetë 
emëruar për ekspert ose që të ketë ndërmarrë veprime të caktuara. Se një person është 
pyetur në cilësi të dëshmitarit ose ekspertit, vlerësimi duhet bërë në bazë të dispozitave 
përkatëse të Kodit, me të cilat rregullohet marrja në pyetje e dëshmitarëve ose 
ekspertëve. Pjesëmarrja në procedurë si dëshmitar ose ekspert, do të merret se është 
realizuar nga momenti kur këta persona, sipas dispozitave përkatës të Kodit, kanë fituar 
cilësinë e dëshmitarit ose ekspertit.  
Gjyqtari nuk përjashtohet sipas kësaj baze nga gjykimi për vepër penale të dëshmisë së 
rrejshme, nëse ka qenë anëtar i trupit gjykues në shqyrtim gjyqësor në procedurën 
penale ose në shqyrtimin gjyqësor në procedurën civile, ku dëshmitari ka dhënë dëshmi 
të rrejshme.64 
 
Shkaku për përjashtim të domosdoshëm nga neni 39, paragrafi 1, nënparagrafi 
1.5: kur ekziston konflikti i interesit ashtu siç përcaktohet me nenin 6 të Ligjit për 
parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Si mund të 
shihet, bazave për përjashtim të domosdoshëm u është shtuar edhe një bazë e re e 
përjashtimit të domosdoshëm, e cila gjen zbatimin kur ekziston konflikti i interesit 
ashtu siç përcaktohet me dispozitën përkatëse të nenit 6 të Ligjit për parandalimin e 
konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Në të vërtetë, sipas dispozitës 
përkatëse të këtij Ligji, konflikt i interesit konsiderohet gjendje e mospajtimit ndërmjet 
detyrës publike dhe interesave privatë të zyrtarit të lartë, kur ai ka interesa privatë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë personalë ose pasurorë, të cilët ndikojnë, mund të 
ndikojnë ose duket sikur ndikojnë, në ligjshmërinë, transparencën, objektivitetin dhe 
paanësinë e tij gjatë ushtrimit të funksionit publik. Si e tillë, kjo dispozitë është 
dispozitë e përgjithshme dhe parimore, me të cilën përkufizohet konflikti i interesit, në 
bazë të së cilës përcaktohet konflikti i interesit në një rast konkret. Se kur ka konflikt 
interesi, është çështje faktike që e vërteton gjykata nga rasti në rast, para se të vendosë 
për përjashtim. 
 
Paragrafi 2. 
 
Shkaku për përjashtim të domosdoshëm nga neni 39, paragrafi 2.: Sipas kësaj baze 
të përjashtimit në rastet kur gjyqtari ka marrë pjesë në procedurë të mëhershme në të 
njëjtin rast penal, sipas rregullit, përjashtohet ashtu që nuk mund të ushtrojë detyrat e: 
a) gjyqtarit të vetëm gjykues, b) kryetarit të trupit gjykues, c) anëtarit të trupit gjykues, 
d) anëtarit të kolegjit të apelit apo kolegjit të Gjykatës Supreme. Megjithatë, gjyqtari 
                                                 
63 Škulić, op. cit., fq. 225. 
64 Vasiljević, Grubač, 2, fq. 103. 
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nuk përjashtohet në rastet: a) kur ka shërbyer si gjyqtar në kolegjin e mundësisë 
hetuese të veçantë ose b) kur gjyqtari ka qenë vetëm i përfshirë në procedurat e 
mëparshme në të njëjtën çështje penale, si anëtar i panelit shqyrtues.  
Si mund të shihet, kjo dispozitë, në krahasim me dispozitën e mëparshme ka pësuar 
formulim të ri me të cilat mbulohen të gjitha rastet e përjashtimit nga parag. 1 
nënparag. 5 dhe të parag. 2 të nenit 40 të KPP të mëparshëm.65 Rrjedhimisht sipas 
dispozitës së parag. 2 të këtij neni, gjyqtari përjashtohet në rastet kur ka marr pjesë në 
procedurat e mëparshme në të njëjtin rast penal, përkatësisht nuk mund të ushtrojë më 
tutje detyrat në rastet nën a, b. c dhe d, pa saktësuar dhe konkretizuar të gjitha veprimet 
për të cilat duhet të përjashtohet. Në vend të kësaj, me këtë dispozitë janë përcaktuar 
shprehimisht, rastet, kur gjyqtari nuk përjashtohet ndonëse ka marr pjesë në procedurat 
e mëparshme në të njëjtin rast penal. Këto raste siç theksuam me sipër janë kur një 
gjyqtar ka shërbyer si gjyqtar në kolegjin e mundësisë hetuese të veçantë ose b) kur një 
gjyqtari ka qenë vetëm i përfshirë në procedurat e mëparshme në të njëjtën çështje 
penale, si anëtar i panelit shqyrtues. Me këtë dispozitë, synohet zgjidhja e drejtë dhe 
objektive të çështjes penale duke evituar mundësinë e vendosjes së gjyqtarëve në të 
njëjtën çështje, të ndikuar nga procedurat e mëparshme. Lidhur me zbatimin e kësaj 
dispozite Gjykata Supreme e Kosovës ka marr Mendim Juridik66 sipas të cilit këtë 
dispozitë duhet interpretuar në mënyrë restriktive.  
 
Shkaku për përjashtim fakultativ nga neni 39 paragrafi 3: Gjyqtari ose gjyqtari 
porotë gjithashtu mund të përjashtohet nga ushtrimi i funksionit gjyqësor në rast 
konkret, përpos rasteve nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni në rastet kur prezantohen dhe 
vërtetohen rrethana që e vënë në dyshim paanshmërinë e tij. Shkaku i përjashtimit 
fakultativ nuk përcaktohet konkretisht dhe, për dallim nga përjashtimi i domosdoshëm, 
ekzistimi i tij është çështje faktike që vlerësohet nga rasti në rast. Këto shkaqe janë të 

                                                 
65 Shih: tekstin e parag. 1 nënparag. 5 dhe të parag. 2 të nenit 40 të KPP të mëparshëm.  
66 Shih: Mendinin Juridik të Gjykatës Supreme të Republikës Kosovës të dt. 23.04. 2014, në të cilin 
theksohet: “I. Nuk mund të jetë gjyqtar i vetëm, anëtar i trupit gjykues, kryetar i trupit gjykues, në gjykatën 
e shkallës së parë, gjyqtari i cili ka caktuar-vazhduar paraburgimin; II. Nuk mund të jetë anëtar i kolegjit të 
Gjykatës së Apelit, kur shqyrtohet ankesa lidhur me me çështjen kryesore, vetëm gjyqtari i kësaj gjykate, i 
cili ka qenë anëtarë apo kryetar kolegji që ka marrë vendim për caktimin apo vazhdimin e paraburgimit ndaj 
të pandehurit (kur gjyqtari i procedurës paraprake ka refuzuar t’ia caktoj apo t’ia vazhdoj paraburgimin, 
mirëpo me ankesën e prokurorit të shtetit, kolegji i Gjykatës së Apelit, ia ka caktuar-vazhduar paraburgimin 
të pandehurit). Dmth., jo çdo vendosje lidhur me ankesën për paraburgimin apo masat tjera alternative, 
përjashton gjyqtarin që në çështjen e të pandehurit të njëjtë të jetë anëtar i kolegjit në Gjykatën e Apelit; III. 
Nuk mund të jetë anëtarë i kolegjit në Gjykatën e Apelit-Supreme, gyqtari i cili në çështjen e njëjtë, ka 
marrë pjesë në marrjen e vendimit në gjykatën më të ulët ose në gjykatën e njëjtë i cili atakohet me mjet 
juridik.” Më tutje, në arsyetimin e këtij Mendimi jurdik, ndër të tjera theksohet: a. Vullneti i ligjdhënësit 
nuk ka qenë që të pëjashtojë nga një proces penal, çdo gjyqtar i cili në çështjen e njëjtë penale ka marr pjesë 
në procedurën e mëherëshme, por vetëm gjyqtari i cili në cilësinë e gjyqtarit të procedurës paraprake, 
gjyqtari i Gjykatës së Apelit, ka caktuar apo vazhduar paraburgimin, kur në çështjen e njëjtë ka marr pjesë 
në marrjen e vendimit në gjykatën më të ulët ose në gjykatën e njëjtë i cili atakohet me mjet juridik dhe b. 
Nga kolegji për shqyrtimin e mjetit juridik, në Gjykatën e Apelit apo në atë Supreme, nuk përjashtohet 
gjyqtari i cili ndaj të pandehurit të njëjtë, ka marr pjesë më parë në kolegj i cili ka shqyrtuar mjetin juridik, 
të paraqitur kundër aktvendimit, të gjyqtarit të procedurës paraprake-kolegjit të Gjykatës së Apelit, për 
caktimin, vazhdimin e paraburgit, por ai nuk ka caktuar apo vazhduar paraburgimin, (të pandehurit mund 
me disa vendime t’i vazhdohet paraburgimi në kuadër të limiteve ligjore dhe ndaj secilit vendim mund të 
paraqitet mjet jurdik. Për secilin mjet jurdik kundër aktvenmdimit për paraburgimin mund të vendosë i 
njëjti kolegj) 
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ndryshme nga shkaqet për përjashtim të domosdoshëm. Kështu, arsye për përjashtim 
është çdo rrethanë që mund shkaktojë dyshim të arsyeshëm në paanshmërinë e 
gjyqtarit.  
Dyshimi paraqet efekt psikologjik të caktuar tek njeriu lidhur me një fakt të cilin e 
përjeton me dyshim dhe pasiguri etj.. Kur është fjala për dyshim në paanshmërinë e 
gjyqtarit, dyshimi i tillë pasqyrohet në pasigurinë e një personi së gjyqtari në rastin 
konkret nuk do të jetë i paanshëm dhe objektiv.67 Paanshmëria përbën kërkesën për t’u 
siguruar se të njëjtin vendim do ta merrte edhe gjykata tjetër me kompetencë të njëjtë 
funksionale, ose se i njëjti vendim do të merrej edhe në procedurën e cila do të 
zhvillohej në kushte të njëjta, në të cilën do të merrnin pjesë persona të tjerë. Nga sa u 
theksua, del se paanshmëria përbëhet nga dy elemente të rëndësishme. E para ka 
kuptim subjektiv, që nënkupton barazinë e të gjithëve para ligjit, ndërkaq e dyta ka 
kuptim objektiv dhe nënkupton depersonalizimin e gjykatës, përkatësisht se ligji është i 
barabartë për të gjithë. Kjo do të thotë praktikisht që gjykata duhet të ketë rolin e 
pozitës së të tretit në procedurë penale.68 
Rrethanat jetësore që mund të ndikojnë në objektivitetin e gjykatës, janë të shumta dhe 
të panumërta, të cilat nuk mund të përcaktohen paraprakisht. Në praktikën gjyqësore 
shkaqe të përjashtimit fakultativ mund të jenë: mosmarrëveshjet dhe konfliktet sipas 
rregullit ndërmjet gjykatës dhe palëve për vendosjen përkitazi me propozimet e palëve, 
në veçanti propozimet për marrjen e provave në shqyrtimin gjyqësor. Më tutje, shkaqe 
të përjashtimit fakultativ mund të jenë interesat e përbashkët pasurorë që gjejnë 
shprehjen drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet gjinisë së afërme, miqësia ose armiqësia, 
marrëdhënia afariste e mëhershme ose aktuale ndërmjet gjyqtarit dhe ndonjërës nga 
palët, p.sh. të pandehurit dhe të dëmtuarit, marrëdhënia e varësisë apo subordinimit 
ndërmjet gjyqtarit dhe subjekteve të tjera, ekzistimi i interesave personalë në procedurë 
përveç atyre veçanërisht të theksuara, lidhjet fqinjësore, lidhja gjinore në shkallë më të 
largët, përkatësisht jashtë shkallëve të gjinisë, që janë bazë e përjashtimit të 
domosdoshëm. Këtu bëjnë pjesë edhe rrethanat që dalin nga marrëdhëniet e personave 
të dashuruar ose atyre që urrehen etj.. Konsiderohet se bazë e përjashtimit nuk mund të 
jetë paaftësia e gjyqtarit për të gjykuar.69 Po ashtu, fakti se pala në një çështje penale ka 
kërkuar përjashtimin e kryetarit të gjykatës, vetvetiu nuk mund të jetë shkak i 
përjashtimit të të gjithë gjyqtarëve të asaj gjykate, ngase gjyqtarët me rastin e marrjes 
së vendimeve, janë të pavarur në punën e tyre (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap. 
1830/59).70 
 
Praktika gjyqësore 
 
“F.E. nga Gjykata e Qarkut në Prishtinë, P. nr. 202/2005 të dt. 6.06.2008 ishte shpall 
fajtor për veprat penale vrasje e rëndë nga neni 30 i LPK, vrasje në tentativë nga neni 
30 i LPK dhe për terrorizëm nga neni 125 i LPJ për çka dënohet me dënim maksimal 
40 vite burgim.  

                                                 
67 Škulić, op. cit., fq. 227. 
68 Krahaso: Pavišić, 2, fq. 63. 
69Vasiljević, Grubač, 2, fq. 105.  
70 Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. cit., fq. 120. 
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Sipas ankesës së avokatit mbrojtës Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin e vet 
Ap. Nr. 409/2008 të dt.12 mars 2009 F.E, e liroi nga të gjitha akuzat. 
Prokuroria Specale e Kosovës ka ushtruar në Gjykatën Supreme Kërkesë për mbrojtje 
të ligjshmërisë ndaj aktgjykimit mbi lirimin nga akuzat të F.E sipas Aktgjykimit Ap. Nr. 
409/2008, mes tjerash edhe për shkak se gjykatësi Guy Van Craen, sipas vlerësimit të 
prokurorit, me qe në të njëjtën lëndë kishte marr pjesë në procedurën paraprake me 
rastin e ankesës kundëraktvndimit për paraburgit ndaj F.E. në procedurë paraprake, 
dhe tani përsëri kishte vendosur në kolegjin e të pestëve në Gjykatën Supreme të 
Kosovës, madje si kryetar kolegji për çështjen në meritum, prandaj ka shkelje të 
dispozitave procedurale të nenit 403 parag 1 nën parag 1 në lidhje me nenin 40 
paragrafi1 nën paragrafi5 dhe baza tjetër paragrafi 2 i nën parag 1 të nenit 40 të KPP. 
Gjykata Supreme gjeti se nuk ka shkelje të nenit 40 paragrafi 1 nën paragrafi 5 ose të 
nenit 40 paragrafi 2 nën paragrafi 1 KPP. 
Pjesëmarrja e gjyqtarit ndërkombëtar Guy Van Craen në kolegjin e Gjykatës së Qarkut 
në Prishtinë me 28 mars 2001 me rastin e ankesës së avokatit mbrojtës kundër 
vendimit për paraburgim nga gjyqtarit hetues ndërkombëtar, nuk përjashton gjyqtarin 
nga ushtrimi i funksionit në lëndën F.E., madje edhe pse ka kryesuar kolegjin me 12 
mars 2009. 
Është mjaftë e qartë se qëllimi i nenit 40 paragrafi 2 nën paragrafi1 të KPP synon 
pranimin e të drejtës se individit për një gjykatë me gjykatës të paanshëm dhe në ketë 
mënyrë reflekton nenin 6 të KEDNj. Nuk është diskutabile se një gjykatës ka vepruar si 
gjykatës i procedurës paraprake mund të mos jetë i paanshëm në fazen e shqyrtimit 
gjyqesor në të njëjtën lëndë në shkallë të parë, ku ende dëshmitë do të duhet të 
mblidhen dhe vlerësohen. Faza e ankesës është e kualitetit të ndryshëm pasi që fusha e 
shqyrtimit e kufizuar në mënyrë strikt në ankesën e parashtruar. Ndërkaq neni 40 
paragrafi 1 nën paragrafi 1 tregon se gjykatësi i cili ka marrë pjesë në procedurën 
paraprake në një lëndë të caktuar nuk përjashtohet domosdoshmërisht vetëm për ketë 
shkak. Prandaj duke pasur parasysh ketë behet e qartë sesi kolegji në procedurë 
paraprake ashtu edhe gjykatësi përkatës si anëtarë i kolegjit nuk ka shqyrtuar lëndën 
në meritum por vetëm ka vlerësuar kushtet për paraburgim dhe në atë kohë ishte bishti 
i cigarës që është gjetur në vendin e krimit dhe përshtatej me përberjen e ADN së të 
dyshuarit. Përfundimisht nuk ka shenja paralajmëruese se gjykatësi kur ka qenë 
kryetar i kolegjit për ankesa, subjektivisht të ketë pasur bindje paraprake mbi lëndën 
nga procedura paraprake dhe se vendimet e gjykatësit janë bazuar në kushtet për 
paraburgim. 
(Lënda F.E, Pkl/Kzz. nr.71/o9 Gjykata Supreme e Kosovës. pp:/www.eulex-kosovo.eu/ 
me dt. 26.06 2010.)” 
 
“Për autorizimin e paraburgimit informatat nuk janë prezantuar në të njëjtën mënyrë 
si dëshmitë gjatë shqyrtimit para gjykatës. Sipas Gjykatës Evropiane, vetëm fakti se 
anëtari i gjykatës ka marrë pjesë gjithashtu si gjykatës i procedurës paraprake në të 
njëjtën lëndë, në vetvete nuk arsyeton frikën për paanshmërinë e tij”,  
(Lënda Padovani kundër Italisë 13396/87 1991, 26 shkurt 1993). Shih paragrafi 25 të 
ketij vendimi të GJEDNJ. 
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“Kur në shqyrtimin kryesor ka marrë pjesë si anëtar i trupit gjykues, gjykatësi hetues i 
cili ka dhënë urdhëresë dhe ka kryesuar obduksionin, nuk janë plotësuar kushtet 
ligjore për përjashtimin e tij”.  
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Serbisë, Kž.nr. 1o14/2005 dt.7 shtator 2005).  
  
“Nuk janë plotësuar kushtet për përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues, kur i njëjti ka 
marrë pjesë në marrjen e vendimit me rastin e ankesës në aktvendimin mbi caktimin e 
paraburgut nga gjykatësi hetues”.  
(Aktvendim i Gjykatës se Qarkut Beograd Kz nr.2768/05, të dt.19 dhjetor 2008). 
  
“Gjykatësi i cili ka marrë pjesë në kolegjin jo shqyrtues i cili ka vendos për 
kundërshtimin ndaj aktakuzës, në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 4, nuk është i 
përjashtuar si anëtar i kolegjit jashtëgjyqësor, i cili në të njëjtën procedurë penale 
vendos mbi çështje në të cilat merren vendime jashtë shqyrtuese, edhe për paraburgim, 
përveçse nga gjykimi në shqyrtimin kryesor.”  
(Gjykata Supreme e Kroacise ll 4 Kz 740/1999, 3 prosinca 1999). 
 
“Rrethana që anëtaret e trupit gjykues, më herët kanë marrë pjesë si anëtarë të kolegjit 
penal jashtëgjyqësor në të njëjtën lëndë ndaj të dyshuarit, përkatësisht të akuzuarit në 
marrjen e aktvendimit mbi vazhdimin e paraburgimit, vetvetiu nuk do të thotë se ka 
dyshim në njëanshmëri të tyre dhe nuk paraqet bazë për përjashtim të tyre, sikurse 
theksohet gabimisht në kërkesën për përjashtim.”  
(Vendimi i Gjykatës Supreme të B.H,nr.Su 428/06, dt.16.03.2006). 
 
“Duke konfirmuar parimin kushtetues të zhvillimit të një procesi nga një gjykatë e 
paanshme, Gjykata Kushtetuese e R.SH., me vendimin e vet nr. 43 të dt. 4.6.1999, ka 
pranuar kërkesën për shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 1462 të dt 
3.11.1998, të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, për shkak se dy anëtarë të 
kësaj gjykate, duke qenë anëtarë të KLD, kishin votuar për shkarkimin e kërkuesit nga 
detyra e gjykatësit. 
Ky vendim arsyeton 
“Në përbërjen e trupit gjykues që ka shqyrtuar ankimin e kërkuesit janë përfshirë edhe 
dy anëtarë të Gjykatës së Kasacionit, të cilët efektivisht janë edhe anëtarë të KLD…të 
dy këta gjyqtarë kanë marrë pjesë dhe kanë vendosur për çështjen konkrete kur është 
shqyrtuar nga KLD. 
Pavarësisht nga vota që kanë dhënë këtu në favor apo në disfavor të kërkuesit, 
pjesëmarrja e tyre edhe në Kolegjet e Bashkuara, ka vënë objektivisht në dyshim 
paanësinë e Gykatës në gjykimin e çështjes.” 
(Vendim i Gjykatës Kushtetuese të R.SH., nr. 43 të dt.4.06.1999. Botuar në KPP me 
praktikë gjyqësore, Tiranë 2009).  
 
“Fakti se i dëmtuari është gjykatës në Gjykatën kompetente, është arsye e rëndësishme 
për delegimin e kompetencës territoriale në gjykatën tjetër me kompetencë reale.” 
(Aktvendimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kr.br 10/09, dt.13.10.2009. ) 
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“Ekzistojnë arsyet për përjashtimin e ekspertit ose kryetarit të trupit gjykues, nëse për 
ekspert është caktuar bashkëshorti i kryetarit të trupit.” 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kzp.br.67/09, dt.3.09.2009.) 
  
“Mosvendosja në mënyrë ligjore për kërkesën për përjashtim të gjykatësit porotë, 
cenon të drejtën e të akuzuarit për mbrojtje”. 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kzp.br.118/09, dt.30.11.2009.) 
 
Neni 40 [Procedura për përjashtim] 
 
1. Gjyqtari posa të mësojë se ekziston ndonjë arsye për përjashtim nga neni 

39, paragrafi 1. ose 2. I këtij Kodi ndërpret çdo aktivitet lidhur me çështjen 
dhe për këtë e njofton kryetarin e gjykatës, i cili sipas procedurave apo 
rregullave të brendshme të gjykatës cakton zëvendësimin e tij. Në rastin e 
përjashtimit të kryetarit të gjykatës, ai kërkon drejtpërdrejt nga Kryetari i 
Gjykatës së Apelit që të caktojë zëvendësimin. 

2. Në qoftë se gjyqtari konstaton se ekzistojnë rrethana të cilat arsyetojnë 
përjashtimin e tij nga neni 39, paragrafi 3. i këtij Kodi, ai për këtë e njofton 
kryetarin e gjykatës. Derisa të merret vendim për përjashtim, gjyqtari 
mund të ndërmarrë vetëm ato veprime të cilat janë domosdo të nevojshme 
për të penguar shtyrjen ose vonesën e palejueshme të çështjes. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me dispozitat e këtij neni rregullohet në mënyrë të ndryshme procedura e përjashtimit 
të gjyqtarit me iniciativë të vetë gjyqtarit, varësisht se a është fjala për rastet e 
përjashtimit të domosdoshëm apo për rastet e përjashtimit fakultativ. 
Sipas paragrafi 1 të këtij neni, gjyqtari detyrohet që, posa të mësojë se ekziston ndonjë 
arsye për përjashtim të domosdoshëm, të ndërpresë çdo aktivitet lidhur me çështjen. 
Lidhur me këtë iniciativë e njofton kryetarin e gjykatës, për të bërë zëvendësimin e tij. 
Nëse kërkohet përjashtimi i kryetarit të gjykatës, ai kërkon drejtpërdrejt nga kryetari i 
Gjykatës së Apelit për t`ia caktuar zëvendësimin. Kur kryetari i Gjykatës së Apelit gjen 
së iniciativa e gjyqtarit është e bazuar, urdhëron zëvendësimin, por në këtë rast sikurse 
edhe në rastin e kundërt, kur gjen se nuk ekziston shkaku për përjashtim, nuk merr 
kurrfarë aktvendimi kundër të cilit do të lejohej ankesa. Në këtë mënyrë evitohet 
mundësia e paraqitjes së mjetit juridik, si nga gjyqtari i cili e ka iniciuar çështjen e 
zëvendësimit, ashtu edhe të palës e cila nuk ka paraqitur kërkesë për përjashtim.71 
Vendimi i kryetarit të gjykatës do të regjistrohet në procesverbal dhe do të shënohet në 
shkresat e lëndës.  
Kërkesën për përjashtim mund ta bëjnë palët sipas nenit 41, paragrafi 1 në ato raste kur 
gjyqtari përkitazi me arsyet e përjashtimit, nuk e njofton kryetarin, ose kur kryetari nuk 
e aprovon kërkesën e tij për përjashtim. Ndërkaq, kur palët nuk paraqesin kërkesë për 
përjashtim, kryetari i gjykatës në rastet e nënparagrafi 1.1 dhe 1.2 të nenit 39, mund të 
urdhërojë zëvendësimin sipas iniciativës së tij.72 Po ashtu, kryetari i trupit gjykues, 
                                                 
71 Vasiljević, Grubač, 2, fq. 106. 
72 Ibid. 
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duke vepruar sipas nenit 297 paragrafi 2, vërteton nëse trupi gjykues është i përbërë 
sipas ligjit dhe a ka arsye për përjashtim dhe për këtë detyrohet të njoftojë kryetarin e 
gjykatës.73 
 
Paragrafi 2. 
 
Kërkesën për përjashtim të gjyqtarit nga neni 39 paragrafi 3, sipas rregullit, e ushtrojnë 
palët. Megjithatë, përjashtimin nga kjo bazë mund ta kërkojë gjyqtari pa marrë 
parasysh nëse propozimin e ka bërë njëkohësisht pala. Kur kërkesa e gjyqtarit për 
përjashtim është aprovuar dhe është marrë vendimi përkitazi me përjashtimin, nuk do 
të vendoset për kërkesën e palës, ngase kërkesa e palës është absorbuar në vendimin 
për përjashtim. 74 
Efekti juridik i kërkesës së paraqitur për përjashtim varet nga lloji i përjashtimit. 
Kështu, të përjashtimi i domosdoshëm (paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni), gjyqtari 
ndërpret çdo aktivitet lidhur me çështjen, për dallim nga përjashtimi fakultativ 
(paragrafi 3 i këtij neni), gjyqtari deri në vendimin e gjykatës lidhur me përjashtimin, 
mund të ndërmarrë vetëm ato veprime të cilat janë të domosdoshme për të penguar 
shtyrjen ose vonesën e palejueshme të procedurës në çështjen penale përkatëse. Ky 
ndryshim kushtëzohet nga kualiteti i bazave për përjashtim nga paragrafi 1 dhe 2 nga 
një anë dhe paragrafi 3, nga ana tjetër, të këtij neni. Në rastin e parë, si u tha më sipër, 
fjala është për ndalesën absolute për ushtrimin e funksionit gjyqësor, ndërsa në rastin e 
dytë për ndalesën relative. 
 
Neni 41 [Kërkesa për përjashtim] 
 
1. Përjashtimin e gjyqtarit mund ta kërkojnë edhe palët. 
2. Pala mund të kërkojë përjashtimin e gjyqtarit sapo të ketë mësuar për 

ekzistimin e arsyeve për përjashtim, dhe kete mund ta beje më së largu deri 
para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, ndërsanë rast të përjashtimit për 
arsyet e parapara në nenin 39, paragrafi 3. i këtij Kodi, përjashtimin e 
kërkon para fillimit të shqyrtimit gjyqësor. 

3. Kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit apo të Gjykatës 
Supreme pala mund ta bëjë në ankesë ose në përgjigje në ankesë. 

4. Pala mund të kërkojë përjashtimin vetëm të gjyqtarit që e trajton çështjen. 
5. Pala detyrohet që në kërkesë të shënojë rrethanat me të cilat e mbështet 

pretendimin për ekzistimin e bazës ligjore për përjashtim. Shkaqet e 
paraqitura në kërkesën e mëparshme për përjashtim e cila është refuzuar 
nuk mund të paraqiten përsëri në kërkesë. 

 
Paragrafi 1 dhe 2. 
 
Me dispozitat e këtij neni rregullohet procedura për përjashtim, e inicuar nga palët. 
Kështu, palët mund të kërkojnë përjashtimin nga të gjitha shkaqet e parashikuara në 

                                                 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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nenin 39. Kodi ka zgjeruar nocionin e palëve duke nënkuptuar palë edhe të dëmtuarin 
(neni 19, nënparagrafi 1. 15).  
Në paragrafi 2 të këtij neni përcaktohet momenti procedural deri kur pala mund ta 
kërkojë më së voni përjashtimin e domosdoshëm dhe fakultativ. Kështu, pala kërkesën 
për përjashtim të domosdoshëm (neni 39, paragrafi 1 dhe 2) mund ta paraqesë sapo të 
mësojë për arsyen e përjashtimit, e më së largu deri para përfundimit të shqyrtimit 
gjyqësor. Ndërkaq, pala përjashtimin fakultativ nga shkaqet e parapara në nenin 39 
paragrafi 3, mund ta kërkojë para fillimit të shqyrtimit gjyqësor. Kur pala me të drejtë 
kërkese për përjashtim, gabimisht konsideron se është fjala për përjashtim të 
domosdoshëm (neni 39 paragrafi 1 dhe 2), ndonëse fjala është për shkakun fakultativ të 
përjashtimit (neni 39 paragrafi 3), ajo nuk mund ta paraqesë kërkesën pasi të ketë 
filluar shqyrtimi gjyqësor, sepse për këtë arsye ka mësuar më vonë. Në të vërtetë, në 
këtë rast kërkesa mund të bëhet vetëm deri në fillim të shqyrtimit gjyqësor e jo sikurse 
të rastet e përjashtimit të domosdoshëm kur kërkesa mund të paraqitet, siç është 
theksuar më parë, edhe pas fillimit shqyrtimit gjyqësor, përkatësisht deri para 
përfundimit të shqyrtimit gjyqësor.  
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafi 3 të këtij neni, përjashtimin e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit apo 
Gjykatës Supreme pala mund ta kërkojë me ankesë, përkatësisht në përgjigje të 
ankesës. Kështu, kur pala ka mësuar për shkakun për përjashtim të domosdoshëm pas 
marrjes së aktgjykimit (neni 39 paragrafi 1 dhe 2), ajo këtë arsye për përjashtim mund 
ta paraqesë në ankesë ose në përgjigje të ankesës.  
 
Paragrafi 4. 
 
Kërkesa për përjashtim i drejtohet gjyqtarit e jo gjykatës si organ gjyqësor, ngase 
bazohet në marrëdhënien personale të gjyqtarit me çështjen penale konkrete. Sipas 
paragrafi 4 të këtij neni, pala mund të kërkojë përjashtimin vetëm të gjyqtarit që e 
shqyrton çështjen. Kërkesa për përjashtim duhet të përmbajë së paku dy kushte: 1) 
identifikimin me emër të gjyqtarit ose gjyqtarit porotë; (ose më shumë prej tyre) dhe 2) 
që gjyqtari kundër të cilit është e drejtuar kërkesa, të jetë gjyqtar që e trajton çështjen. 
Kërkesa ka të bëjë me kohën kur gjyqtari ushtron funksionin gjyqësor. 
 
Paragrafi 5. 
 
Në paragrafi 5 të këtij neni parashikohet detyrimi i palës që, në kërkesën për 
përjashtim, të theksojë rrethanat të cilat përbëjnë njërën nga bazat e përjashtimit të 
gjyqtarit. Përveç kësaj, në kërkesë duhet të shënohen edhe provat që e bëjnë të 
besueshëm ekzistimin e këtyre rrethanave. Nëse këto rrethana nuk theksohen, kërkesa 
do të hidhet, ndërkaq nëse nuk theksohen provat për këto rrethana, pala, sikurse edhe 
në raste të tjera të akteve të parregullta, do të thirret për të evituar këtë të metë formale. 
Me fjalë të tjera, kërkesa për përjashtim duhet të mbështetet në njërin nga shkaqet 
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ligjore për përjashtim, ngase Kodi nuk parashikon mundësinë e përjashtimit të 
pamotivuar (peremptor).75  
Në kërkesë nuk mund të përsëriten bazat e njëjta për përjashtim, të mbështetura në të 
njëjtat shkaqe. Kërkesa për përjashtim nuk mundet, përkatësisht nuk lejohet të 
mbështetet në shkaqet që janë theksuar më parë në kërkesën për përjashtim, e cila është 
refuzuar. Mirëpo, është e mundshme që pala të konstatojë më vonë paraqitjen e 
rrethanave të reja për përjashtim përkitazi me bazën e theksuar më parë të përjashtimit. 
Në këtë rast konsiderohet se duhet lejuar kërkesa për përjashtim.  
  
Neni 42 [Vendimet mbi kërkesat për përjashtim] 
 
1. Kërkesat për përjashtim sipas nenit 41 të këtij Kodi vendosen nga gjyqtarët 

në vijim: 
1.1. Kryetari i Gjykatës Themelore vendos mbi kërkesën për përjash-

timin e gjyqtarëve të Gjykatës Themelore. 
1.2. Kryetari i Gjykatës së Apelit vendos mbi kërkesën për përjashtimin 

vetëm të Kryetarit të Gjykatës Themelore ose mbi kërkesën për 
përjashtimin e Kryetarit të Gjykatës Themelore dhe gjyqtarit tjetër 
të së njëjtës gjykatë. 

1.3. Kryetari i Gjykatës së Apelit vendos mbi kërkesën për përjashtimin e 
gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit. 

1.4. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës vendos mbi kërkesën për 
përjashtimin e Kryetarit të Gjykatës së Apelit, kërkesën për 
përjashtimin e Kryetarit të Gjykatës së Apelit dhe gjyqtarit tjetër të 
së njëjtës gjykatë ose kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit të 
Gjykatës Supreme të Kosovës. Kolegji i kryesuar nga Zëvendës 
kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës vendos mbi kërkesën për 
përjashtimin e kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës ose mbi 
kërkesën për përjashtimin e kryetarit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës dhe gjyqtarëve tjerë të së njëjtës gjykatë. 

2. Para marrjes së aktvendimit për përjashtim dëgjohet gjyqtari apo kryetari 
i gjykatës, e sipas nevojës zhvillohen edhe hetime të tjera. 

3. Kundër aktvendimit me të cilin pranohet kërkesa për përjashtim nuk 
lejohet ankesë. Aktvendimi me të cilin kërkesa për përjashtim refuzohet 
mund të kundërshtohet me ankesë të posaçme, e kur një aktvendim i tillë 
është marrë pas ngritjes së aktakuzës, atëherë mund të kundërshtohet 
vetëm me ankesë kundër aktgjykimit. 

4. Në qoftë se kërkesa për përjashtim është në kundërshtim me dispozitat e 
nenit 41, paragrafët 4. dhe 5. të këtij Kodi ose kërkesa për përjashtim nga 
neni 39, paragrafi 3. i këtij Kodi është parashtruar pas fillimit të shqyrtimit 
gjyqësor, kërkesa hudhet në tërësi ose pjesërisht. Kundër aktvendimit me të 
cilin hudhet kërkesa nuk lejohet ankesë. Aktvendimin me të cilin hudhet 
kërkesa e merr kryetari i gjykatës, kurse në shqyrtim gjyqësor atë e merr 
trupi gjykues. Gjyqtari, përjashtimi i të cilit kërkohet, mund të marrë pjesë 
në marrjen e aktvendimit nga trupi gjykues. 

                                                 
75 Krahaso: Pavišić, Berislav, Komentar Zakona o krivičnom postupku, 2005, Rijeka, fq. 64. 
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Me dispozitat e këtij neni përcaktohen subjektet dhe rregullohet procedura e vendosjes 
përkitazi me kërkesën për përjashtim të paraqitur nga palët në bazë të nenit 41. 
Ndërkaq, procedura për përjashtim me kërkesë të gjyqtarit, rregullohet me nenin 40.  
 
Paragrafi 1. 
 
Me dispozitën e parag. 1 të këtij neni, me katër nënparagrafe përcaktohen subjektet të 
cilët vendosin për kërkesat për përjashtim të palëve. Me këtë dispozitë, në krahasim me 
dispozitën e njëjtë të KPP të mëparshëm bëhet plotësisht e qartë se cili gjyqtar vendos 
në një rast konkret për kërkesat për përjashtim të gjyqtarëve të instancave të ndryshme 
gjyqësore. Kështu, për kërkesat për përjashtim të parashtruara sipas nenit 41 vendosen 
nga gjyqtarët e instancave të ndryshme si në vijim: a) Kryetari i Gjykatës Themelore 
vendos mbi kërkesën për përjashtimin e gjyqtarëve të Gjykatës Themelore; b) Kryetari 
i Gjykatës së Apelit vendos mbi kërkesën për përjashtimin vetëm të Kryetarit të 
Gjykatës Themelore ose mbi kërkesën për përjashtimin e Kryetarit të Gjykatës 
Themelore dhe gjyqtarit tjetër të së njëjtës gjykatë; c) Kryetari i Gjykatës së Apelit 
vendos mbi kërkesën për përjashtimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit;76 d) Kryetari 
i Gjykatës Supreme të Kosovës vendos mbi kërkesën për përjashtimin e Kryetarit të 
Gjykatës së Apelit, kërkesën për përjashtimin e Kryetarit të Gjykatës së Apelit dhe 
gjyqtarit tjetër të së njëjtës gjykatë ose kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës. Ndërkaq, Kolegji i kryesuar nga Zëvendës kryetari i Gjykatës 
Supreme të Kosovës vendos mbi kërkesën për përjashtimin e kryetarit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës ose mbi kërkesën për përjashtimin e kryetarit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës dhe gjyqtarëve tjerë të së njëjtës gjykatë, për dallim nga KPP i 
mëparshëm sipas të cilit për përjashtimin e Kryetarit të Gjykatës Supreme vendosej në 
seancën e përgjithshme të Gjykatës Supreme të Kosovës.  
Duhet theksuar se në procedurën lidhur me vendosjen për përjashtim, nuk merr pjesë e 
as nuk vendos gjyqtari kundër të cilit është drejtuar kërkesa për përjashtim, përveç 
rasteve të hedhjes së kërkesave për përjashtim të paraqitura jashtë afatit, ose të 
kërkesave të palejuara nga paragrafi 5 i këtij neni, kur hedhja kërkesës bëhet për arsye 
formale.77 Si mund të shihet, KPP vendosjen për kërkesën për përjashtim të kryetarit të 
gjykatës ose për kërkesën për përjashtimin e kryetarit të gjykatës dhe gjyqtarit, nuk e 
ka lënë në kuadër të së njëjtës gjykatë, por në kompetencë të kryetarit të Gjykatës së 
Apelit. Kjo dispozitë, p.sh., në Ligjin e procedurës penale të Kroacisë është ndryshuar 
kështu që për kërkesën për përjashtim në këto raste vendoset në kuadër të së njëjtës 
gjykatë. Me këtë zgjidhje synohet të thjeshtohet vendosja përkitazi me kërkesën për 
përjashtim në rastet në fjalë.78 
 

                                                 
76 Lidhur me pranimin e kërkesës së mbrojtësve të akuzuarve për përjashtimin e gjyqtarve nga neni 39 
parag. 3, nga Gjykata e Apelit shih: Aktvendimin e Gjykatës së Apelit, nr. PAKR. nr. 266/2014, dt, 30 
shtator 2014. Ndërkaq, lidhur mr refuzinin e e kërkesës së mbrojtësve të akuzuarve për përjashtimin e 
gjyqtarve nga neni 39 parag. 3, nga Gjykata e Apelit shih: Aktvendimin e Gjykatës së Apelit, nr. PAKR. nr. 
55/2014, dt, 9 shtator 2014. 
77 Vasiljević, Grubač, 2, fq. 109. 
78 Shih: nenin 35 të Ligjit të procedurës penale të Kroacisë 
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Paragrafi 2. 
 
Në paragrafin 2 të këtij neni përcaktohet se, para marrjes së aktvendimit për përjashtim, 
duhet të dëgjohet gjyqtari ose kryetari i gjykatës. Deklarimet e tyre duhet të përmbajnë 
sqarimet përkitazi me ekzistimin e shkaqeve në të cilat mbështet kërkesa e palës për 
përjashtim. Thëniet në kërkesë mund të verifikohen me gjurmime të shkurtra, të cilat i 
ndërmerr vetë kryetari i gjykatës ose nëpërmjet gjyqtarit që e cakton ai. Me fjalë të 
tjera, deklarimi është vetëm një element i informimit përkitazi me ekzistimin e 
shkaqeve të përjashtimit. Pra, nga gjyqtari nuk kërkohet të deklarohet për 
bazueshmërinë e kërkesës, ngase për bazueshmërinë e kërkesës vendos organi që merr 
vendimin përkitazi me kërkesën për përjashtim. Në Kod nuk theksohet afati brenda të 
cilit duhet të vendoset përkitazi me kërkesën për përjashtim, por për përjashtim duhet të 
vendoset pa shtyrje79. 
 
Paragrafi 3. 
 
Duke vendosur lidhur me kërkesën për përjashtim, organi kompetent mund të marrë tri 
lloj aktvendimesh: aktvendim me të cilin aprovohet 80 refuzohet81 dhe hidhet kërkesa82 
Më dispozitat e këtij paragrafi rregullohen situatat procedurale kur kërkesa për 
përjashtim aprovohet, përkatësisht refuzohet. Përkitazi me kërkesën për përjashtim, 
mund të merret aktvendim me të cilin aprovohet kërkesa për përjashtim, kundër të cilit 
nuk lejohet ankesa. Kur përkitazi me kërkesën është marrë aktvendim me të cilin 
kërkesa refuzohet para ngritjes së aktakuzës, ky aktvendim mund të atakohet me 
ankesë të veçantë, për të cilën vendos gjykata më e lartë. Aktvendimi i marrë pas 
ngritjes së aktakuzës, me të cilin refuzohet kërkesa, nuk mund të kundërshtohet me 
ankesë të veçantë, po vetëm me ankesën kundër aktgjykimit. Konsiderohet se, nëse do 
të lejohej ankesa e veçantë ndaj aktvendimit me të cilin refuzohet përjashtimi pas 
ngritjes së aktakuzës, caktimi i shqyrtimit gjyqësor do të mund të shtyhej, përkatësisht 
shqyrtimi gjyqësor i filluar do të duhej të ndërpritej ose të shtyhej. Në këtë mënyrë, 
pasi që kërkesa për përjashtim do të mund të përsëritej, palët, me përsëritjen e kërkesës, 
do të mund të zvarrisin procedurën, përkatësisht të pamundësojnë mbajtjen e shqyrtimit 
gjyqësor.  
 
Paragrafi 4. 
 
Më parë është theksuar se përkitazi me kërkesën për përjashtim mund të merret edhe 
aktvendim me të cilin kërkesa për përjashtim hudhet. Me dispozitat parag. 4 të këtij 
neni pikërisht rregullohet hudhja e plotë83 ose e pjesërishme84 e kërkesës për 

                                                 
79 Krahaso: Vasiljević, 2, fq. 110. 
80 Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, I. Agj. nr. 5/09-80, dt. 14. 12. 2009. 
81 Aktvendimi i Kryeprokurorit publik të Qarkut në Prizren, PP. nr. 301/2008, dt. 20. 07. 2009. 
82 Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, I. Agj. nr. 5/09-38, dt. 17. 06. 2009.  
83 Hudhja e plotë përkatësisht e tërësishme e kërkesës për përjashtim vjen në shprehje, në ato raste kur 
përmbushen kushtet ligjore për hudhje të tërësishme të kërkesës për përjashtim.  
84 Ndërkaq, hudhja të pjesërishme e kërkesës për përjashtim vjen në shprehje, në ato raste kur përmbushen 
vetëm pjesërisht kushtet për hudhjen e kërkesës për përjashtim. Pa marr para sysh, se a është fjala për 
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përjashtim. Kështu, kërkesa për përjashtim sipas këtij paragrafi mund të hudhet në këto 
raste: 1) kur kërkesa është e pa afatshme për shkak se pala ka paraqitur kërkesën pas 
fillimit të shqyrtimit gjyqësor (neni 41 parag. 2); 2) kur kërkesa nuk përmbush kushtet 
të përcaktuara në nenin 41 parag. 4 dhe 5). Në të vërtetë, kërkesa nuk i përmbush 
kushtet ligjore në këto raste: a) kur në kërkesë për përjashtim nuk është caktuar me 
emër gjyqtari përjashtimi i të cilit kërkohet. b) nëse pala nuk i ka theksuar rrethanat me 
të cilat mbështet kërkesa për ekzistimin e bazës ligjor për përjashtim ose c) nëse në 
kërkesë paraqitën përsëri shkaqet të cilat tanimë janë theksuar në kërkesën e 
mëhershme e cila është refuzuar.85 Kundër aktvendimit mbi hudhjen e kërkesës për 
përjashtim nuk është e lejuar ankesa. Aktvendimin mbi hudhjen e ankesës jashtë 
shqyrtimit gjyqësor e merr kryetari i gjykatës ndërsa në shqyrtimin gjyqësor trupi 
gjykues. Kur aktvendimin mbi hudhjen e kërkesës e merr trupi gjykues, në te mund të 
marr pjesë, edhe gjyqtari përjashtimi i të cilit kërkohet. Pjesëmarrja e këtij gjyqtari nuk 
është e dëmshme për palën ngase trupi gjykues e shqyrton vetëm anën formale të 
kërkesës, duke mos u lëshuar në vërtetimin e bazueshmërisë së kërkesës për 
pëjashtim.86 Në këtë kontekst konsiderohet, se nëse është fjala për procedurën e cila 
zhvillohet para gjyqtarit të vetëm, ai vet do të mund të marr aktvendim për hudhjen e 
kërkesës për përjashtimin e tij.87 
Me fjalë të tjera, në rastet kur për rrethanat nga neni 39 parag. 3, është mësuar pas 
fillimit të shqyrtimit gjyqësor, kërkesa për përjashtim hudhet me aktvendim, sikurse 
edhe në rastet të tjera të hudhjes së kërkesës për përjashtim, kundër të cilit aktvendim, 
siç është theksuar më sipër nuk është e lejuar ankesa. Meqenëse, kundër aktvendimit 
mbi hudhjen e aktvendimit nuk është e lejuar ankesa e veçantë, rrethanat për përjashtim 
fakultativ nga neni 39 parag. 3 mund të paraqitën në ankesën kundër aktgjykimit. Për 
më tepër, në ankesën kundër aktgjykimit sipas nenit 384 parag. 2 mund të paraqitën të 
gjitha rrethanat të cilat tregojnë se në shqyrtim gjyqësor ka marr pjesë gjyqtari i cili 
është dashur të përjashtohet. 88 
Me dispozitën e parag. 4 të këtij neni synohet të evitohen keqpërdorimet eventuale me 
paraqitjen e kërkesës për përjashtim.89  
  
Neni 43 [Ndërprerja e ushtrimit të veprimeve pas kërkesës për përjashtim 

të gjyqtarit] 
 

Kur gjyqtari mëson se është bërë kërkesë për përjashtimin e tij, ai 
detyrohet që menjëherë të ndërpresë çdo veprim në atë çështje, e kur kemi 
përjashtim nga neni 39, paragrafi 3. i këtij Kodi, ai deri në marrjen e 
aktvendimit mbi kërkesën mund të kryejë vetëm ato veprime për të cilat 
ekziston rrezik nga vonesa.  

 

                                                                                                                            
hudhje të plotë apo të pjesëshme të kërkesës për përjashtim, në të dy rastet gjykata e hudh kërkesën me 
aktvendim kundër të cilit nuk ësht e lejuar ankesa e veçantë.  
85 Škulić, op. cit., fq. 232. 
86 Grubač, op. cit., fq. 114. 
87 Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. cit., fq. 126. 
88 Krahaso: Ibid. 
89 Krahaso: Pavišić, 1, fq. 182. 
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Me këtë dispozitë përcaktohen pasojat juridike të paraqitjes së kërkesës për përjashtim, 
e cila, si e tillë, korrespondon, përkatësisht paraqet përsëritje të një pjese të dispozitës 
se paragrafëve 1 e 2 të nenit 40. Dallimi ndërmjet këtyre dispozitave qëndron në faktin 
se në dispozitat e paragrafi 1 e 2 të nenit 40, për pasojat e paraqitjes së kërkesës flitet 
në një kontekst më të gjerë procedural. Ndërkaq, në dispozitën që po shqyrtojmë, flitet 
eksluzivisht për pasojat e paraqitjes së kërkesës për përjashtim lidhur me ndërmarrjen e 
veprimeve të mëtejme procedurale nga ana e gjykatës. Me fjalë të tjera, shkaqet e 
përjashtimit të domosdoshëm dhe fakultativ pasqyrohen edhe për sa i përket efektit 
juridik të kërkesës së parashtruar për përjashtim. Gjyqtari vepron në mënyra të 
ndryshme, varësisht nëse kërkesa është bërë nga shkaqet e përjashtimit të 
domosdoshëm apo të atij fakultativ. Kur është fjala për përjashtimin e domosdoshëm, 
gjyqtari detyrohet që të ndërpresë menjëherë çdo veprim në atë çështje, përfshirë edhe 
veprimet e pashtyeshme, por edhe ato të parëndësishme. Ndërkaq, në rastin e 
përjashtimit fakultativ ai mund të kryej vetëm ato veprime për të cilat ekziston rrezik 
nga vonesa. Në rastin e parë ndalesa ka karakter absolut, sepse ndalon çdo veprim të 
gjyqtarit në çështjen përkatëse, kurse në rastin e dytë ka karakter relativ, sepse në këtë 
rast gjyqtari deri në marrjen e aktvendimit për përjashtim, mund të kryejë vetëm ato 
veprime për të cilat ekziston rreziku nga vonesa. Veprimet e ndërmarra nga gjyqtari 
para se të vendoset për përjashtimin e tij, nuk duhet të përsëriten sepse vjen deri te 
përjashtimi. Këto veprime janë valide, por gjyqtari i ri, nëse e konsideron të 
nevojshme, veprimet e tilla mund t`i zbatojë ose t`i plotësojë sërish.90 
Me veprime për të cilat ekziston rreziku nga vonesa, nuk mund të konsiderohen 
kurrsesi vendimet të cilat merren në procedurën penale, përfshirë edhe vendimet 
formale që merr gjyqtari i procedurës paraprake, kryetari i trupit gjykues, përkatësisht 
gjyqtari i vetëm gjykues, duke u mbështetur në autorizimet ligjore.91  
Se cilat janë këto veprime është çështje faktike. Rrezik nga vonesa do të ekzistonte, 
p.sh., kur dëshmitari është shumë i sëmurë ose i lënduar rëndë, dhe ekziston mundësia 
që të vdesë para së të dëgjohet, ose kur dëshmitari është shtetas i huaj me vendbanim 
jashtë shtetit - dhe ekziston besueshmëria që të largohet nga vendi para dëgjimit. 
 
 
2. Përjashtimi i prokurorëve të shtetit 
 
Neni 44 [Bazat për përjashtimin e prokurorëve të shtetit] 
 
1. Prokurori i shtetit përjashtohet kur: 

1.1. është dëmtuar me vepër penale; 
1.2. është bashkëshort, bashkëshort jashtëmartesor, person në afri gjinie 

në vijë të drejtpërdrejtë të çfarëdo shkalle ose në vijë anësore deri në 
shkallën e katërt, person në afri krushqie deri në shkallën e dytë me 
të pandehurin, mbrojtësin e tij, të dëmtuarin, përfaqësuesin e tij 
ligjor ose përfaqësuesin e autorizuar; 

                                                 
90 Vasiljević, Grubač, 2, fq. 112. 
91 Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. cit., fq. 127. 
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1.3. është kujdestar ligjor, nën kujdestari ligjore, fëmijë i adoptuar ose 
prind adoptues, prind birësues ose fëmijë i birësuar i të pandehurit, 
mbrojtësit të tij ose të dëmtuarit; 

1.4. në çështjen e njëjtë penale ka marrë pjesë në procedurë si gjyqtar, 
mbrojtës, përfaqësues ligjor apo përfaqësues i autorizuar i të 
dëmtuarit ose është pyetur si dëshmitar apo ekspert; ose 

1.5. ekziston konflikti i interesit siç përcaktohet në nenin 6 të Ligjit për 
Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit 
Publik. 

2. Prokurori i shtetit është përherë i detyruar që të përjashtojë veten me të 
mësuar se ekzistojnë arsye për përjashtimin e tij. 

3. Nëse prokurori i shtetit kundërshton përjashtimin e tij, ai kërkon vendim 
nga prokurori i shtetit më i lartë sipas këtij paragrafi. Kryeprokurori i 
zyrës vendos mbi përjashtimin e prokurorit të shtetit të zyrës së tij, ndërsa 
Kryeprokurori i Shtetit jep vendimin përfundimtar mbi përjashtimin e një 
prokurori të shtetit sipas këtij paragrafi. Çdo vendim nga ky paragraf 
duhet të jetë me shkrim dhe i dorëzohet prokurorit të shtetit në fjalë dhe 
Këshillit Prokurorial të Kosovës. Për përjashtimin e Kryeprokurorit të 
Shtetit vendos Këshilli Prokurorial i Kosovës në seancë plenare. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në paragrafi 1 të këtij neni përcaktohen veçanërisht bazat për përjashtimin e 
prokurorëve të shtetit, për dallim nga KPP i mëparshëm, i cili përcaktonte se dispozitat 
për përjashtimin e gjyqtarëve përshtatëshmërisht zbatohen edhe ndaj prokurorëve 
publikë. Nëse bëhet krahasimi i bazave për përjashtim të prokurorëve të shtetit me 
bazat për përjashtimin e gjyqtarëve, rezulton se bazat për përjashtimin e prokurorëve të 
shtetit janë krejtësisht identike me bazat për përjashtim të domosdoshëm të gjyqtarëve 
sipas paragrafi 1 të nenit 39. Më fjalë të tjera, në paragrafi 1 të këtij neni përsëriten 
shkaqet për përjashtim të gjyqtarëve nga paragrafi 1 i nenit 39, duke iu përshtatur rolit 
dhe autorizimeve të prokurorit të shtetit në procedurën penale. Kështu, prokurori i 
shtetit përjashtohet kur: a) është dëmtuar me vepër penale; b) është bashkëshort, 
bashkëshort jashtëmartesor, person në afri gjinie në vijë të drejtpërdrejtë të çfarëdo 
shkalle ose në vijë anësore deri në shkallën e katërt, person në afri krushqie deri në 
shkallën e dytë me të pandehurin, mbrojtësin e tij, të dëmtuarin, përfaqësuesin e tij 
ligjor ose përfaqësuesin e autorizuar; c) është kujdestar ligjor, nën kujdestari ligjore, 
fëmijë i adoptuar ose prind adoptues, prind birësues ose fëmijë i birësuar i të 
pandehurit, mbrojtësit të tij ose të dëmtuarit; d) në çështjen e njëjtë penale ka marrë 
pjesë në procedurë si gjyqtar, mbrojtës, përfaqësues ligjor apo përfaqësues i autorizuar 
i të dëmtuarit, ose është pyetur si dëshmitar apo ekspert; ose e) 1.5. ekziston konflikti i 
interesit siç përcaktohet në nenin 6 të Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në 
Ushtrimin e Funksionit Publik.  
Pasi shkaqet për përjashtimin e prokurorëve nga paragrafi 1 i këtij neni janë, identike 
me shkaqet për përjashtimin e gjyqtarëve nga paragrafi 1 i nenit 39, lidhur me shkaqet 
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e përjashtimit të prokurorëve, vlejnë shqyrtimet lidhur me bazat për përjashtim të 
domosdoshëm të gjyqtarëve.92  
Duhet theksuar se, kur është fjala për përjashtimin e prokurorit të shtetit, gjykata, në 
asnjë fazë të procedurës penale dhe në asnjë mënyrë, nuk mund të vendosë për 
përjashtimin e prokurorit të shtetit dhe as të kërkojë përjashtimin e prokurorit të shtetit. 
Mirëpo, sa i përket zbatimit të dispozitës së nenit 39 paragrafi 3, për largimin e 
prokurorit të shtetit, duhet pasur parasysh fakti se kërkesa për paanshmëri si shkak për 
largimin e prokurorit të shtetit, dallon dukshëm nga kërkesa për paanshmëri të gjyqtarit 
nga neni 39 paragrafi 3. Derisa gjyqtari duhet të jetë i paanshëm në procedurën penale, 
Prokurori i shtetit duhet të vlerësojë nëse ekzistojnë kushtet dhe rrethanat për ndjekje 
penale. Me fjalë të tjera, Prokurori i shtetit nuk mund të jetë i paanshëm në mënyrën që 
kërkohet për gjyqtarin, ngase kjo do të ishte në kundërshtim me ushtrimin e funksionit 
të ndjekjes. Në literaturën e procedurës penale konsiderohet se, parimisht, përjashtimi 
fakultativ i Prokurorit të shtetit gjen shprehjen vetëm në rastet e “ekzistimit të 
rrethanave të jashtme subjektive “.93  
 
Paragrafi 2. 
 
Në nenin 44, paragrafi 1, siç theksuam më sipër, janë parashikuar taksativisht shkaqet 
për përjashtimin e prokurorëve. Nëse në një rast konkret janë plotësuar kushtet për 
përjashtimin e prokurorit, duhet të kujdeset vetë prokurori i shtetit gjatë procedurës 
penale. Kështu. sipas paragrafi 1 të këtij neni, Prokurori i shtetit, është përherë i 
detyruar që të përjashtojë veten me të mësuar se ekzistojnë arsye për përjashtimin e tij 
nga paragrafi 1 i nenit 44. Duhet theksuar se kjo dispozitë, është e ngjashme dhe 
korrespondon me dispozitën e paragrafi 1 të nenit 40, sipas së cilës gjyqtari, posa të 
mësojë se ekziston ndonjë arsye për përjashtim nga neni 39 paragrafi 1 ose 2., ndërpret 
çdo aktivitet lidhur me çështjen dhe për këtë e njofton kryetarin e gjykatës, i cili cakton 
zëvendësimin. Po ashtu, edhe dispozita e paragrafi 1 të këtij neni, është e ngjashme dhe 
korrespondon me dispozitën e paragrafi 2 të nenit 40, sipas së cilës, në rastet kur 
gjyqtari konstaton se ekzistojnë rrethana të cilat arsyetojnë përjashtimin e tij nga neni 
39 paragrafi 3, ai e njofton kryetarin e gjykatës. Më këtë dispozitë dhe me dispozitat e 
tjera në vijim, KPP synon të kompletojë dispozita lidhur me përjashtimin e prokurorëve 
të shtetit.  
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafi 3 të këtij neni synohet të ofrohet zgjidhje për ato situata procedurale, kur 
prokurori i shtetit kundërshton përjashtimin e tij. Në të vërtetë, në rastet kur prokurori i 
shtetit e kundërshton përjashtimin e tij, ai detyrohet të kërkojë që vendimin për 
përjashtim ta marrë Prokurori i shtetit më i lartë. Procedura për përjashtimin zbatohet 
në atë mënyrë që Kryeprokurori i zyrës vendos për përjashtimin e prokurorit të shtetit 
të zyrës së tij, ndërkaq Kryeprokurori i Shtetit jep vendimin përfundimtar për 
përjashtimin e një prokurori të shtetit. Më tutje, sipas këtij paragrafi, çdo vendim për 
përjashtim duhet të jetë me shkrim dhe duhet t’i dorëzohet prokurorit të shtetit përkatës 
                                                 
92 Më gjerësisht shih: komentet e paragrafi paragrafi 1 të nenit 39. 
93 Krahaso; Pavišić 2, fq. 67. 
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dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ndërkaq, në rastet kur kërkohet përjashtimi i 
Kryeprokurorit të Shtetit, për përjashtimin e tij vendos Këshilli Prokurorial i Kosovës 
në seancë plenare. 
Ndonëse më këtë dispozitë rregullohen disa çështje të rëndësishme lidhur me 
vendosjen për përjashtimin e prokurorit të shtetit, megjithatë nuk jepen zgjidhje edhe 
për shumë çështje të tjera që lidhen me procedurën e përjashtimit të prokurorëve të 
shtetit. Kështu, me këtë dispozitë, ndër të tjera, nuk specifikohet roli i Kryeprokurorit 
të Prokurorisë së Apelit në procedurën e përjashtimit të prokurorëve, nuk parashikohet 
përjashtimi me kërkesë të palëve dhe ankesa ndaj vendimit për përjashtim me kërkesë 
të palëve. Megjithatë, për disa nga këto zbrazëti, konsiderojmë se do të mund të 
zbatohen dispozitat përkatëse për përjashtim të gjyqtarëve, duke ia përshtatur natyrës 
specifike të autorizimeve të prokurorit të shtetit në procedurën penale.  
 
 
3. Përjashtimi i pjesëmarrësve të tjerë 
 
Neni 45 [Bazat për përjashtimin e pjesëmarrësve tjerë në procedurë penale] 
 
1. Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari i vetëm gjykues, gjyqtari i procedurës 

paraprake ose kryetari i kolegjit shqyrtues apo kolegjit ankimor vendos për 
përjashtimin e procesmbajtësit, përkthyesit, specialistit dhe ekspertit dhe 
mbrojtësit të viktimave. 

2. Në qoftë se zyrtari i autorizuar i policisë zbaton veprime hetimore në bazë 
të këtij Kodi, për përjashtimin e tij vendos prokurori i shtetit. Po qe se me 
rastin e ndërmarrjes së këtyre veprimeve merr pjesë procesmbajtësi, për 
përjashtimin e tij vendos personi zyrtar i cili ndërmerr veprimet. 

3. Mbrojtësi i viktimave përjashtohet kur: 
3.1. është dëmtuar me veprën penale; 
3.2. është bashkëshort, bashkëshort jashtëmartesor, person në afri gjinie 

në vijë të drejtpërdrejtë të çfarëdo shkalle ose në vijë anësore deri në 
shkallën e katërt, person në afri krushqie deri në shkallën e dytë me 
të pandehurin, mbrojtësin e tij, prokurorin, të dëmtuarin, 
përfaqësuesin e tij ligjor ose përfaqësuesin e autorizuar; 

3.3. është kujdestar ligjor, nën kujdestari ligjore, fëmijë i adoptuar ose 
prind adoptues, prind birësues ose fëmijë i birësuar i të pandehurit, 
mbrojtësit të tij, prokurorit ose të dëmtuarit; 

3.4. në çështjen e njëjtë penale ka marrë pjesë në procedurë si gjyqtar, 
prokuror, mbrojtës, ose është pyetur si dëshmitar apo ekspert; ose 

3.5. ekzistojnë rrethana të cilat krijojnë paraqitjen e konfliktit të 
interesit. 

 
Me dispozitat e këtij neni, për dallim nga KPP i mëparshëm, rregullohen në mënyrë të 
veçantë edhe bazat për përjashtim të pjesëmarrësve të tjerë proceduralë, siç janë 
procesmbajtësit, përkthyesit, specialistët dhe ekspertët, mbrojtësit e viktimave dhe 
zyrtarët policorë.  
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Paragrafi 1. 
 
Në paragrafi 1 të këtij neni përcaktohen shprehimisht subjektet të cilat vendosin për 
përjashtimin e procesmbajtësit, përkthyesit, specialistit dhe ekspertit e mbrojtësit të 
viktimave. Kështu, për përjashtimin e procesmbajtësit, përkthyesit, specialistit dhe 
ekspertit e mbrojtësit të viktimave, varësisht nga faza e procedurës penale, vendos 
kryetari i trupit gjykues, gjyqtari i vetëm gjykues, gjyqtari i procedurës paraprake ose 
kryetari i kolegjit shqyrtues apo i kolegjit ankimor. 
Konsiderojmë se në këtë dispozitë, si dispozitë e përgjithshme, duhet përfshirë edhe 
mbrojtësi,94 për përjashtimin e të cilit, varësisht nga faza e procedurës penale, vendos 
kryetari i trupit gjykues, gjyqtari i vetëm gjykues, gjyqtari i procedurës paraprake ose 
kryetari i kolegjit shqyrtues apo i kolegjit ankimor. 
Kur është fjala për përjashtimin e personave të tjerë, çështja e përjashtimit të 
dëshmitarëve nuk mund të shtrohet, ngase, për dallim nga eksperti, dëshmitari është 
mjet provues, i cili nuk mund të zëvendësohet me dëshmitar tjetër.95  
 
Paragrafi 2. 
 
Në paragrafi 2 të këtij neni rregullohet procedura për përjashtimin e zyrtarit të 
autorizuar policor, përkatësisht procesmbajtësit kur merr pjesë gjatë ndërmarrjes së 
veprimeve policore. Përveç kësaj, me këtë dispozitë përcaktohet shprehimisht subjekti 
që vendos për përjashtimin e zyrtarit të autorizuar policor ose të procesmbajtësit, kur 
merr pjesë gjatë ndërmarrjes së veprimeve policore. Kështu, në rastet kur zyrtari i 
autorizuar i policisë zbaton veprime hetimore, për përjashtimin e tij vendos prokurori i 
shtetit. Ndërkaq, kur me rastin e ndërmarrjes së veprimeve policore merr pjesë 
procesmbajtësi, për përjashtimin e tij vendos personi zyrtar, i cili ndërmerr veprimet 
përkatëse.  
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafi 1 të këtij neni përcaktohen veçanërisht bazat për përjashtimin e mbrojtësit 
të viktimave, për dallim nga KPP i mëparshëm, i cili nuk e ka parashikuar institutin e 
mbrojtësit të viktimave. Nëse edhe në këtë rast bëhet krahasimi i bazave për përjashtim 
të mbrojtësve të viktimave me bazat për përjashtimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të 
shtetit, rezulton se bazat për përjashtimin e mbrojtësve të viktimave janë krejtësisht 
identike me bazat për përjashtim të domosdoshëm të gjyqtarëve, sipas paragrafi 1 të 
nenit 39, dhe me bazat për përjashtimin e prokurorëve të shtetit nga paragrafi 1 i nenit 
44. Më fjalë të tjera, në paragrafi 1 të këtij neni përsëriten shkaqet për përjashtim të 
gjyqtarëve nga paragrafi 1 i nenit 39, dhe shkaqet për përjashtimin e prokurorëve të 
shtetit nga paragrafi 1 i nenit 44, duke iu përshtatur rolit dhe autorizimeve të mbrojtësit 
të viktimave në procedurën penale. 
Në të vërtetë, me dispozitat e paragrafi 3 të këtij neni, mbrojtësi i viktimave 
përjashtohet kur: a) është dëmtuar me veprën penale; b) është bashkëshort, bashkëshort 
jashtëmartesor, person në afri gjinie në vijë të drejtpërdrejtë të çfarëdo shkalle ose në 
                                                 
94 Lidhur me përjashtimin e mbrojtësit shih: komentet e nenit 56.  
95 Vasiljević, Grubač, 2, fq. 114. 
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vijë anësore deri në shkallën e katërt, person në afri krushqie deri në shkallën e dytë me 
të pandehurin, mbrojtësin e tij, prokurorin, të dëmtuarin, përfaqësuesin e tij ligjor ose 
përfaqësuesin e autorizuar; c) është kujdestar ligjor, nën kujdestari ligjore, fëmijë i 
adoptuar ose prind adoptues, prind birësues ose fëmijë i birësuar i të pandehurit, 
mbrojtësit të tij, prokurorit ose të dëmtuarit; d) në çështjen e njëjtë penale ka marrë 
pjesë në procedurë si gjyqtar, prokuror, mbrojtës, ose është pyetur si dëshmitar apo 
ekspert; ose e) ekzistojnë rrethana të cilat krijojnë paraqitjen e konfliktit të interesit.  
Lidhur më këto baza të përjashtimit, vlejnë shqyrtimet përkitazi me bazat e përjashtimit 
të detyrueshëm të gjyqtarëve.96  

                                                 
96 Më gjerësisht shih: komentet e paragrafi paragrafi 1 të nenit 39. 
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Kapitulli IV: Prokurori i shtetit 
 
Kushtetuta në nenin 109, paragrafi 1, Prokurorin e shtetit e përcakton si organ të 
pavarur, i cili është përgjegjës për ndjekje të personave për vepra penale që ndiqen 
kryesisht. Organizimi, kompetenca dhe detyrat e prokurorit të shtetit rregullohen me 
Ligjin për Prokurorin e shtetit97 në bazë të parimit monokrat, hierarkik, të substitucionit 
(delegimit) dhe devolucionit (avokimit) etj.. Në Evropën kontinentale prokuroritë, 
thuaja pa përjashtim, janë të organizuara mbi parimin hierarkik, për dallimin nga 
prokuroritë në SHBA, të cilat janë rreptësisht të decentralizuara, atje prokurorët nuk i 
nënshtrohen kontrollit të prokurorëve më të lartë dhe nuk detyrohen të përfillin 
udhëzimet e tyre. Kjo, para së gjithash, për arsye se prokurorët në SHBA në detyrë 
vijnë përmes zgjedhjeve të drejtpërdrejta, kështu që kontrollin mbi ta e ushtrojnë 
qytetarët. 
Prokurori i shtetit në procedurën tonë penale është palë dhe njëkohësisht organ 
shtetëror i pavarur, i cili ka të drejtë dhe detyrë të ushtrojë ndjekjen ndaj kryerësve të 
veprave penale që ndiqen kryesisht. Të drejtat e prokurorit të shtetit si organ shtetëror, 
parimisht, gjejnë shprehjen në procedurë parapenale me rastin e zbulimit të veprave 
penale dhe të kryerësit. Të drejtat e prokurorit të shtetit si organ shtetëror shprehimisht 
përcaktohen me KPP dhe me Ligjin për Prokurorin e shtetit. Prokurori i shtetit, përveç 
funksionit të ndjekjes, ushtron edhe autorizime të tjera, si në procedurën penale, ashtu 
edhe në procedura të tjera gjyqësore, siç janë procedura për delikte ekonomike dhe ato 
kundërvajtëse. Sipas nenit 6, paragrafi 2, procedura penale fillohet vetëm me vendim të 
Prokurorit të shtetit kur ekziston dyshimi i bazuar se është kryer vepër penale. 
Ndërkaq, sipas paragrafi 2 të nenit 6, Prokurorit i shtetit mund të fillojë procedurën 
penale kur ekziston dyshimi i bazuar, pasi të marrë informacione nga polica, 
institucioni tjetër publik, institucioni privat, qytetari, media, nga informacioni i marrë 
në një procedurë tjetër penale, ose pas ankimimit ose propozimit të të dëmtuarit.  
Lidhur me natyrën juridike të Prokurorit të shtetit, në procedurën tonë penale por edhe 
në procedura penale të shteteve në rajon dhe më gjerë në literaturë, ka mendime të 
ndryshme. Prokurori i shtetit nuk është organ gjyqësor, ngase nuk ushtron funksionin 
gjyqësor. Mirëpo, Prokurori i shtetit nuk është as organ i rëndomtë administrativ. Nga 
sa u theksua, del se prokurori i shtetit është organ i veçantë shtetëror, i pavarur ndaj 
organeve të tjera të administratës dhe gjykatës, në të cilin gërshetohen elementet e 
organit administrativ dhe të atij gjyqësor.98  
Për dallim nga procedura jonë penale dhe procedurat penale të shteteve të Evropës 
kontinentale, në procedurën penale të SHBA-së, Prokurori i shtetit nuk cilësohet si 
organ shtetëror, roli i të cilit është mbrojtja e ligjit, por, si palë e cila ka për detyrë që sa 
më shumë kryerës të veprave penale të shpallen fajtorë dhe t’u shqiptohen dënime sa 
më të rënda.  
Në procedurën tonë penale prokurori i shtetit ndjekjen e veprave penale, të cilat ndiqen 
sipas detyrës zyrtare edhe më tutje, parimisht, e bën sipas parimit të legalitetit dhe 
vetëm përjashtimisht sipas parimit të oportunitetit, ndonëse sipas paragrafi 3 të nenit 6 
                                                 
97 Ligji Nr. 03./L-225, dt. 30 shtator 2010. 
98 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Krivično procesno pravo, Sarajevo, 2008, fq. 203. 
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të KPP99 është krijuar mundësia për zbatim të parimit të oportunitetit. Procedurat 
penale bashkëkohore i njohin të dy këto parime. Kështu, p.sh. parimi i legalitetit të 
ndjekjes njihet në procedurat penale të: Austrisë, Gjermanisë, Italisë, Shqipërisë, 
Kroacisë, Sllovenisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjë e Hercegovinës etj.100 Në shtetet në 
të cilat, sipas rregullit, vlen parimi i legalitetit, parimi i oportunitetit lejohet 
përjashtimisht. Ndërkaq, parimi i oportunitetit të ndjekjes penale, tradicionalisht sipas 
rregullit, gjen shprehjen p.sh. në procedurën penale të SHBA-së; Francës, Belgjikës, 
Anglisë etj.. Në literaturë si anë pozitive të parimit të legalitetit theksohen: barazia e 
qytetarëve para ligjit; paanshmëria në realizimin e funksionit të ndjekjes; pavarësia në 
realizimin e funksionit të ndjekjes dhe parandalime të përgjithshme. Ndërkaq, si anë 
pozitive të parimit të oportunitetit, theksohen: ekonomizimi procedural, shmangia nga 
ndjekja për vepra penale të lehta; shkarkimi i jurisprudencës nga lëndët e shumta, në 
veçanti shmangia e pasojave negative të sanksioneve penale, siç janë dënimet 
afatshkurtra të privimit të lirisë etj.. 
 
Neni 46 [Kompetenca dhe struktura e prokurorive të shtetit] 
 

Kompetencat dhe struktura e Prokurorive Themelore, Prokurorisë 
Speciale, Prokurorisë së Apelit dhe Zyrës së Prokurorit të Shtetit për të 
hetuar dhe ndjekur çështjet penale përcaktohen me Kapitullin IV të Ligjit 
për Prokurorin e Shtetit. 

 
Me Ligjin për Prokurorin e shtetit përcaktohen kompetencat dhe struktura e re e 
prokurorive, për dallim nga Ligji i mëparshëm mbi prokurorinë publike të Kosovës.101 
Me dispozitat e këtij neni përcaktohet shprehimisht se Kompetencat dhe struktura e 
Prokurorive Themelore, Prokurorisë Speciale, Prokurorisë së Apelit dhe Zyrës së 
Prokurorit të Shteti, për të hetuar dhe ndjekur çështjet penale, përcaktohen me 
Kapitullin IV të Ligjit për Prokurorin e Shtetit. Në të vërtetë, Ligjit për Prokurorin e 
Shtetit, në nenin 11, rregullon strukturën organizative dhe juridiksionin e Prokurorit të 
shtetit; në nenin 14 përcaktohet se Prokurori i shtetit në Republikën e Kosovës 
organizohet dhe funksionon në përputhje me Ligjin për Prokurorin e Shtetit dhe Ligjin 
mbi Prokurorin Speciale,102 në raste kur mund të aplikohet. Më tutje, sipas neni 3 të 
këtij ligji, Prokuroria e Shtetit në Republikën e Kosovës organizohet si në vijim: 

                                                 
99 Më gjerësisht shih: komentet e paragrafi paragrafi 3 të nenit 6. 
100 Sipas nenit 6 paragrafi paragrafi 3 të KPP të mëparshëm, prokurori publik detyrohej të fillonte ndjekjen 
penale kur ekzistonte dyshimi i arsyeshëm se është kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare, me 
përjashtim të rasteve kur me ligj parashihet ndryshe. Me fjalë të tjera, në procedurën tonë penale zbatohej 
parimi i legalitetit, me disa përjashtime. Sipas parimit të legalitetit të ndjekjes penale, prokurori publik 
detyrohej të ndërmarrë te ndjekjen kur ishin plotësuar kushtet për ndjekje, pa marrë parasysh qëndrimin e tij 
personal nëse duhej bërë ose jo ndjekja penale në rastin konkret. Për të ndërmarrë ndjekjen prokurori sipas 
parimit të legalitetit, duhej të plotësoheshin kushtet reale dhe juridike, të parashikuara me ligj. Kështu, 
kushtet faktike plotësoheshin kur ekzistonin provat të cilat mbështesnin dyshimin e bazuar se një person 
kishte kryer veprën penale e cila ndiqet kryesisht, ndërkaq kushtet juridike ekzistonin nëse nuk ka ndonjë 
pengesë për ndjekje (si psh. parashkrimi, amnistia, falja etj). Vlen të theksohet se përjashtimi më i 
rëndësishëm nga parimi i legalitetit në procedurën tonë penale vlente në procedurën për të mitur. Duhet 
theksuar se numri i përjashtimeve nga parimi i legalitetit vinte duk u rritur vazhdimisht. 
101 Shih: Ligjin mbi prokurorinë publike të Kosovës, “Gazeta zyrtare, e KSAK”.  
102 Ligji nr. 03/L-052, G.Z. nr. 27/2008. 
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Prokurori themelore, e cila përbëhet nga Departamenti i Përgjithshëm, nga 
Departamenti për të Mitur dhe nga Departamenti për Krime të Rënda; Prokuroria e 
Apelit, e cila përbëhet nga Departamenti i Përgjithshëm dhe Departamenti për Krime të 
Rënda, Prokuroria Speciale dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit. 
  
Neni 47 [Pavarësia e prokurorit të shtetit] 
 

Organet publike nuk mund të ndikojnë në mënyrë formale apo joformale, e 
as të drejtojnë veprimet e prokurorit të shtetit në trajtimin e çështjeve 
individuale penale apo në hetime. 

 
Për të ushtruar Prokurori i shtetit autorizimet ligjore në procedurën penale në mënyrë të 
drejtë dhe efikase, duhet të evitohen ndërhyrjet dhe ndikimet e mundshme formale ose 
joformale të organeve, institucioneve të tjera ose individëve me ndikim në jetën 
shoqërore dhe publike etj.. Me fjalë të tjera, KPP ndalon ndikimin e mundshëm në 
punën e Prokurorit të shtetit në të gjitha çështjet që trajton ai, përfshirë edhe hetimet.  
Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, Prokurori i shtetit mund të bashkëpunojë me 
organe të tjera shtetërore dhe me bartësit e funksioneve publike, mirëpo vendimin e 
merr vet në mënyrë të pavarur.  
 
Neni 48 [Detyrimi i prokurorit të shtetit ndaj të pandehurit] 
 

Gjatë hetimit të veprave penale, prokurori i shtetit detyrohet të analizojë 
provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese dhe të sigurojë që hetimi të 
kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që mbledhja 
e provave të mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij Kodi. 

 
Më parë është theksuar se Prokurori i shtetit në procedurën penale ka rol të dyfishtë, 
përkatësisht se është palë dhe organ shtetëror. Në dispozitën e këtij neni që po 
shqyrtojmë, përcaktohet pikërisht detyrimi i prokurorit si organ shtetëror për të 
analizuar dhe shqyrtuar gjatë hetimeve provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese. Po 
ashtu, prokurori detyrohet që, gjatë hetimeve, të respektojë në tërësi të drejtat e të 
pandehurit, në mënyrë që i pandehuri të mbrohet me sukses nga akuza për veprën 
penale përkatëse. Përveç kësaj, me dispozitat në fjalë, përcaktohet detyrimi i Prokurorit 
të shtetit që të mos e bëjë mbledhjen e provave në kundërshtim me dispozitat e nenit 
257. Në të vërtetë, në nenin 257, paragrafi 2, përcaktohet se provat e marra me shkelje 
të dispozitave të procedurës penale, janë të papranueshme kur kjo parashikohet 
shprehimisht me KPP ose me dispozita të tjera të ligjit. Për pranueshmërinë e provës së 
marrë nga Prokurori i shtetit gjatë kontrollimit të aktakuzës, vendos gjykata në bazë të 
nenit 249, paragrafi 4. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Prokuroria Publike e Kosovës me parashtresën PPA. nr. 55/2005 të datës 1.3.2005, 
ka deklaruar se heq dorë nga ushtrimi i ankesës së Prokurorisë së Qarkut në Gjilan të 
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paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan P. nr. 111/2004, dt. 
4.10.2004. 
 Meqenëse Prokuroria Publike e Kosovës ka tërhequr ankesën, Gjykata Supreme, në 
pajtim me dispozitën e nenit 383 të LPP, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi 
/Hidhet si e palejueshme ankesa e PPQ ne Gjilan ndaj aktgjykimit.../” 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap.nr. 50/2005, dt. 11.05.2005. Bot. ne 
Buletinin 2004/2005). 
 
Neni 49 [Detyrat dhe kompetencat e prokurorëve të shtetit] 
 
1. Detyrat dhe kompetencat themelore të prokurorit të shtetit janë të 

përcaktuara në nenin 7 të Ligjit për Prokurorin e Shtetit. Përveç këtyre 
detyrave dhe kompetencave, prokurori i shtetit ka edhe detyrat dhe 
kompetencat e mëposhtme: 
1.1. prokurorët e shtetit janë të autorizuar për të përfaqësuar interesat 

publik para gjykatave të Republikës së Kosovës dhe të kërkojnë nga 
gjykata që të urdhërojë masa në pajtim me këtë Kod të Procedurës 
Penale. 

1.2. në lidhje me veprat penale të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare apo 
me propozimin e të dëmtuarit, prokurori i shtetit ka kompetencë që 
të negociojë dhe të pranojë marrëveshje vullnetare për bashkëpunim 
apo pranim të fajësisë me të pandehurin 

 
Në këtë nen përcaktohen shprehimisht detyrat dhe kompetencat e Prokurorit të shtetit. 
Nga përmbajtja e këtij neni rezulton se kompetencat primare caktohen në bazë të nenit 
7 të Ligjit për Prokurorin e Shtetit, ndërkaq kompetencat shtesë të Prokurorit të shtetit 
përcaktohen pikërisht me paragrafi 1, nënparagrafi 1.1. dhe 1.2 të këtij neni. 
Sipas dispozitave të këtij neni, detyrat dhe kompetencat plotësuese janë si vijon: a) 
prokurorët e shtetit janë të autorizuar për të përfaqësuar interesat publik para gjykatave 
të Republikës së Kosovës dhe të kërkojnë nga gjykata që të urdhërojë masa në pajtim 
me këtë Kod të Procedurës Penale dhe b) në lidhje me veprat penale të cilat ndiqen 
sipas detyrës zyrtare apo me propozimin e të dëmtuarit, Prokurori i shtetit ka 
kompetencë që të negociojë dhe të pranojë marrëveshje vullnetare për bashkëpunim 
apo pranim të fajësisë me të pandehurin. 
 
Neni 50 [Kompetenca territoriale e prokurorëve të shtetit] 
 

Prokurori i shtetit ka kompetencë për të vepruar para gjykatës përkatëse 
në pajtim me Ligjin për Prokurorin e Shtetit. 

 
Me dispozitën e këtij neni rregullohet kompetenca lëndore e Prokurorit të shtetit, i cili 
vepron para gjykatës kompetente. Kompetenca lëndore e Prokurorit të shtetit caktohet 
në mënyrë adekuate me kompetencën lëndore të gjykatave. Kompetenca lëndore e 
gjykatave rregullohet me nenet 20-28103. Mirëpo, kompetenca lëndore e Prokurorit të 
shtetit mund të ndryshohet për shkak të zbatimit të parimit të devolucionit (avokimit) 
                                                 
103 Më hollësisht shih: komentet e neneve 20-28. 
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dhe substitucionit (delegimit).104 Ndonëse këto dy parime në Ligjin për Prokurorin e 
Shtetit nuk përcaktohen në mënyrë të veçantë, sikurse në nenin 8 të Ligjit mbi 
Prokurorinë Publike të KSAK,105 megjithatë prania e tyre mund të nxirret nga tërësia e 
dispozitave të Ligjit për Prokurorin e Shtetit. Megjithatë, me zbatimin e këtyre 
parimeve nuk ndikohet në kompetencën lëndore dhe territoriale të gjykatës, ngase në 
këto raste, gjykata mbetet e njëjtë dhe ndërrohen vetëm prokurorët e shtetit.  
 
Neni 51 [Kompetenca e prokurorëve të shtetit në çështjet urgjente] 
 

Kur ekziston rrezik nga shtyrja, veprimet procedurale mund të ndërmarrë 
en edhe nga prokurori i shtetit që nuk është kompetent, me kusht që 
menjëherë të njoftohet prokurori i shtetit që është kompetent. 

 
Prokurori i shtetit parimisht veprimtarinë e vet e ushtron në kuadër të kompetencës 
lëndore dhe territoriale, të përcaktuara me nenin 7 të Ligjit për Prokurorin e Shtetit dhe 
nenin 49, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1. dhe 1.2. të KPP-së. Si mund të shihet në 
dispozitën e këtij neni, është përcaktuar një përjashtim, i cili ka të bëjë me rrezikun e 
mundshëm nga shtyrja e ndërmarrjes së veprimit nga Prokurori i shtetit kompetent. 
Rreziku nga shtyrja ekziston në rastet urgjente, kur nuk ka mundësi të veprojë 
Prokurori i shtetit kompetent. Por, rreziku nga shtyrja ekziston ngase gjykata disa 
veprime mund t’i ndërmarrë vetëm me propozimin e Prokurorit të shtetit. Prandaj, kur 
ekziston rreziku për shtyrje, veprimet procedurale mund të ndërmarrë edhe nga 
Prokurori i shtetit jokompetent, i cili duhet të njoftojë menjëherë Prokurorin e shtetit 
kompetent.  
 
Neni 52 [Tërheqja nga ndjekja penale] 
 

Prokurori i shtetit mund të tërhiqet nga ndjekja deri në përfundimin e 
shqyrtimit gjyqësor para gjykatës themelore, kurse në procedurat para 
gjykatës më të lartë, ai mund të tërhiqet nga ndjekja vetëm në rastet e 
parapara me këtë Kod. 

 
Marrë në përgjithësi, lidhur me disponimin e kërkesës procedurale penale të paditësit të 
autorizuar, përkatësisht Prokurorit të shtetit, pas fillimit të procedurës penale vlejnë dy 
parime: parimi i imutabilitetit dhe parimi i mutabilitetit. Sipas parimit të imutabilitetit, 
Prokurori i shtetit gjatë procedurës penale nuk disponon kërkesën procedurale penale, 
përkatësisht nuk mund të tërhiqet nga ndjekja e filluar duke penguar kështu gjykatën 
për të marrë vendim meritor106 Në të vërtetë, sipas këtij parimi, Prokurori i shtetit nuk 
mund të tërhiqet nga ndjekja e filluar duke detyruar kështu gjykatën që të marrë vetëm 
vendim formal, me të cilin të pushohet procedura apo të refuzohet akuza pa vendosur 
për çështjen penale në esencë. Megjithatë, Prokurori i shtetit mund të propozojë që 
gjykata të marrë vendime përkatëse, mirëpo gjykata merr vendime duke u mbështetur 
në ligj pa qenë e lidhur me këto propozime.  

                                                 
104 Më hollësisht mbi parimin e devolucionit dhe substitucionit shih: Grubač, op. cit. fq. 150.  
105 Shih: nenin 8 të Ligjit mbi prokurorinë publike të KSAK-së, “Gazeta Zyrtare”nr. 32/76, dt. 28. 07 1976. 
106 Vasiljević, Grubač 2, fq. 123. 
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Ndërkaq, sipas parimit të mutabilitetit, të përcaktuar në këtë nen, Prokurori i shtetit 
disponon kërkesën procedurale penale deri në momentin kur ajo të mos konsumohet 
me vendimin gjyqësor.107 Në të vërtetë, sipas këtij neni, Prokurori i shtetit mund të 
tërhiqet nga ndjekja deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor para gjykatës së shkallës 
së parë. Ndërkaq, sipas neni 393, paragrafi 5, Prokurori i shtetit para Gjykatës së Apeli, 
mbështetur në rezultatet e shqyrtimit, mund të tërhiqet tërësisht ose pjesërisht nga 
aktakuza ose ta ndryshojë atë në dobi të të akuzuarit. Duke qenë se në këto raste, sipas 
parimit akuzator, procedura penale nuk mund të zhvillohet pa paditës të autorizuar, 
tërheqja e Prokurorit të shtetit ka për pasojë pushimin e procedurës penale me 
aktvendim ose me refuzimin e aktakuzës me aktgjykim. Në këtë rast gjen shprehjen 
parimi ne bis in idem, që nënkupton se procedura penale kundër të njëjtit person për 
vepër të njëjtën penale, nuk mund të përsëritet108. Rrjedhimisht, Prokurori i shtetit në 
çdo fazë të procedurës penale para gjykatës së shkallës së parë, mund të tërhiqet dhe 
nuk detyrohet të arsyetojë tërheqjen nga ndjekja. Kështu, Prokurori i shtetit mund të 
tërhiqet nga ndjekja gjatë hetimeve, gjatë procedurës së kontrollimit të aktakuzës, gjatë 
përgatitjes së shqyrtimit gjyqësor dhe në përfundim të shqyrtimit gjyqësor.  
Nga intonacioni se si është formuluar ky nen, del se Prokurori i shtetit mund të tërhiqet 
vetëm nga ndjekja e filluar më parë, që nënkupton se këtu nuk bëjnë pjesë rastet e mos 
fillimit të ndjekjes kur prokurori i shtetit, në bazë të nenit 82, ngre kallëzimin penal.  

                                                 
107 Ibid. 
108 Škulić 2, fq. 232. 
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Kapitulli V: Mbrojtësi 
 
Mbrojtja përkufiohet si veprimtari procedurale e drejtuar në përgënjeshtrim të plotë ose 
të pjesërishëm të akuzës. Ajo është pasojë e domosdoshme e pozitës së të pandehurit në 
procedurë, i cili i është ekspozuar sulmit të paditësit dhe prandaj duhet të ketë mjet 
juridik për t’iu kundërvënë sulmit. Mbrojtja me avokat (mbrojtja profesionale) që nga 
Revolucioni Frëng nga fundi i shekullit XVIII, trajtohet si e drejtë natyrore e qytetarit, 
të cilën ligji nuk mund ta heqë, por duhet ta organizojë.109  
E drejta e të pandehurit që të mbrohet, është e drejta e tij më e rëndësishme në 
procedurë penale. Ajo është garanci për drejtshmëri dhe ligjshmëri të vendimit 
gjyqësor. Mbrojtja nuk është vetëm interes i individit me të cilin ka të bëjë vendimi, 
por interes i bashkësisë shoqërore, e cila s’ka kurrfarë arsye për t’i gjykuar njerëzit e 
pafajshëm. Për kryerje të veprës penale, duhet të përgjigjet kryerësi i vërtetë i saj, kurse 
për rregullsi dhe ligjshmëri të aktgjykimit, shteti dhe judikatura e tij. Për t’i arritur 
objektivat e tillë, të pandehurit duhet t’i jepet mundësia që të mbrohet. Nevoja për të 
realizuar me sukses mbrojtjen në procedurë penale, paraqitet nga arsye të ndryshme të 
aspektit etik, logjik, kriminalo-politik dhe juridik. Ajo është e nevojshme, jo vetëm tek 
proceset e ndërlikuara, në të cilat që nga fillimi duhet të vërtetohet nëse i pandehuri 
është kryerësi i vërtetë i veprës për të cilën akuzohet, por edhe tek rastet kur është e 
qartë se i pandehuri e ka kryer veprën penale (është zënë në flagrancë), sepse edhe aty 
duhet të ndriçohet përgjegjësia penale dhe të pengohet shqiptimi i sanksionit më të 
rëndë. Nëpërmjet realizimit të funksionit të mbrojtjes, të pandehurit i mundësohet 
mbrojtja jo vetëm nga sulmi i paditësit, por edhe nga vendimet gjyqësore, eventualisht 
të gabuara.110  
E drejta për mbrojtje, posaçërisht e drejta për të pasur mbrojtës, është e drejtë e 
karakterit kushtetues, çka përfshin edhe mundësinë që mbrojtësi të jetë i pranishëm me 
rastin e zbatimit të veprimeve në procedurë, posaçërisht me rastin e marrjes në pyetje të 
të pandehurit në të gjitha fazat e procedurës penale. Bazuar në neni 30 të Kushtetutës së 
Kosovës, ndër të drejtat minimale që i gëzon çdokush që akuzohet për vepër penale, 
është e drejta “që të ketë ndihmën e një mbrojtësi që zgjedh, të komunikojë lirisht me 
të dhe, nëse nuk ka mjete të mjaftueshme, t’i sigurohet mbrojtja falas”. Dispozitat 
kushtetues dhe ato të KPP-së janë në harmoni me përcaktimet që figurojnë në nenin 14. 
3. d të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike dhe në nenin 6.3.c të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. (Krahaso komentimin e nenit 12). 

                                                 
109 Roli i mbrojtësit edhe në të kaluarën është vlerësuat lart. Roli i tyre në të drejtën romake është shprehur 
në mesazhin të cilin në vitin 469 perandorët Leo dhe Antemios ia dërguan mëkëmbësit perandorak në 
krahinat ilire (Koleks 2, 7, 14), ku thuhet: "Avokatët, të cilët e largojnë dyshimin në çështjen juridike, të 
cilët me fuqinë e mbrojtjes së tyre shpeshherë vënë në pah inkonsekuencën në çështjet publike dhe private, 
dhe të cilët sërish mëkëmbin atë që është shkatërruar, nuk i shërbejnë sojit njerëzor asnjë grimë më pak se 
sa t'i shpëtonin prindërit dhe atdheun me luftë dhe plagë. Ne në të vërtetë konsiderojmë se për perandorinë 
tonë nuk luftojnë vetëm ata të cilët mbështeten në shpatë, mburojë dhe parzmore, por edhe avokatët... sepse 
ata e ngrenë shpresën e të ndershmëve, të cilëve ua mbrojnë jetën dhe atë që e kanë të çmueshme". (cituar 
sipas Aćimović, Mihajlo, Doprinos branioca istini u krivičnom postupku, Beograd, 1966, fq. 19).  
110 Grubač,op. cit., fq. 180. 



Ejup Sahiti 

194 

Nevoja për konstatimin e drejtë të së vërtetës materiale detyron organet procedurale 
(gjykatën, Prokurorin e shtetit dhe policinë) që t’i vërtetojnë saktësisht dhe tërësisht 
faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm. Organet proceduese 
detyrohen që të vërtetojnë me vëmendje e përkushtim maksimal profesional dhe me 
përkujdesje të njëjtë faktet kundër të pandehurit si dhe ato në favor të tij, dhe t’i 
mundësojnë të pandehurit dhe mbrojtësit të tij shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe 
provave që janë në favor të mbrojtjes (neni 7). Siç shihet, për ndriçimin e plotë të 
çështjes penale, pikësëpari e kanë për detyrë të kujdesen organet proceduese. Mirëpo, 
në këtë drejtim mund të ndihmojë edhe i pandehuri me mbrojtjen e tij. 
Qëllimi i procedurës penale është marrja e aktgjykimit të rregullt dhe të ligjshëm, i cili 
i përgjigjet gjendjes së çështjes. Në këtë proces ka ndikim gjithsesi mënyra e ushtrimit 
të funksionit të mbrojtjes. Sipas nenit 11, paragrafi 2, të KPP-së, i pandehuri ka të 
drejtë të mbrohet personalisht ose me ndihmën e mbrojtësit, i cili është anëtar i Odës së 
avokatëve, sipas zgjedhjes së tij. Prandaj, eksistojnë dy lloje të mbrojtjes së të 
pandehurit në procedurë penale. Ajo mund të jetë mbrojtje materiale dhe formale. 
Mbrojtja materiale është ajo që e ushtron vetë i pandehuri (të cilën Kodi e quan 
mbrojtje personale) dhe mbrojtja që për të pandehurin e ushtrojnë subjektet dhe 
pjesëmarrësit proceduralë të tjerë, përveç mbrojtësit (p.sh. obligimi i gjykatës dhe i 
organeve të tjera shtetërore që t’i vërtetojnë faktet që e rëndojnë, dhe ato që janë në 
favor të pandehurit - neni 7; obligimi i gjykatës që ta njoftojë të pandehurin për të 
drejtat që i përkasin dhe për pasojat për mosveprimin e tij nëse ai, për shkak të 
mosdijes, nuk ndërmerr veprimin e duhur ose nuk shfrytëzon të drejtën e tij në 
procedurë - neni 16; autorizimi ligjor i Prokurorit të shtetit që të ushtrojë ankesë edhe 
në dobi të të akuzuarit - neni neni 381, paragrafi 2; personat e afërm të të pandehurit të 
cilët sipas nenit 424, paragrafi 1; 433, paragrafi 1 mund të ushtroj kërkesë për mjet 
juridik të jashtëzakonshëm. Të afërmit e të miturit mund të ushtrojnë mjetin juridik në 
favor të të mituritt sipas nenit 77 të Kodit të drejtësisë për të mitur etj.).  
Për arritje të qëllimit të procedurës penale, përveç mbrojtjes materiale (personale), KPP 
ka paraparë edhe shfrytëzimin e ndihmës së mbrojtësit - mbrojtjen formale. Në të 
vërtetë, mbrojtja materiale në kuptimin e sipërtheksuar, ndonëse, në mes të tjerash, 
përfshin edhe detyrimin e gjykatës dhe të Prokurorit të shtetit për angazhim rreth 
vërtetimit edhe të fakteve që janë në favor të të pandehurit, nuk mund të konsiderohet 
mbrojtje e plotë, pikërisht për shkak të funksioneve që ata ushtrojnë në procedurë 
(ndjekje dhe gjykim). Për këtë arsye nevojitet mbrojtësi si subjekt i posaçëm, i cili, 
duke i ndihmuar të pandehurit, ushtron funksionin e mbrojtjes në procedurë penale. 
Mbrojtësi i të pandehurit është person fizik profesional me kualifikim juridik, i cili i 
ndihmon të pandehurit në realizmin e funksionit të mbrojtjes. Mbrojtja me avokat 
arsyetohet me faktin se i pandehuri, në shumicën e rasteve, është person të cilit i 
mungon përgatitja juridike, veç kësaj ai i ekspozohet sulmit të paditësit, frikës nga 
dënimi dhe eventualisht është i paraburgosur. Prandaj, për shkak të pranisë së 
rrethanave të tilla gjatë zhvillimit të procedurës penale, ai ndodhet në një gjendje të 
posaçme shpirtërore. Për këtë arsye, edhe veprimet e tij lidhur me mbrojtjen nuk janë 
gjithherë të menduara dhe të koordinuara mirë, kështu që nga mosdija ose për shkak të 
gjendjes tronditëse në të cilën gjendet, shpesh mund t'i shpëtojë paraqitja e të dhënave 
që shkojnë në favor të tij. Prandaj, për ta ushtruar me sukses funksionin e mbrojtjes, si 
dhe për t'u barazuar me prokurorin, i cili është person profesional me përgatitje 
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juridike, i pandehuri gjatë gjithë rrjedhës së procedurës penale mund të këtë mbrojtës, 
ndërsa në raste të caktuara duhet të ketë mbrojtës. Së këndejmi, i pandehuri, para 
marrjes së parë në pyetje, duhet të udhëzohet se ka të drejtë të angazhojë mbrojtës dhe 
që mbrojtësi mund të asistojë në marrjen e tij në pyetje (neni 11 paragrafi 5).  
Duhet theksuar se ndarja e mbrojtjes - në pikëpamje të përmbajtjes së saj - në mbrojtje 
materiale dhe në mbrojtje formale,është e pranishme në teorinë procedurale 
tradicionale. Sot botëkuptimi i tillë mund të kritikohet në mënyrë të argumentuar, 
përkatsisht duket se qasja terminologjike e tillë nuk është e arsyeshme. Në të vërtetë, 
mbrojtja materiale do të ekzistonte në qoftë se gjatë aktiviteteve procedurale të 
mbrojtjes do të insistohej në shkaqe materiale konkrete, siç janë pretendimi se vepra e 
cila është lëndë e akuzës, nuk është vepër penale, ose se nuk ekziston përgjegjësia 
penale e të akuzuarit etj.. Mbrojtja formale do të orientohej drejt mangësive konkrete të 
akuzës, siç janë pretendimi se vepra është parashkruar, se nuk ekziston leja për ndjekje 
penale etj. Natyrisht, është e mundur edhe mbrojtja e kombinuar, shfrytëzimi i 
njëkohshëm i argumenteve materiale dhe formale.111  
E drejta e mbrojtësit (mbrojtje formale) ka karakter të dyfishtë apo natyrë të dyfishtë: 
së pari, ajo është e drejtë dispozitive, sepse nga i pandehuri varet nëse do ta shfrytëzojë 
atë (mbrojtja fakultative), së dyti, ajo është e drejtë imperative (kur është fjala për 
mbrojtje obligative), të cilën, për shkak të cilësive të të pandehurit ose të natyrës së 
veprës penale, në disa raste e vë si detyrim sistemi i dretësisë penale. 
Mbrojtësi e ushtron funksionin e mbrojtjes në procedurë penale në bazë të autorizimit 
të dhënë (mbrojtësi i zgjedhur sipas nenit 53, paragrafi 8), ose në bazë të aktvendimit të 
organit procedural (mbrojtësi i caktuar) së bashku me të pandehurin, ose pavarësisht 
nga i pandehuri (kur ai shfrytëzon të drejtën e heshtjes), por gjithherë në interes të 
mbrojtjes së tij. Duke i kryer veprimet e nevojshme procedurale, penale, të cilat i 
përkasin fushëveprimtarisë së tij, mbrojtësi kujdeset për mbrojtjen procedurale dhe 
juridike të të drejtave dhe interesave të të pandehurit në procedurë penale.  
Për shkak të rëndësisë shoqërore që ka zhvillimi i procedurës penale, caktimi apo 
moscaktimi i mbrojtësit (mbrojtja formale) nuk varet çdo herë vetëm nga dëshira e të 
pandehurit. KPP ka paraparë disa rrethana të cilat ndikojnë që, me rastin e zhvillimit të 
procedurës penale, i pandehuri të këtë patjetër mbrojtës, pavarësisht nga dëshira e tij. 
Mandej, nën kushte të caktuara, të pandehurit, i cili nuk mund t’i paguajë shpenzimet e 
mbrojtjes, i caktohet mbrojtësi. Nga e gjithë kjo del se në procedurë penale ekziston 
mbrojtja obligatore, mbrojtja fakultative dhe mbrojtja për të varfër. 
Megjithëse mbrojtja që ofron mbrojtësi, paraqet një aktivitet kompleks dhe të 
llojllojshëm, e cila manifestohet në faza të ndryshme të procedurës penale, ajo 
manifestohet si ndihmë e trefishtë, të cilën mbrojtësi ia ofron të pandehurit. Mbrojtësi 
kontribuon për vërtetim të fakteve që shkojnë në dobi të të pandehurit dhe, në të njëjtën 
kohë, pengon vërtetimin në dëm të tij të fakteve të pasakta; pastaj i ofron mbrojtje të 
pandehurit nga shkeljet procedurale - të së drejtës formale; dhe më në fund kontribuon 
në dobi të të pandehurit që gjykata të aplikojë drejt të drejtën materiale në gjendjen 
faktike të vërtetuar, si dhe që të sqarohen çështjet juridike kontestuese.112  
Kur është fjala për natyrë procedurale dhe juridike të mbrojtësit, në teori vihen në pah 
përafërsisht pikëpamjet vijuese: 1) mbrojtësi si ndihmës i të pandehurit; 2) mbrojtësi si 
                                                 
111 Škulić 1, fq. 308. 
112 Aćimović, Doprinos brabioca istini u krivičnom postupku, Beograd, 1966,fq. 86. 
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përfaqësues i të pandehurit; 3) mbrojtësi si person i cili i ofron mbështetje dhe 
përkrahje të pandehurit gjatë procedurës; dhe 4) mbrojtësi si organ i ndihmës juridik.113 
Pikëpamjet e tilla nuk janë përjashtuese ndaj njëra-tjetrës, sepse mbrojtësi në një numër 
të konsiderueshëm situatash në procedurë penale, përfaqëson të pandehurin, ashtu siç i 
ndihmon dhe e përkrah në realizimin e funksionit të mbrojtjes, ndërsa mbrojtësi, përveç 
kësaj, shikuar logjikisht, paraqet edhe subjektin që i ofron ndihmën juridike përkatëse 
të pandehurit. Kështu, duke kryer detyrën e vet parësore - mbrojtjen e interesave të të 
pandehurit në cilësi të ndihmësit procedural të tij, mbrojtësi njëherësh kryen edhe një 
funksion procedural me rëndësi të gjerë shoqërore. Më përpara është thënë se e drejta 
penale procedurale (neni 7) obligon organet që marrin pjesë në procedurë penale, me 
qëllim që saktësisht dhe tërësisht t’i vërtetojnë faktet (si ato që e rëndojnë, ashtu edhe 
ato që janë në favor të tij), që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm. 
Mirëpo, me gjithë vullnetin e mirë për ta realizuar këtë detyrim ligjor, gjykatësit dhe 
prokurorit mund t’i mbetet i panjohur ndonjë material provues me rëndësi, i cili është 
në dobi të të pandehurit, meqenëse i pandehuri pa mbrojtës, për shkak të mosdijes dhe 
gjendjes psikike në të cilën ndodhet, mund të lëshojë paraqitjen e atij materiali. 
 
Neni 53 [E drejta e të pandehurit për të pasur mbrojtës] 
 
1. I dyshuari dhe i pandehuri kanë të drejtë të kenë mbrojtës gjatë gjithë 

fazave të procedurës penale. 
2. Para çdo marrjeje në pyetje të të dyshuarit ose të pandehurit, policia ose 

organi tjeter kompetent, prokurori i shtetit, gjyqtari i procedurës 
paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues udhëzon të 
dyshuarin ose të pandehurin për të drejtën e tij në angazhimin e mbrojtësit 
dhe se mbrojtësi mund të marrë pjesë gjatë marrjes së tij në pyetje. 

3. Nga e drejta për të pasur mbrojtës mund të hiqet dorë, përveç në rastin e 
mbrojtjes së detyruar, nëse heqja dorë bëhet qartë dhe vullnetarisht pas 
informimit të plotë për të drejtën e tij në mbrojtje. Heqja dorë duhet bërë 
me shkrim dhe duhet nënshkruar nga i dyshuari apo i pandehuri dhe nga 
organi kompetent që e zbaton procedurën, ose mund të bëhet gojarisht në 
audio apo videokasetë, autenticiteti i të cilës verifikohet nga gjykata. 

4. Në rastet e mbrojtjes së detyruar, mund të hiqet dorë nga e drejta për të 
pasur mbrojtës në pajtim me paragrafin 3, në qoftë se një avokat mbrojtës 
mbahet për të vepruar si "avokat në gatishmëri" me përgjegjësi për të 
këshilluar të pandehurin gjatë procedurës, dhe në qoftë se i pandehuri 
tërheq heqjen dorë, avokati në gatishmëri bëhet mbrojtës. 

5. Personat nën moshën tetëmbëdhjetë vjet mund të heqin dorë nga e drejta 
për të angazhuar mbrojtës me pëlqimin e prindit, kujdestarit ose 
përfaqësuesit nga qendra për punë sociale, përveç rasteve të dhunës në 
familje në të cilat është përfshirë prindi ose kujdestari, raste këto tek të cilët 
prindi ose kujdestari i tillë nuk mund të jep pëlqim për heqjen dorë nga kjo 
e drejtë. 

6. Personat të cilët tregojnë shenja të çrregullimeve ose të paaftësisë mendore 
nuk mund të heqin dorë nga e drejta në angazhimin e mbrojtësit. 

                                                 
113 Henkel - sipas Škulić 1, fq. 309. 
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7. Kur i dyshuari ose i pandehuri i cili ka hequr dorë nga e drejta në 
angazhimin e mbrojtësit më vonë e kërkon sërish këtë të drejtë, ai këtë 
mund ta ushtrojë menjëherë. 

8. Po qe se vetë i dyshuari apo i pandehuri nuk angazhon mbrojtës, 
përfaqësuesi i tij ligjor, bashkëshorti apo bashkëshorti jashtëmartesor, 
personi i gjinisë së gjakut në vijë të drejtë, prindi adoptues, fëmija i 
adoptuar, vëllai, motra dhe prindi birësues mund të angazhojnë mbrojtës 
për të, por jo kundër vullnetit të tij. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të nenit 53 parasheh të drejtën e të dyshuarit ose të pandehurit 
të kenë mbrojtës gjatë gjithë fazave të procedurës penale. Kur është fjala për mbrojtje 
fakultative, ndonëse KPP nuk thotë asgjë, i dyshuari ndaj të cilit, sipas nenit 230, 
Prokurori i shtetit synon ta pezullojë ndjekjen penale dhe e udhëzon atë që të 
përmbushë ndonjë detyrim të caktuar, gjithashtu mund të ketë mbrojtës. I pandehuri ka 
të drejtë për mbrojtës nga momenti i marrjes së aktvendimit për zbatimin e hetimit, 
nëse procedura kalon nëpër stadin e hetuesisë. I pandehuri ka të drejtën e mbrojtjes 
formale edhe para fillimit të procedurës penale meqë i dyshuari pyetet në cilësi të të 
pandehurit dhe se, me atë rast, mbrojtësi mund të marrë pjesë gjatë marrjes së tij në 
pyetje. Në situatë kur Prokurori i shtetit, duke konsideruar se informacionet që diponon 
ai për veprën penale dhe kryerësin e saj paraqesin bazë të mjaftueshme për ngritjen e 
aktakuzës (neni 204, paragrafi 1), paraqet aktakuzë, atëherë e drejta e mbrojtjes 
formale ekziston nga momenti kur gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues 
i dorëzon kopjen e saj të pandehurit. Në procedurë penale, ku përfshihen kryerës me 
çrregullime mendore, i pandehuri duhet të ketë mbrojtës pas dorëzimit të Propozimit të 
prokurorit për shqiptim të masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. Në procedurë 
ndaj të miturve kjo e drejtë i takon të miturit nga fillimi e deri në përfundim të 
procedurës (neni 43, paragrafi 1, i KDM). Për të drejtën e mbrojtësit në procedurë për 
ekstradim, neni 21, paragrafi 2 i Ligjit për Bashkëpunim juridik ndërkombëtar në 
çështjet penale. 
Kur i pandehuri duhet të ketë mbrojtës dhe prej cilit moment, shih: nenin 11; neni 57, 
paragrafi 1, nënparagrafët 1.1.-1.5.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 2 të nenit 53, organi procedural (policia, prokurori i 
shtetit, gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues) me rastin e çdo marrjeje në pyetje, kanë obligim ta njoftojnë të dyshuarin ose 
të pandehurin për të drejtën që të angazhojë mbrojtës dhe për të drejtën që mbrojtësi të 
jetë i pranishëm gjatë marrjes në pyetje të tij. Udhëzimi për të drejtën e mbrojtësit është 
i vlefshëm nëse: a) është preciz dhe i qartë, b) është plotësisht i qartë për të pandehurin, 
c) udhëzimi është dhënë në përputhje me Kodin, dhe d) në mënyrë të rregullt është 
shënuar në procesverbal. Udhëzimin e tillë i pandehuri e nënshkruan bashkë me pjesët 
tjera të deklarimit. Njoftimi për të drejtën që të kontaktojë me avokatin i bëhet edhe 
personit me të cilin ka të bëjë urdhri për kontroll, dhe mbrojtësi ka të drejtë të jetë i 
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pranishëm gjatë kontrollit (neni 106, paragrafi 1). Në procedurë ndaj të miturit 
udhëzimi për të drejtën e tij për mbrojtës me shpenzime publike, i bëhet nga gjyqtari 
për të mitur ose nga organi kompetent që zbaton procedurën (neni 43, paragrafi 4 
KDM). 
  
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 të nenit 53 rregullon mundësinë dhe procedurën e heqjes dorë 
nga e drejta për mbrojtje formale kur mbrojtja e tillë është facultative apo është 
mbrojtje për të varfër. I dyshuari apo i pandehuri, mund të heqin dorë nga e drejta për 
të pasur mbrojtës. Për heqje dorë duhet të plotësohen dy kushte: 1) heqja dorë mund të 
bëhet vullnetarisht, por pasi të jetë informuar për këtë të drejtë; 2) heqja dorë bëhet me 
shkrim, në një deklaratë që nënshkruhet nga i dyshuari apo i pandehuri dhe nga organi 
kompetent që zbaton procedurën, ose gojarisht në audio- ose videokasetë, autencititeti i 
së cilës vërtetohet nga gjykata.  
Fjalët “autencititeti i së cilës vërtetohet nga gjykata” japin të kuptojmë se, kur heqja 
dorë nga e drejta për të pasur mbrojtës bëhet gojarisht para gjyqtarit, autencititetin e 
audio- ose videokasetës e vërteton gjykata. 
Ushtrimi i së drejtës për të pasur mbrojtës nuk varet nga vendimi i mëparshëm i 
mundëhëm i personit lidhur me heqjen dorë nga kjo e drejtë. I dyshuari apo i 
pandehuri, edhe kur kanë hequr dorë nga e drejta për mbrojtës, këtë të drejtë mund ta 
gëzojnë ndërkohë sipas vullnetit të vet (neni 14, dhe paragrafi 7 i nenit 53). 
  
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 rregullon mundësinë e heqjes dorë nga mbrojtja me avokat në 
rastet kur mbrojtja është e detyrueshme. Edhe te mbrojtja e detyrueshme, në kushte të 
paragrafit 3 të këtij neni, mund të hiqet dorë në qoftë se një avokat mbrojtës mbahet për 
të vepruar si "avokat në gatishmëri". Detyra e avokatit në gatishmëri është që ta 
këshillojë të pandehurin gjatë procedurës, dhe në qoftë se i pandehuri tërheq heqjen 
dorë, avokati në gatishmëri bëhet mbrojtës. 
Mbrojtja e detyrueshme është trajtuar gjithnjë si e drejtë imperative e të pandehurit. Në 
rastet kur Kodi parasheh mbrojtje të detyrueshme, procesi gjyqësor nuk mund të 
zhvillohet pa mbrojtës. Dispozita e paragrafit 4 të këtij neni ofron një zgjidhje të re për 
sa i përket mbrojtjes së detyrueshme duke paraparë mundësinë që i pandehuri të heqë 
dorë nga e drejta për të pasur mbrojtës. Me rastin e përcaktimit të mbrojtjes e 
detyrueshme ligjvënësi shpreh qëndrimin e vet lidhur me rëndësinë shoqërore që ka 
mënyra e zhvillimit të procesit penal. Ligjvënësi nuk është indiferent përkitazi me atë 
se si zhvillohet procedura penale. Shikuar nga ky aspekt, mbrojtja e detyrueshme sa 
është interes individual për të pandehurin, aq është edhe interes shoqëror.  
Pavarësisht dobisë që mbrojtja e detyrueshme si mbrojtje imperative i sjell të 
pandehurit, për shkaqe të caktuara, i pandehuri mund të jetë kundër angazhimit të 
mbrojtësit (jo vetëm që vetë nuk angazhon mbrojtës, por është edhe kundër angazhimit 
të mbrojtësit nga të afërmit e tij, nga paragrafi 8 i këtij neni, apo kundër mbrojtësit të 
caktuar sipas detyrës zyrtare). Duke u nisur nga fakti se e drejta e të pandehurit për të 
pasur mbrojtës, të cilën ai e shfrytëzon ose jo sipas vullnetit të vet, dispozita e 
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paragrafit 4 i mundëson të heqë dorë edhe nga mbrojtja e detyrueshme. Mirëpo, 
meqenëse mbrojtja e detyrueshme është edhe në interes shoqëror, është paraparë 
avokati në gatishmëri. Avokatin në gatishmëri e cakton organi që zbaton procedurën,  
 
Paragrafi 5. 
 
Dispozita e paragrafit 5 të këtij neni rregullon mundësinë e personit nën moshën 
tetëmbëdhjetë vjeç (të miturit) që të heqë dorë nga e drejta për të pasur mbrojtës. I 
mituri mund të heqë dorë nga e drejta për të angazhuar mbrojtës me pëlqimin e prindit, 
kujdestarit ose përfaqësuesit nga qendra për punë sociale. Pëlqimi i prindit, kujdestarit 
ose përfaqësuesit nga qendra për punë sociale nuk vlen në raste të dhunës në familje në 
të cilat është përfshirë prindi ose kujdestari.  
Dispozita e paragrafit 5, fjalia e fundit, në raste të dhunës në familje ku është përfshirë 
prindi apo kujdestari, i përjashton këta të dy që t’i japin pëlqimin të miturit të heqë 
dorë nga mrojtësi, por jo edhe përfaqësuesin nga qendra për punë sociale. 
  
Paragrafi 6. 
 
Dispozita e paragrafit 6 përjashton mundësinë që personat të cilët tregojnë shenja të 
çrregullimeve ose të paaftësisë mendore, të heqin dorë nga e drejta për angazhimin e 
mbrojtësit. 
  
Paragrafi 7. 
 
Paragrafi 5 parasheh mundësinë e rivendosjes së të drejtës për mbrojtës, ndonëse i 
pandehuri më parë ka hequr dorë nga e drejta e tillë. Në praktikë mund të ndodhë që i 
pandehuri, duke mos e peshuar mirë çështjen për të cilën merret në pyetje, konsideron 
se nuk ka nevojë të shfrytëzojë mbrojtjen formale dhe për këtë arsye heq dorë nga ajo e 
drejtë. Mirëpo, kurdo që në vazhim të procesit të çmojë se çështja po komplikohet, 
pavarësisht nga fakti se ka hequrë dorë me shkrim për të angazhuar mbrojtës, Kodi ia 
mundson shfrytëzimin e tij. 
 
Paragrafi 8. 
 
Dispozita e paragrafit 8 të nenit 53 parasheh personat të cilët janë të autorizuar të 
angazhojnë mbrojtës për të pandehurin. Mbrojtësin e angazhon vetë i pandehuri. 
Personat konkret të paraparë në këtë dispozitë, mund të angazhojnë mbrojtës vetëm 
nëse i pandehuri nuk e kundështon këtë. Në qoftë se disa persona të autorizuar 
angazhojnë mbrojtës për të pandehurin, i pandehuri ka autorizim të bëjë përzgjedhjen e 
mbrojtësit ose, në kuadër të kornizës së përcaktuar me Kod, të disa mbrojtësve (deri në 
tre mbrojtës - neni 55, paragrafi 2). Kështu i pandehuri mund ta refuzojë mbrojtësin që 
ia kanë zgjedhur personat e autorizuar, si tek mbrojtja e detyrueshme ashtu edhe tek 
mbrojtja fakultetive. Në vend të mbrojtësit që kanë zgjedhur personat e autorizuar, i 
pandehuri mund të zgjedhë mbrojtës tjetër, po mund të mbetet edhe pa mbrojtës fare. 
Mirëpo, nëse fjala është për mbrojtje të detyrueshme, organi para të cilit zbatohet 
procedura sipas detyrës zyrtare, do të caktojë mbrojtës tjetër.  
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I pandehuri mund të heqë dorë nga mbrojtësi në kushtet e dispozitave të paragrafëve 3, 
4 dhe 5 të këtij neni.  
Në rast të paraburgimit, zgjedhja e mbrojtësit nga ana e të afërmve të pandehurit 
arsyetohet me faktin se këta persona, për dallim nga i pandehuri, kanë lirinë e lëvizjes 
dhe mundësinë e konsultimit dhe gjetjes së mbrojtësit. Personat e tillë janë gjithsesi në 
situatë psikike më të favorshme, janë më stabilë dhe të aftë për të rezonuar më mirë. 
Përveç kësaj, ata janë jashtë sferës së ndikimit të organeve hetuese që mbrojtësi të 
merret ose të mos merret apo të merret mbrojtësi konkret. 
  
Neni 54 [Kualifikimet e mbrojtësit] 
 
1. Për mbrojtës mund të angazhohet vetëm avokati i cili është anëtar i Odës së 

Avokatëve të Kosovës, por të cilin mund ta zëvendësojë praktikanti i 
avokatisë. Kur procedura zbatohet për vepër penale të dënueshme me së 
paku pesë vjet burgim, praktikanti i avokatisë mund ta zëvendësojë 
avokatin vetëm nëse e ka kaluar provimin e judikaturës. Pranë Gjykatës së 
Apelit dhe Gjykatës Supreme të Kosovës, të pandehurin mund ta 
përfaqësojë vetëm avokati i cili është anëtar i Odës së Avokatëve së 
Kosovës. 

2. Mbrojtësi ia paraqet autorizimin e tij policisë, prokurorit të shtetit apo 
gjykatës pranë së cilës zbatohet procedura. I dyshuari ose i pandehuri 
gjithashtu mund t’i japin mbrojtësit autorizimin edhe gojarisht dhe kjo 
shënohet në procesverbalin e policisë, të prokurorit të shtetit apo gjykatës 
pranë së cilës zbatohet procedura. 

 
E drejta e të pandehurit që të mbrohet nga akuza e prokurorit të shtetit është një e drejtë 
komplekse. Në kuadër të saj bën pjesë edhe mbrojtja formale (profesionale), e cila 
paraqet një element shumë të rëndsishëm të kësaj të drejte. Për shkak të rëndësisë që ka 
mbrojtja profesionale, atë mund ta ushtrojë personi që ka kualifikime të duhura. 
 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i nenit 54 parasheh se për mbrojtës mund të angazhohet vetëm avokati i cili 
është anëtar i Odës së Avokatëve. Parimisht avokatin mbrojtës mund ta zëvendësojë 
praktikanti i avokatisë, por, kur procedohet për vepër penale për të cilën parashihet 
dënimi së paku pesë vjet burgim, praktikanti mund ta zëvendësojë avokatin vetëm nëse 
e ka kaluar provimin e judikaturës.  
Në procedurë pranë Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Supreme të Kosovës, të 
pandehurin mund ta mbrojë vetëm avokati. Edhe në procedurë ndaj të miturve, neni 43, 
paragrafi 6 i KDM parasheh që të miturin mund ta përfaqësojë vetëm mbrojtësi i 
regjistruar në Odën e Avokatëve.  
Baza procedurale juridike e paraqitjes së mbrojtësit në procedurë penale mund të jetë 
dy llojesh: 1) autorizimi për mbrojtësin e zgjedhur dhe 2) aktvendimi gjyqësor sa i 
përket mbrojtësit të caktuar, përkatësisht aktvendimi i organit i cili zbaton procedimin, 
në të cilin të pandehurit i caktohet mbrojtësi. Mbrojtësit të zgjedhur autorizimin ia jep i 
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pandehuri ose personat e afërt me të pandehurin, të autorizuar sipas paragrrafit 8 të 
nenit 53 për angazhimin e mbrojtësit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 i këtij neni parasheh detyrim për mbrojtësin e zgjedhur (nga i pandehuri ose 
nga prsonat e autorizuar sipas paragrafit 8 të nenit 53) që organit kompetent, i cili e 
zbaton procedurën, t’ia prezantojë autorizimin. Nën përkufizimin “organ kompetent që 
e zbaton procedurën” duhet kuptuar cilido organ shtetëror i cili mund të marrë pjesë në 
procedurë penale, para së gjithash, që mund ta marrë në pyetje të pandehurin, qoftë kur 
është fjala për policinë, prokurorin e shtetit ose për gjykatën në stade të ndryshme të 
procedurës penale. I dyshuari ose i pandehuri mund t’i japin gjithashtu mbrojtësit 
autorizimin edhe gojarisht, dhe ky fakt shënohet në procesverbal të organit procedues. 
Me dhënien e autorizimit për mbrojtësin nga ana e të pandehurit ose e personave të 
cilët mund të angazhojnë mbrojtës në interes të të pandehurit, formalizohet një 
marrëdhënie juridike ndërmjet mbrojtësit dhe personit që e ka angazhuar atë. Fjala 
është për një lloj kontrate mbi punën, me të cilën mbrojtësi detyrohet që, në mënyrë 
profesionale dhe me ndërgjegje, t’i ndihmojë të pandehurit për realizim të funksionit të 
mbrojtjes në procesin penal konkret. Nga ana tjetër, personi i cili e ka angazhuar 
mbrojtësin, merr përsipër detyrimin që t’i paguajë atij shpenzimet dhe shpërblimin. 
Mbrojtësi mund të zgjidhet, si atëherë kur mbrojtja profesionale nuk është e 
detyrueshme, ashtu edhe në ndonjë nga rastet e mbrojtjes profesionale të detyrueshme. 
Prandaj duhet pasur kujdes për faktin se mbrojtësi i detyrueshëm dhe ai i caktuar nuk 
janë sinonime.114  
  
Neni 55 [Kufizimet në përfaqësim nga mbrojtësi] 
 
1. Në një procedurë penale, mbrojtësi nuk mund të mbrojë dy ose më tepër të 

pandehur në të njëjtën çështje. Një mbrojtës nuk mund të përfaqësojnë 
personin juridik dhe personin fizik në të njëjtin rast, përveç nëse personi 
fizik është i vetmi person që ka në pronësi, menaxhon dhe është i punësuar 
nga personi juridik. 

2. I pandehuri mund të ketë deri në tre mbrojtës dhe e drejta për mbrojtje 
konsiderohet se është e mjaftueshme kur në procedurë merr pjesë njëri nga 
mbrojtësit. 

3. Nëse i pandehuri ka më shumë se një mbrojtës, njëri nga ta caktohet si 
mbrojtës kryesor nga i pandehuri, e në rast se i pandehuri nuk bën një gjë 
të tillë, gjyqtari kompetent cakton mbrojtësin kryesor. 

 
Dispozitat e nenit 55 përcaktojnë se mbrojtësi nuk mund të mbrojë dy ose më tepër115 
të pandehur në të njëjtën çështje dhe se i pandehuri mund të ketë deri në tre mbrojtës, 

                                                 
114 Škulić 1, fq. 310. 
115 Legjislacioni penal procedural i aplikueshëm në Kosovë para hyrjes në fuqi të Kodit të përkohshëm të 
procedurës penale të Kosovës, parashihte: “Më shumë të pandehur mund të kenë një mbrojtës të përbashkët, 
vetëm nëse kjo nuk është në kundërshtim me interesat e mbrojtjes së tyre”. Zgjidhje me përmbajtje 
përafërsisht të njëjtë përmbajnë edhe legjislacionet penale procedurale të shumicës së shteteve të krijuara në 
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por konsidrohet se është e mjaftueshme kur në procedurë merr pjesë njëri prej 
mbrojtësve. 
Disa legjislacione në rajon mundësinë që më tepër të pandehur të kenë një mbrojtës të 
përbashkët, e parashohin vetëm kur kur kjo nuk është në kundërshtim me interesat e 
mbrojtjes së tyre. Te ato legjislacione çështja se kur ekziston kolizioni i interesave të 
mbrojtjes midis të pandehurve që kanë mbrojtës të përbashkët në një proces penal, 
është questio facti - çështje faktike, e cila në pikë të fundit i nënshtrohet vlerësimit të 
organit që zbaton procedurën. Është e qartë se nuk mund të realizohet mbrojtja efektive 
e disa të pandehurve nga një mbrojtës, kur interesat e të pandehurve nuk përputhen, 
sepse mbrojtësi nuk ka mundësi që të parashtrojë lirisht mbrojtjen për secilin prej tyre, 
pa dëmtuar të tjerët. Prandaj ekzistimin e konfliktit të interesit mund ta vërejë edhe vetë 
mbrojtësi nga shqyrtimi i shkresave, nga biseda me të pandehurin, me rastin e hartimit 
të planit për mbrojtje, ku i përcakton faktet në të cilat do ta mbështesë mbrojtjen, ose 
nga rrjedha e çështjes në shqyrtim gjyqësor. 
 
Paragrafi 1. 
 
Zgjidhja e paraparë në paragrafin 1 të nenit 55 të KPP-së, është identike me zgjidhjen 
që figuron në legjislacionin e Republikës së Sllovenisë. Sipas këtij paragrafi, në një 
procedurë penale mbrojtësi nuk mund të mbrojë më tepër të pandehur në të njëjtën 
çështje. Zgjidhja e tillë synon që në procedurë penale të krijojë ambient në të cilin 
mbrojtja formale (profesionale), si një komponent shumë i rëndësishëm për gjykim të 
drejtë, të manifestohet realisht. Angazhimi i mbrojtësit të përbashkët për më shumë të 
pandehurë në procedurë sipas koneksitetit, shpeshherë sjell vështirësi rreth 
identifikimit të faktorëve që shkaktojnë kolizion interesi. Faktorët e tillë janë të 
ndryshëm dhe të shumtë, kështu që numërimi shterues i tyre praktikisht është i 
pamundshëm. Vlerësimi për ekzistim të konfliktit për sa i përket interesit të mbrojtjes 
së të pandehurit, nënkupton konkludimin për besueshmëri se mbrojtësi i përbashkët, në 
raport me të gjithë të pandehurit, nuk do të mund t’i realizojë qëllimet e mbrojtjes, të 
cilat konsistojnë në zbulimin, paraqitjen dhe interpretimin si të vërteta të fakteve që 
janë në dobi të të pandehurit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 i nenit 55 përcakton numrin 3 (tre) si numër maksimal për mbrojtës, sa 
mund të ketë një i pandehur. Mundësia e të pandehurit që të ketë deri në tre mbrojtës 
nuk përfshin të drejtën e tij që po aq mbrojtës të ketë edhe kur mbrojtësi caktohet sipas 
detyrës zyrtare. Kur i pandehuri ka angazhuar më shumë se një mbrojtës, kurse në 
procedurë merr pjesë njeri nga mbrojtësit, konsiderohet se e drejta për mbrojtje është e 
mjaftueshme. Në këtë drejtim duhet pasur parasysh fakti se, kur i pandehuri ka më 
shumë se një mbrojtës, duhet të caktohet mbrojtësi kryesor me të cilin komunikon 
organi që zhvillon procedurën. 

                                                                                                                            
territorin e ish- Jugosllavisë. Legjislacionet procedurale penale të Republikës së Kroacisë dhe të Federatës 
së Bosnjë e Hercegovinës mundësinë e angazhimit të mbrojtësit të përbashkët për më shumë të pandehur, 
përveç me ekzistimin e interesave të kundërt të të pandehurve, e kushtëzojnë edhe me situatën kur procesi 
penal zhvillohet për vepër penale të njëjtë.  
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Mundësia që i pandehuri të angazhojë më tepër se një mbrojtës është në funksion të 
ngritjes së kapacitetit të mbrojtjes formale, por njëherësh mund të shkaktojë edhe 
probleme procedurale të caktuara, posaçërisht për sa i përket zvarritjes së procedurës 
penale. Sidoqoftë, Kodi i procedurës penale përmban edhe dispozita të tjera, me të 
cilat, kur ka më tepër se një mbrojtës, orienton veprimtarinë procedurale. Në këtë 
drejtim ekzistojnë: 1) rregullat për t’ia dërguar shkresat mbrojtësit (neni 478, paragrafi 
5, kështu që, nëse shkresa duhet t’i dorëzohet mbrojtësit të të pandehurit, e ai ka më 
tepër se një mbrojtës, mjafton që shkresa t’i dërgohet njërit prej tyre), pastaj caktimi i 
mbrojtësit kryesor (neni 55, paragrafi 3); 2) rregullat që kanë të bëjnë me fjalën 
përfundimtare të palëve në shqyrtim gjyqësor (neni 356, paragrafi 3), sipas së cilës, kur 
mbrojtjen e përfaqësojnë disa mbrojtës, vetëm mbrojtësi kryesor ose mbrojtësi i 
caktuar nga mbrojtësi kryesor mund ta paraqesë fjalën përfundimtare në emër të palës.  
Kur është fjala për shqyrtim gjyqësor, ekziston rregulla e njëjtë nëse akuzën e 
përfaqësojnë më shumë persona. Në praktikë nuk ndodh shpesh që akuzën në një 
procedurë penale ta përfaqësojnë më shumë prokurorë të shtetit, por një mundësi e tillë 
nuk përjashtohet, dhe në një rast të tillë përfaqësuesit e akuzës publike gjatë shqyrtimit 
mund të ndërrohen. Diçka e tillë do të mund të realizohej kur kemi të bëjmë me 
procedim të ndonjë çështjeje penale posaçërisht të ndërlikuar, siç janë veprat penale të 
kriminalitetit të rëndë, të kriminalitetit të organizuar ose të korrupsionit etj..  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 të këtij neni është në funksion të përshpejtimit të procesit 
gjyqësor dhe të ushtrimit të funksionit të mbrojtjes profesionale në mënyrë ekipore. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Aktgjykimi nuk mund të mbështetet në deklarimin e të pandehurit N.ZH. të dhënë në 
procedurën paraprake, kur të dy të pandehurit kanë pasur mbrojtësin e përbashkët, 
duke pasur parasysh se të pandehurit janë mbrojtur në mënyrë të ndryshme, ashtu që 
mbrojtësi i caktuar sipas detyrës zyrtare nuk ka pasur mundësi ta mbroj njërin prej të 
pandehurve pa dëmtimin e interesave të pandehurit tjetër. 
(Aktgjykim i gjykatës Supreme të Malit të Zi, Kzp.nr. 17/09 dt. 22. 06.2009.) 
 
Neni 56 [Përjashtimi i mbrojtësit] 
 
1. Mbrojtës nuk mund të jetë i dëmtuari, bashkëshorti apo bashkëshorti 

jashtëmartesor i të dëmtuarit, e as personi që është në gjini gjaku në vijë të 
drejtë në cilëndo shkallë, në vijë anësore deri në shkallën e katërt ose të 
krushqisë deri në shkallën e dytë me të dëmtuarin ose prokurorin. 

2. Mbrojtës nuk mund të jetë as personi i cili është thirrur si dëshmitar në 
shqyrtimin gjyqësor, përveç nëse sipas këtij Kodi është liruar nga detyra e 
të dëshmuarit dhe ka deklaruar se nuk do të dëshmojë ose nëse mbrojtësi 
pyetet si dëshmitar në rastin nga neni 126, paragrafi 1, nënparagrafi 2 i 
këtij Kodi. 
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3. Mbrojtës nuk mund të jetë as personi i cili në të njëjtën lëndë ka vepruar si 
gjyqtar ose prokuror i shtetit. 

 
Dispozitat e nenit 56 përcaktojnë situatat kur funksionin e mbrojtjes nuk mund ta 
ushtrojë mbrojtësi konkret. 
Disa legjislacione procedurale, krahas personave të apostrofuar në paragrafin 1 të nenit 
56 të KPP, përfshijnë edhe bashkëtëpandehurin (i Serbisë, i Malit të Zi) apo viktimën (i 
Maqedonisë).  
 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i përcakton personat të cilët, për shkak të inkompatibilitetit të funksionit të 
mbrojtësit me funksionet dhe cilësitë e pjesëmarrësve në procedurë penale, nuk mund 
ta ushtrojnë funksionin e mbrojtjes në cilësi të mbrojtësit në një çështje penale 
konkrete. Personat e përmendur në këtë paragraf, janë po ata persona të cilët, kur janë 
në raport me gjyqtarin, shkaktojnë përjashtimin e gjyqtarit nga gjykimi i rastit konkret 
sipa nenit 40, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2., prandaj, mospërfillja e tij paraqet shkelje 
absolute të dispozitave procedurale.  
Kështu, mbrojtës nuk mund të jetë ndokush nga personat: 1) personi që është dëmtuar 
me vepër penale, dhe 2) të afërmit konkretë të të dëmtuarit ose të prokurorit deri në një 
shkallë të caktuar.  
  
Paragrafi 2. 
 
Ndalesa nga paragrafi 2 i nenit 56 të KPP ka të bëjë me personin që është thirrur si 
dëshmitar në shqyrtim gjyqësor. Mirëpo, fakti se një person është thirrur si dëshmitar 
në shqyrtim gjyqësor nuk është çdoherë arsye absolute për përjashtimin e tij nga 
ushtrimi i funksionit të mbrojtjes. Ndalesa ka karakter relativ dhe nuk vlen nëse: a) 
personi i thirrur si dëshmitar është i liruar nga detyrimi për të dëshmuar dhe ka 
deklaruar se nuk do të dëshmojë (neni 127) dhe b) nëse mbrojtësi pyetet si dëshmitar 
në rastin nga neni 126, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. KPP, çka do të thotë se mbrojtësi 
nuk mund të pyetet si dëshmitar për atë që i ka treguar i pandehuri, në qoftë se këtë nuk 
e kërkon vetë i pandehuri.  
Nga dispozita përkatëse shihet se ndalesa ka të bëjë vetëm me mbrojtësin të cilin 
gjykata e ka thirrur si dëshmitar në shqyrtim gjyqësor. Bazuar në frymen e kësaj 
dispozite, del se mbrojtësi i propozuar për dëshmitar, të cilin gjykata nuk e thërret në 
shqyrtim gjyqësor, ose mbrojtësi i pyetur si dëshmitar në procedurë paraprake, nëse 
nuk është thirrur si dëshmitar për shqyrtim gjyqësor, nuk përjashtohet nga ushtrimi i 
mbrojtjes. Këtë çështje e rregullon ndryshe neni 64 i LPP-së të Kroacisë, meqë 
ndalesën e lidh me “person i cili është thirrur si dëshmitar”, pa e kufizuar thirrjen për 
shqyrtim gjyqësor. Mendoi se zgjidhja e tillë ligjore është më e logjikshme.  
Kodi nuk përcakton se mbrojtës nuk mund të jetë personi i thirrur në shqyrtim gjyqësor 
si ekspert, sepse as mbrojtësi as eksperti nuk janë persona të pazëvendësueshëm. 
Problemi i tillë në praktikë as që paraqitet, sepse është vështirë të mendohet se ai që, 
sipas profesionit është avokat, mund të paraqitet fare në funksion të ekspertit, meqë 
çështjet e natyrës juridike nuk mund të jenë lëndë ekspertimi. Në anën tjetër, nuk është 
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dukuri e shpeshtë që dikush që ka arsimim juridik, të zotërojë profesion dhe shkathtësi 
nga një lëmë jojuridik për t’u emëruar si ekspert. Pavarësisht nga kjo, konsiderojmë se 
këtu duhet vepruar analogjikisht me ndalesën që mbrojtës të jetë personi i thirrur si 
dëshmitar. Prandaj, në qoftë se në çështjen penale konkrete një person është mbrojtës, 
kërkohet eksperti tjetër, e nëse personi është ekspert në çështje, kërkohet mbrojtës 
tjetër. Fakti se ndalesa nga paragrafi 2 nuk i referohet ekspertit, nuk do të thotë se këto 
dy funksione mund të bashkohen. 
 
Paragrafi 3. 
 
Ndalesë absolute është paraparë gjithashtu në rast se personi, i cili do të duhej të jetë 
mbrojtës, në të njëjtën çështje ka vepruar si gjyqtar ose prokuror i shtetit (neni. 384, 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.2). Meqenëse paragrafi 3 i nenit 56 këtë ndalesë absolute 
nuk e lidh me ndonjë stad të procedurës, kjo dispozitë duhet kuptuar ashtu që mbrojtës 
nuk mund të jenë as personat të cilët kanë kryer veprime në procedurë paraprake 
(zyrtarët e policisë apo punëtorët e tjerë të organeve shtetërore, të cilët kanë pasur 
autorizime të caktuara në zbulimin e veprave penale). 
  
Neni 57 [Mbrojtësi në rastet e mbrojtjes së detyruar] 
 
1. I pandehuri duhet të ketë mbrojtës në këto raste të mbrojtjes së detyruar: 

1.1. Nga marrja në pyetje për herë të parë kur i pandehuri është memec, 
shurdh, i verbër ose shpreh shenja të çrregullimeve apo paaftësisë 
mendore dhe kështu është i paaftë që të mbrohet vetë me sukses; 

1.2. Gjatë seancës për caktimin e paraburgimit dhe gjatë kohës derisa ai 
gjendet në paraburgim; 

1.3. Nga ngritja e aktakuzës, kur aktakuza është ngritur kundër tij për 
vepër penale të dënueshme me të paktën dhjetë vjet burgim;  

1.4. Në procedurë sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike kur i 
pandehuri është memec, shurdh ose shpreh shenja të çrregullimit apo 
të paaftësisë mendore ose është shqiptuar dënimi me burgim të 
përjetshëm; dhe 

1.5. Në të gjitha rastet kur i pandehuri kërkon të hyjë në marrëveshje për 
pranimin e fajësisë për vepër penale për të cilën parashihet dënim me 
së paku një vit burgim, i pandehuri duhet të përfaqësohet nga 
mbrojtësi. 

2. Në qoftë se i pandehuri në rastin e mbrojtjes së detyruar nuk angazhon 
mbrojtës, e angazhimin nuk e bën askush nga personat ne nenin 53 (8), 
gjykata ose nje organ tjeter kompetent i cakton një mbrojtës sipas detyrës 
zyrtare me shpenzime publike. Kur mbrojtësi caktohet sipas detyrës 
zyrtare pasi të jetë ngritur aktakuza, i pandehuri njoftohet për këtë me 
rastin e dorëzimit të aktakuzës. 

3. Në qoftë se i akuzuari në rastin e mbrojtjes së detyruar mbetet pa mbrojtës 
gjatë procedurës dhe nëse ai nuk angazhon mbrojtës tjetër, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues apo organi kompetent që e zbaton 
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procedurën në fazën paraprake cakton një mbrojtës të ri sipas detyrës 
zyrtare në shpenzime publike. 

4. Personi juridik nuk ka të drejtë në mbrojtës të caktuar me shpenzime 
publike. 

 
E drejta për mbrojtës, para së gjithash, është e drejtë e të pandehurit si individ dhe si 
palë në procedurë, dhe nga ai varet nëse do ta shfrytëzojë, por në disa raste mbrojtja 
është e detyrueshme. Obligimi i tillë është paraparë si në interes të të pandehurit ashtu 
edhe në interes të drejtësisë - në interes të funksionimit mirë të gjyqësisë.  
Nga format themelore të mbrojtjes profesionele që figurojnë në procedurën tonë penale 
(fakultative, për të varfër dhe obligatore), neni 57 rregullon mbrojten obligatore. 
Arsyeja për ekzistim të mbrojtjes së detyrueshme bazohet në qëndrimin se në disa 
raste, duke pasur parasysh peshën e veprës penale që është lëndë e procedurës, ose 
karakteristika të caktuara të personit kundër, gjegjësisht ndaj të cilit zbatohet 
procedura, është e domosdoshme që personit të tillë t’i ndihmojë mbrojtësi, pavarësisht 
nga qëndrimi i të pandehurit rreth kësaj çështjeje.  
Edhe në situatë kur në një procedurë penale konkrete apo në ndonjë fazë të saj ekziston 
shkak për mbrojtje të detyrueshme, sa i përket zgjedhjes së mbrojtësit, rëndësi parësore 
ka vullneti i të pandehurit. Në qoftë se në rastin e mbrojtjes së detyrueshme i pandehuri 
apo personat nga neni neni 53, paragrafi 8 të KPP-së, angazhojnë mbrojtës, s’ka nevojë 
të caktohet mbrojtës sipas detyrës zyrtare. Mirëpo, kur i pandehuri ose personat nga 
neni 53, paragrafi 8, nuk angazhojnë mbrojtës, të pandehurit i caktohet mbrojtësi sipas 
detyrës zyrtare, me vendim të kryetarit të gjykatës ose të organit kompetent që zbaton 
procedurën në fazën paraprake. 
Në Kodin e procedurës penale janë përcaktuar si shkaqet për mbrojtje profesionale të 
detyrueshme, ashtu edhe stadet procedurale, apo momentet konkrete në procedurë, prej 
kur i pandehuri apo disa kategori të pandehurish duhet të kenë mbrojtës.  
 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i nenit 57 parasheh në mënyrë shteruese rastet kur mbrojtja është e 
detyrueshme. Shikuar në përgjithësi, mbrojtja është e detyrueshme për shkaqe të 
ndryshme siç janë: 1) Shkaqet të cilat kanë të bëjnë me cilësi të caktuara të të 
pandehurit, apo të personit ndaj të cilit zbatohet procedura; 2) Shkaqet të cilat kanë të 
bëjnë me peshën e veprës penale e cila është lëndë e procedimit; 3) Shkaqet të cilat 
kanë të bëjnë me situatë të posaçme procedurale; 4) Shkaqet të cilat kanë të bëjnë me 
veçori të procedurës;  
Shkaqet të cilat u referohen cilësive të caktuara të të pandehurit, apo të personit ndaj të 
cilit zbatohet procedura, kanë të bëjnë me situatat kur i pandehuri është person me të 
meta të caktuara fizike ose shpirtërore, siç janë kur i pandehuri është memec, shurdhë 
ose shpreh shenja të çrregullimeve apo paaftësisë mendore dhe kështu është i paaftë që 
të mbrohet me sukses. Në situatë të tillë i pandehuri duhet të ketë mbrojtës me rastin e 
marrjes në pyetje për herë të parë. Ndonëse në dispozitën në fjalë nuk flitet, kur është 
fjala për shkaqet të cilat u referohen cilësive të caktuara të të pandehurit, apo të 
personit ndaj të cilit zbatohet procedura, duhet pasur parasysh se ekzistojnë edhe raste 
të tjera kur mbrojtja profesionale është e detyruesme: a) kur procedura zhvillohet ndaj 
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të miturit, i mituri duhet të ketë mbrojtës me rastin e marrjes në pyetje për herë të parë 
dhe gjatë gjithë rrjedhës së procesit, dhe b) kur zbatohet procedura për shqiptim të 
masës për trajtim të detyrueshëm psikiatrik.  
Duket se formulimi i nënparagrafit 1.1., fjalia e fundit (“dhe kështu është i paaftë që të 
mbrohet me sukses”) nuk është formuluar në mënyrë adekuate.  
Në të vërtetë, dispozita përkatëse që ekzistonte në LPP të aplikueshëm në Kosovë para 
hyrjes së fuqi të KPPK, e cila figuron edhe në Kodet/Ligjet e vendeve të dala nga ish-
Federata e Jugosllavisë, si shkaqe që kanë të bëjnë me cilësi të caktuara të të 
pandehurit, të cilat mbrojtjen profesionale e bëjnë të detyrueshme, parasheh:” Nëse i 
pandehuri është memec, shurdhë ose i paaftë që vetë të mbrohet me sukses”. Bazuar në 
dispozitën përkatëse të këtyre shteteve, të qenët e të pandehurit memec ose shurdhë 
është shkak i mjaftueshëm për mbrojtje të detyrueshme. Andaj, kur i pandehuri është 
memec, shurdh (ose shurdhëmemec) kodet e tyre supozojnë se ai nuk është i aftë që të 
mbrohet vetë, për çka duhet të ketë mbrojtës. Kjo për arsye se veprimi procedural, 
posaçërisht marrja në pyetje e të pandehurit, zhvillohet gojarisht e memecoria ose 
shurdhëria paraqesin pengesë në këtë drejtim. Ndërsa shkaqet e tjera përmblidhen me 
formulim të përgjithshëm: “kur i pandehuri është i paaftë që të mbrohet vetë me 
sukses” dhe ato mund të jenë të ndryshme. Këtu hyjnë shkaqet e tjera të cilat kanë të 
bëjnë me mungesat e rënda trupore ose shpirtërore të personit, zhvillimi jo i 
mjaftueshëm shpitëror etj.. Kur i pandehuri është i paaftë që të mbrohet vetë me sukses 
është quaestio facti të cilën gjykata e konstaton në rastin konkret. Midis gjendjes ose 
cilësisë së të pandehurit dhe paaftësisë së tij që të mbrohet, patjetër duhet të ekzistojë 
lidhja kauzale e cila duhet vërtetuar në çdo rast.  
Më sipër është theksuar se shkaqet të cilat kanë të bëjnë me cilësi të caktuara të të 
pandehurit, apo të personit ndaj të cilit zbatohet procedura, të cilat figurojnë në 
nënparagrafin 1, të paragrafit 1 të nenit 57 të KPP-së, janë kur i pandehuri është 
memec, shurdhë, i verbës ose shpreh shenja të çrregullimeve apo paaftësisë mendore 
“dhe kështu është i paaftë që të mbrohet me sukses”. Në segmente të caktuara kjo 
dispozitë ka afërsi dhe dallime me dispozitën përkatëse më parë të aplikueshme në 
Kosovë. Afërsia qëndron në faktin se në të gjitha kodet/ligjet e sipërpërmendura 
parashihet mbrojtja e detyrueshme kur i pandehuri është memec ose shurdhë. ndërsa 
KPP rradhit si shkak edhe situatën kur i pandehuri është i verbër ose kur shpreh shenja 
të çrregullimeve ose paaftësisë mendore. Derisa në legjislacionet e rajonit,116 si shkak 
për mbrojtje të detyrueshme parashihet edhe paaftësia që vetë (i pandehuri) të mbrohet 
me sukses, e cila, siç theksuam më lart, mund të përfshijë shkaqe të ndryshme, në 
nënparagrafin 1 të KPP paaftësia e të pandehurit për t’u mbrojtur vetë me sukses, duket 
se është lidhur në mënyrë joadekuate me shkaqet që theksohen shprehimisht, sepse kur 
shkaku i tillë ekziston, supozohet paaftësia e të pandehurit për t’u mbrojtur. 
Sa i përket situatës kur i pandehuri “është i paaftë që të mbrohet vetë me sukses”, do 
duhej zgjidhur dilema nëse paaftësia duhet të jetë e përhershme apo e përkohshme, e 

                                                 
116 Lidhur me tematikën që po e trjatojmë, KPP i Republikës së Shqipërisë u qaset shkaqeve që kanë të 
bëjnë me cilësinë ose me gjendjen e të pandehurit si bazë për mbrojtje të detyrueshme në mënyrë të 
përgjithësuar, pa i specifikuar ato. Në nenin 49, paragrafi paragrafi 2 thuhet: “Kur i pandehuri është nën 
moshën tetëmbëdhjetë vjeç ose me të meta fizike a psikike që e pengojnë për të realizuar vetë të drejtën e 
mbrojtjes, ndihma nga një mbrojtës është e domosdoshme”. Pa dyshim se konstruktimi i këtillë i dispozitës 
gjithsesi përfshinë edhe situatën kur i pandehuri është memec ose shurdh, por nuk kufizohet në to.  
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cila zgjat vetëm gjatë kohës së marrjes në pyetje? Duke pasur parasysh qëllimin e 
dispozitës në fjalë, do të duhej të merrej se ajo ka të bëjë si me paaftësinë e natyrës së 
përhershme, ashtu edhe me paaftësinë e përkohshme të të pandehurit që të mbrohet 
gjatë zbatimit të veprimit procedural, posaçërisht gjatë marrjes në pyetje. Kjo do të 
thotë se kjo dispozitë duhet interpretuar ashtu që i pandehuri duhet të ketë mbrojtës 
çdoherë kur është i paaftë që të mbrohet vetë. Paaftësia e të pandehurit patjetër duhet të 
jetë në lidhje me mbrojtjen e tij, që nënkupton paaftësinë e përfaqësimit të interesave të 
tij në procedurë penale. 
Mbrojtja profesionale është e detyrueshme edhe gjatë marrjes në pyetje të të pandehurit 
me rastin e caktimit të paraburgimit dhe gjatë kohës derisa ai gjendet në paraburgim. 
Për personin e arrestuar ose të ndaluar e drejta në mbrojtës është rregulluar me 
dispozitën e nenit 13, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2.).  
Për mundësinë dhe kushtet që gjyqtari i procedurës paraprake të caktojë përkohësisht 
mbrojtës tjetër nga ai që e ka zgjedhur personi i arrestuar, neni 166, paragrafi 5.  
Rast i veçantë i mbrojtjes së detyrushme është paraparë në nenin 478, paragrafi 3.  
Në rastet e sipërpërmendura në nenin 57, paragrafi 1, nënparagrafët 1.1. dhe 1.2. 
mbrojtja është e detyrueshme në momentin e marrjes së pyetje për herë të parë. 
Gjithashtu në procedurë gjyqësore për ekstradim me rastin e mbajtjes së seancës 
(dëgjimore), i pandehuri duhet të ketë mbrojtës.117 
Sa i përket procedurës për vepra penale që zbatohet sipas Ligjit për përgjegjësinë e 
personave juridikë, mbrojtja profesionale është fakultative.118 
Sipas nënparagrafitt 1.3. mbrojtja është e detyrueshme nga ngritja e aktakuzës, kur 
aktakuza është ngritur kundër të pandehurit për vepër penale, për të cilën mund të 
shqiptohet dënim me të paktën dhjetë vjet burgim. Nisur nga pesha e veprës penale si 
bazë për mbrojtje të detyrueshme, ndonëse Kodi u referohet rasteve kur është paraparë 
mundësia e shqiptimit të dënimit me të paktën dhjetë vjet burgim, këtu praktika 
gjithsesi duhet të përfshijë edhe rastet kur është paraparë mundësia e shqiptimit të 
dënimit me burgim afatgjatë  
Në legjislacionet penale të vendeve të rajonit dënimi me vdekje është zëvendësuar me 
dënim burgim afatgjatë apo me burgim të përjetshëm, dhe për rastet kur ekziston 
mundësia e shqiptimit të dënimit të tillë në procedurë penale, disa legjislacione 
shprehimisht parashohin mbrojtjen profesionale të detyrueshme në momentin e marrjes 
në pyetje të të dyshuarit për herë të parë.  
Dispozita e nënparagrafit 1.4., paragrafi 1 të nenit 57 është e re. Ajo, në disa raste, 
parasheh mbrojtjen e detyrueshme edhe kur procedohet me mjet të jashtëzakonshëm 
juridik. Kështu, mbrojtja e detyrueshme parashihet kur i pandehuri është memec, 
shurdhë ose shpreh shenja të çrregullimeve apo të paaftësisë mendore, ose i është 
shqiptuar dënimi burgim i përjetshëm.  
Nenit 57, paragrafit 1, i është shtuar nënparagrafi 1.5., me të cilin parashihet edhe një 
rast kur mbrojtja është e detyrueshme. Fjala është për rastin kur i akuzuari kërkon të 
pranojë fajësinë për vepër penale që mund të dënohet me një ose më tepër vite burgim 
(apo me burgim të përjetshëm). Me atë rast i akuzuari duhet të jetë i përfaqësuar nga 
mbrojtësi.  

                                                 
117 Neni 21, paragrafi paragrafi 2 i Ligjit për Bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale, nr. 04L-
31. 
118 Neni 20, paragrafi paragrafi 1 dhe 3 i Ligjit Nr. 04/L-030. 
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Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Dispozitat e paragrafëve 2 e 3 të nenit 57, lidhur me rastet e mbrojtjes së detyrueshme 
parashohin obligim për gjykatën ose për organin që e zbaton procedurën në fazën 
paraprake, që të caktojë mbrojtës sipas detyrës zyrtare me shpenzime publike, nëse i 
pandehuri as personat nga neni 53, paragrafi 8, nuk kanë angazhuar mbrojtës, apo këtë 
nuk e bëjnë atëherë kur i pandehuri mbetet pa mbrojtës gjatë rrejedhës së procedurës. 
Shih komentin e nenit 74. 
Në të gjitha çështjet penale të tjera (përveç rasteve kur mbrojtja është e detyrueshme), 
mbrojtja është fakultative. Varet nga vullneti i të pandehurit ose i të afërmve të tij nëse 
do të angazhojnë mbrojtës, apo nga vulllneti i të pandehurit që t’i caktohet mbrojtësi 
me shpenzime publike. Shih komentin te neni 58. 
  
Praktika gjyqësore 
 
“Gjykata Supreme vlerëson se si Gjykata e shkallës se parë, ashtu edhe Gjykata e 
shkallës se dytë kanë bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, 
konkretisht të nenit 70 par.2 e 4, nenit 364 par.1 pika 3 dhe nenit 376 par.1 pika.1 të 
LPP, sepse përkundër faktit se i akuzuari nuk ka dashur të angazhoj mbrojtës, në rastin 
konkret mbrojtja ka qenë e detyrueshme. Sipas dispozitës se nenit 70 par. 2 të LPP, pas 
ngritjes se aktakuzës për veprën penale për të cilën sipas ligjit mund të shqiptohet 
dënim me 10 vjet burgim ose dënim me i rëndë, i pandehuri duhet ta ketë mbrojtësin në 
kohen e dërgimit të aktakuzes” 
 (Aktgjykim i Gjykatës Supreme të Kosovës, Pkl. nr. 26/2004, dt.4.04.2005. Buletini i 
Praktikes Gjyqësore 2004/2005, fq. 44.) 
 
“Brennan u ankua në kushtet e marrjes në pyetje në polici menjëherë pas arrestit, duke 
vertetuar se nuk i është lejuar kontakti me avokat, në shkelje të nenit 6/1 të Konventës. 
Brennan dhe mbrojtësit të tij i është tërhequr vërejtja që asnjë ëmer nuk mund ta 
përmendin dhe se takimi mund të ndëprehet, nëse dicka e tillë permendet që do të 
konsiderohet si pengim i hetimeve. Ashtu që është e qartë që i akuzuari dhe avokati i tij 
nuk kanë pasur mundësi të bisedojnë disa tema, me çka komunikimi mes tyre ishte i 
kufizuar. Është e pakontestueshme se në marrjen e parë në pyetje për të akuzuarin 
këshillat juridike ishin të domosdoshme, pergjegjet e ndëgjimi në proceduren e 
mëtutjeshme në mungesë të avokatit ishin të rëndësishme për proceduren në tërësi. 
Për këtë arësye GJEDNJ gjeti se prezenca e policit në takimin e parë të akuzuarit me 
mbrojtësin, ka rrezikuar të drejtën në mbrojtje, ashtu që ka ardhë të cënimi i nenit 6 
paragrafi 3 c në lidhje me nenin 6 paragrafi 1 të KEDNJ.” 
(GJEDNJ, Rasti Brennan kundër Mbretërisë së bashkuar/ parashtresa nr. 39846/98, 
dt. 9.01.2001).  
 
“…B. Shkelja e pretenduar e nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d)  
1.Parashtrime te palëve 
Ankuesi u ankua gjithashtu se nuk iu dha mundësia të pyeteshin disa dëshmitarë, siç 
kërkohet nga neni 6 §§ 1 dhe 3 (d) i Konventës. 
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Në veçanti, Gjykata e Rrethit nuk ka dështuar në respektimin e dispozitave të ligjit të 
brendshëm, i cili, sipas pikëpamjes së ankuesit kërkonte thirrjen e dëshmitarëve në 
emër të tij. Përveç kësaj, ai nuk pranoi deklarimet e autoriteteve shtetërore rreth 
mundësisë për të thirrur dëshmitarë gjatë procedimeve para Gjykatës së Apelit. Ai 
argumentoi se qëndrimi i papërshtatshëm i avokatit të tij gjatë procesit në shkallën e 
parë ka vazhduar edhe gjatë procesit para Gjykatës së Apelit. 
Autoritetet shtetërore argumentuan se mosparaqitja e dëshmitarëve të mbrojtjes në një 
kohë kur mbrojtja kishte dashur që ata të jepnin prova para Gjykatës së Rrethit, nuk 
ishte përgjegjësi e gjykatës. Në mënyrë të veçantë, ankuesi kishte zgjedhur me 
paramendim si pjesë të strategjisë së tij të mbrojtjes, të rrinte pasiv dhe të mos 
ushtronte të drejtat e tij sipas Konventës. Në të vërtetë, gjykimi, në tërësi, ka qenë i 
drejtë, siç kërkohet nga ligji dhe Konventa dhe ankuesi ka pasur në të vërtetë 
mundësinë për të ushtruar të drejtat e tij gjatë procedimeve. 
 
2. Vlerësimi i Gjykatës 
Gjykata rithekson se pranimi i provave rregullohet kryesisht nga rregullat e 
legjislacionit të brendshëm dhe se, si rregull, janë gjykatat kombëtare që duhet të 
vlerësojnë provat para tyre. Detyra e institucioneve të Konventës është të sigurojë që 
procesi në tërësinë e tij, përfshirë dhe mënyrën sesi janë marrë provat, të ketë qenë i 
rregullt. Si rregull, këto të drejta kërkojnë që të akuzuarit t’i jepet mundësia e 
nevojshme dhe e përshtatshme për të kundërshtuar dhe pyetur një dëshmitar kundër tij, 
qoftë në momentin kur ai bën deklaratat, ose dhe në një fazë të mëvonshme të 
procedimeve (shih Saïdi v France, vendim i 20 shtatorit 1993, seritë A nr.261 -C, fq. 56 
§ 43, dhe A.M. v. Italy, nr. 37019/97, § 25, ECHR 1999 -IX). 
Rrjedhimisht, në rastin konkret duhet të përcaktohej nëse ankuesit i ishte ofruar 
mundësia e duhur për të ushtruar të drejtat e tij për t’u mbrojtur, brenda kuptimit të 
nenit 6 të Konventës, në lidhje me provat e dhëna nga dëshmitarët. 
Në seancat gjyqësore në gjykatën e rrethit të Durrësit, si ankuesi, edhe mbrojtësi i tij, u 
përballën me dëshmitarët e akuzës, patën mundësinë që t’iu bënin atyre pyetje, edhe 
pse preferuan të mos e bënin këtë: avokati i ankuesit duke munguar, ndërsa ankuesi 
duke heshtur. 
45. Në këtë mënyrë, nuk mund të thuhet se autoritetet nuk vepruan në përputhje me 
detyrën e tyre sipas nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d), për t’i siguruar ankuesit mundësinë e duhur 
për të pyetur dëshmitarët në gjykim. 
 
C. Përfundim, Gjykata çmon se në tërësi procesi penal kundër ankuesit nuk mund të 
konsiderohet si i parregullt. Kështu, nuk ka shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) në lidhje 
me ndihmën ligjore të marrë nga ankuesi, veçanërisht gjatë gjykimit të shkallës së parë 
para gjykatës së rrethit në Durrës. Gjithashtu, nuk ka pasur shkelje të të drejtave të 
ankuesit sipas nenit 6 § 3 (d) të Konventës, për sa i përket mundësisë për të pyetur 
dëshmitarët në proces…” 
(Çështja Balliu kundër Shqipërisë, Ankimi nr. 74727/01, Strasbourg dt. 31.11.2005) 
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Neni 58 [Mbrojtësi me shpenzime publike, kur mbrojtja nuk është e detyruar] 
 
1. Kur nuk ekzistojnë kushtet për mbrojtjen e detyruar, të pandehurit i 

caktohet mbrojtës me shpenzime publike me kërkesën e tij, nëse: 
1.1. Nuk ekzistojnë kushtet për mbrojtje të detyrueshme e procedura 

penale zhvillohet për vepër penale për të cilën është paraparë dënimi 
me burgim me tetë ose më shumë vjet, ose 

1.2. Këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë pavarësisht nga dënimi 
parashikuar, të dyshuarit apo të pandehurit me kerkesën e tij i 
caktohet mbrojtësi, në qoftë se sipas gjendjes pasurore të tij nuk nuk 
mund t`i përballojë shpenzimet e mbrojtjes së tij. 

2. I pandehuri njoftohet për të drejtën e tij në mbrojtës me shpenzime publike 
sipas paragrafit paraprak para se të merret në pyetje për herë të parë. 

3. Kërkesa për caktimin e mbrojtësit me shpenzime publike sipas paragrafit 1 
të këtij neni mund të bëhet gjatë gjithë procedurës penale. Kryetari i 
gjykatës ose organi kompetent i cili zbaton procedurën në fazën paraprake 
vendos për kërkesën dhe cakton mbrojtës. Nëse policia ose prokurori i 
shtetit refuzon kërkesën e të pandehurit për t’i caktuar mbrojtës me 
shpenzime publike, i pandehuri mund t’i ankohet gjyqtarit të procedurës 
paraprake. 

4. Para caktimit të mbrojtësit me shpenzime publike sipas këtij neni, i 
pandehuri duhet të plotësojë një deklaratë duke cekur pasuritë e tij dhe të 
deklarohet se nuk mund të përballojë shpenzimet e mbrojtësit ligjor. 

 
Dispozita e nenit 58 ka të bëjë me procedimet rreth veprave penale dhe kryerësve të 
tyre ku, ndonëse mbrojtja është fakultative dhe i pandehuri mund të angazhojë mbrojtës 
sipas zgjedhjes së tij, për shkak të mungesës së mjeteve financiare, nuk mund ta 
sigurojë atë, por kërkon nga organi procedues t’ia caktojë mbrojtësin me shpenzime 
publike. Mbrojtja e tillë ndryshe quhet mbrojtja për të varfër. 
 
Paragrafit 1. 
 
Sipas paragrafit 1 të nenit 58, caktimi i mbrojtësit mund të bëhet me kërkesë të të 
pandehurit. Për të caktuar mbrojtësin me shpenzime publike (mbrojtësin për të varfër), 
krahas ekzistimit të kërkesës së të pandehurit, duhet të plotësohen edhe kushtet vijuese: 
a) të mos ekzistojnë kushtet për mbrojtje të detyrueshme, sipas nenit 57 të KPP (sepse 
kur në mbrojtje të detyrueshme nuk ka angazhim të mbrojtësit, mbrojtësi caktohet sipas 
detyrës zyrtare), b) të procedohet për vepër penale të dënueshme me tetë vjet burgim, 
c) i pandehuri nuk mund t’i paguajë shpenzimet e mbrojtjes dhe ç) organi procedues 
(gjykata apo organi kompetent që zbaton procedurën në fazën paraprake), pavarësisht 
nga dënimi i parashikuar, vlerëson se caktimi i mbrojtësit me shpenzime publike është 
në interes të drejtësisë. 
Kur është fjala për mbrojtje me shpenzime publike (mbrojtje për të varfër), mbrojtja e 
tillë mund të zbatohet si te mbrojtja fakultative ashtu edhe te mbrojtja e detyrueshme. 
Në aspektin procedural ka dallim midis caktimit të mbrojtësit me shpenzime publike në 
rastet kur mbrojtja është fakultative dhe kur ajo është e detyrueshme. Për të caktuar 
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mbrojtësin me shpenzime publike tek mbrojtja fakultative, siç është thënë më lart, si 
parakusht duhet të ekzistojë kërkesa e të pandehurit. Bazuar në nenin 58, kërkesa mund 
të paraqitet edhe për caktim të mbrojtësit me shpenzime publike te mbrojtja e 
detyrueshme, por caktimi i mbrojtësit sipas detyrës zyrtare me shpenzime publike nuk 
është kushtëzuar me kërkesën e të pandehurit. Organi procedues duhet të caktojë 
mbrojtësin sipas detyrës zyrtare kur mbrojtja është e detyrueshme dhe i pandehuri as 
personat nga neni 53, paragrafi 8, nuk angazhojnë mbrojtës, apo kur në mbrojtje të 
detyrueshme, gjatë rrjedhës së procedurës, i pandehuri mbetet pa mbrojtës, (pavarësisht 
nga gjendja ekonomike e të pandehurit dhe pavarësisht a ka kërkësë nga i pandehuri 
apo jo).  
Konform me nenin 57, paragrafi 2, mbrojtësi i caktuar caktohet me shpenzime publike, 
të cilit paraprakisht i paguhen kompensimi (shpërmlimi) dhe shpenzimet e nevojshme 
nga mjetet e organit që në atë fazë zbaton procedurën penale (policia, prokurori, 
gjykata). Bazuar në nenin 453, paragrafi 4, gjykata mund ta lirojë të pandehurin nga 
detyrimi i kompensimit, në tërësi ose pjesërisht, të shpenzimeve të procedurës penale 
nga neni 450, paragrafi 2. nënparagrafi 1.1.-1.6. të KPP, nëse pagesa e tyre do të 
rrezikonte gjendjen materiale të të pandehurit ose të personave që ai duhet t’i 
mbështesë materialisht. Me sa shihet këtu nuk janë përfshirë shpenzimet e krijuara me 
rastin e caktimit të mbrojtësit sipas detyrës zyrtare. Në këtë drejtim paragrafi 7 i nenit 
450 decidivisht parasheh se kompensimi dhe shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit të 
caktuar nga neni 57, paragrafi 2 dhe 3 ose nga neni 58 i KPP-së, paguhen nga mjetet 
buxhetore e jo nga i pandehuri. Kësisoj, pa dispozita në fjalë përjashton mundësinë që i 
pandehuri të ngarkohet me pagimin e shpenzimeve të mbrojtësit të caktuar sipas 
detyrës zyrtare. Shtrohet pyetja nëse është reale dispozita e paragrafit 7 të nenit 450 në 
pjesën e fundit (që i referohet nenit 57, paragrafëve 2 e 3 e që ka të bëjë me caktimin e 
mbrojtësit sipas detyrës zyrtare me shpenzime publike tek mbrojtja e detyrueshme, kur 
i pandehuri as personat nga neni 53, paragrafi 8, nuk kanë angazhuar mbrojtës, ose kur 
i pandehuri gjatë zhvillimit të procedurës penale ka mbetur pa mbrojtës), duke 
përjashtuar mundësinë që shpenzimet për mbrojtësin e caktuar të paguhen nga i 
pandehuri.  
Është logjike që i pandehuri të mos ngarkohet me shpenzimet e mbrojtësit të caktuar 
edhe të mbrojtja e detyrueshme, kur ai nuk ka mundësi materiale për këtë.119 Çështja 

                                                 
119 Mendojmë se këtu ka nevojë të thuhen pak fjalë për historikun e hartimit të nenit 74, në mënyrë që të 
kuptohet çfarë ka qenë ideja që është dashur të rregullohet me këtë dispozitë.  
Neni 71 të LPP të aplikueshëm në Kosovë para hyrjes në fuqi të KPPPK parashihte:”Kur nuk ekzistojnë 
kushtet për mbrojtje të detyrueshme, e procedura zhvillohet për vepër penale për të cilën është paraparë 
dënim me mbi tre vjet burgim, të pandehurit me kërkesë të tij, mund t’i caktohet mbrojtësi nëse sipas 
gjendjes së tij pasurore nuk mund t’i paguaj shpenzimet e mbrojtjes”. Pas vendosjes së Administratës së 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, që në shtator të vitit 1999 ekspertë të Këshillit të 
Evropës kishin përgatitur një Pasqyrë të shkurtër për legjislacionin penal të aplikueshëm në Kosovë. Për sa i 
përket dispozitës së nenit 71 të LPP-së së atëhershëm, M. Guiseppe DI GENNARO, këshilltar ligjor për 
çështjet policore pranë Këshillit të Evropës, ish gjyqtar në Itali, sugjeronte se duhet të shtohet në paragrafin 
1 dispozita me të cilën i akuzuari do të informohej për të drejtën e tij në mbrojtës pa pagesë. Kurse M. 
Stefan TRECHSEL, kryetar i Komisionit Evropian për të drejta të njeriut, Zvicër, mendonte se, duke u 
mbështetur në frymën e aktgjykimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në çështjen Quaranta 
kundër Zvicrës, neni 71 është mjaftë restriktiv. Preferonte që mbrojtja pa pagesë të mundësohet kudo që 
mund të shqiptohet dënimi me burgim të pa kushtëzuar prej gjashtë muajsh Gjithashtu me të drejtë 
mendonte se mbrojtjen pa pagesë duhet shtuar edhe atëherë kur këtë e kërkon interesi i administrimit të 
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është ndryshe në rastin kur kemi të bëjmë me domosdoshmërinë për caktim të 
mbrojtësit tek mbrojtja e detyrueshme për shkak se i pandehuri, ndonëse ka mundësi 
materiale, nuk angazhon mbrojtës dhe kësisoj organin procedues e bie në situatë që ai 
të caktojë mbrojtës sipas detyrës zyrtare.  
Për sa i përket asaj se kur ekziston interesi i drejtësisë, si shkak për caktim të mbrojtësit 
me mjete publike sipas nenit 58, është çështje faktike për të cilën vendos organi 
procedues sipas vlerësimit të lirë. Përveç tjerash, situatë e tillë mund të jetë kur i 
pandehuri, për shkak të nivelit intelektual të tij, nganjë anë, dhe veçorive të procesit, 
ndërlikueshmërisë së procesit të provuarit etj., nuk mund të mbrohet pa ndihmë 
profesionale adekuate. 
 
Paragrafi 2. 
 
Njoftimin për të drejtën e mbrojtjes me shpenzime publike të pandehurit ia bën organi 
procedues para se të merret në pyetje për herë të parë.  
  
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3, për dallim nga zgjidhja e mëpërparshme, parasheh se kërkesa 
për caktim të mbrojtësit me shpenzime publike te mbrojtja për të varfër mund të bëhet 
gjatë gjithë procedurës penale. Kur gjatë procedimit penal organi procedues çmon se 
janë plotësuar kushtet për caktim të mbrojtësit me shpenzime publike, atëherë kryetari i 
gjykatës ose organi kompetent, i cili zbaton procedurën në fazën paraprake, vendos për 
kërkesën dhe cakton mbrojtësin. Kërkesa për caktim të mbrojtësit me shpenzime 
publike mund edhe të refuzohet. Dispozita në fjalë parasheh se, nëse kërkesa e të 
pandehurit refuzohet në procedurë paraprake (nga policia ose prokurori i shtetit), i 
pandehuri mund t’i ankohet gjyqtarit të procedurës paraprake.  
Neni 450, paragrafi 7 shprehimisht parasheh që kompensimi dhe shpenzimet e 
nevojshme të mbrojtësit, të caktuara nga neni 57, paragrafi 2 ose 3, ose neni 58 i KPP-
së, paguhen nga mjetet buxhetore e jo nga i pandehuri. Konsiderojmë se de lege 
ferenda mund të mendohet që, kur gjatë rrjedhës së procedurës penale gjendja 
materiale e të pandehurit ndryshon për të mirë, vendimi për caktimin e mbrojtësit me 
shpenzime publike mund të ndryshohet konform me nenin nenit 450, paragrafi 4 të 
KPP. 
 

                                                                                                                            
mirë të drejtësisë - psh. kur i akuzuari është i hendikepuar. Vërejtja vijuese kishte të bënte me faktin se në 
legjislacionin e aplikueshëm mbrojtja pa pagesë parashihej vetëm pasi që është ngritur aktakuza. 
Me rastin e hartimit të nenit 74 të KPPK (tani neni 58 i KPP pak sa i modifikuar) ideja ka qenë që në një 
paragraf të thuhet se për vepra penale për të cilat parashihet dënimi nën tetë vjet burgim mbrojtja është 
fakultative (sepse sipas KPPK për veprat penale të dënueshme me tetë vjet burgim ose më shumë mbrojtja 
ishte e detyrueshme). Pastaj në paragrafin tjetër të parashihen kushtet kur në kuadër të mbrojtjes fakultative 
organi procedues mund të caktojë mbrojtësin pa pagesë. Kjo ide ishte e pranishme në projektet (draftet) 
punuese të KPPK. Në versionin e fundit të KPPK përmbajtja e mëparshme e nenit 74 është modifikuar nga 
Zyra ligjore e UNMIK-ut. 
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Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 është dispozitë e re. Ajo parasheh që para caktimit të mbrojtësit për 
të varfër me shpenzime publike, i pandehuri duhet të plotësojë një deklaratë duke cekur 
pasuritë e tij dhe të deklarohet se nuk mund të përballojë shpenzimet e mbrojtësit ligjor.  
  
Neni 59 [Shkarkimi i mbrojtësit] 
 
1. Në vend të mbrojtësit të caktuar, i pandehuri mund të angazhojë vetë 

mbrojtës tjetër. Në rastin e tillë, mbrojtësi i caktuar shkarkohet. 
2. Mbrojtësi i caktuar mund të kërkojë që të shkarkohet vetëm për shkaqe të 

arsyeshme. 
3. Aktvendimi për shkarkimin e mbrojtësit në rastet e parapara në paragrafët 

1 dhe 2 të këtij neni para shqyrtimit gjyqësor merret nga gjyqtari i 
procedurës paraprake, gjatë shqyrtimit gjyqësor merret nga gjyqtari i 
vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues, kurse në procedurën e apelit 
merret nga kryetari i kolegjit të apelit të Gjykatës së Apelit apo Gjykatës 
Supreme. Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë. 

4. Në bazë të kërkesës së të pandehurit ose me pëlqimin e tij, kryetari i 
gjykatës mund të shkarkojë mbrojtësin e caktuar i cili nuk e ushtron si 
duhet detyrën. Në vend të mbrojtësit të shkarkuar, kryetari i gjykatës 
cakton një mbrojtës të pavarur me përvojë dhe kompetencë në pajtim me 
natyrën e veprës penale. Oda e Avokatëve të Kosovës njoftohet për 
shkarkimin e mbrojtësit. 

 
Efikasiteti i mbrojtjes profesionale varet nga raporti dhe shkalla e besimit midis të 
pandehurit dhe mbrojtësit të tij, besim i cili i mundëson të pandehurit konsultim të lirë 
me mbrojtësin e tij dhe, nga ana tjetër, mbrojtësit mundësinë e ndërmarrjes së 
veprimeve adekuate. Kodi i procedurës penale i Kosovës, pavarësisht nga lloji i 
mbrojtjes (fakultative, të detyrueshme), i njeh të drejtën të pandehurit që të zgjedhë 
vetë mbrojtësin. Në mënyrë subsidiare këtë të drejtë ua njeh edhe personave nga neni 
53, paragrafi 8. Edhe autorizimi i organit procedues që të caktojë mbrojtës te mbrojtja e 
detyrueshme, kur i pandehuri as personat nga neni 53, paragrafi 8, nuk kanë angazhuar 
mbrojtës, është subsidiar.  
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Bazuar në paragrafët 1 e 2 të nenit 59, i pandehuri çdoherë mund ta zëvendësojë 
mbrojtësin e caktuar me një mbrojtës që e angazhon vetë. Me atë rast shkarkohet 
mbrojtësi i caktuar. Te caktimi i mbrojtësit për të varfër, i pandehuri në çdo kohë mund 
të deklarojë se mbrojtësi më nuk i duhet, dhe organi procedues duhet ta shkarkojë 
mbrojtësin e caktuar, pa marrë parasysh a ka zgjedhur i pandehuri mbrojtës tjetër. 
Mirëpo, te mbrojtja e detyrueshme mbrojtësi i caktuar nuk mund të shkarkohet derisa i 
pandehuri nuk merr mbrojtës tjetër.  
I pandehuri mund të kërkojë që mbrojtësi i caktuar sipas detyrës zyrtare në mbrojtjen e 
detyrueshme (neni 57) ose në mbrojtjen për të varfër (neni 58) ose në raste të tjera kur 
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mbrojtja profesionale gjithashtu është e detyruesme (kur procedura zhvillohet ndaj të 
miturit, si dhe kur zbatohet procedura për shqiptim të masës për trajtim të detyrueshëm 
psikiatrik), të shkarkohet nga mbrojtja e rastit konkret dhe të caktohet mbrojtësi tjetër, 
nëse ekzistojnë shkaqe të arsyeshme. Në të vërtetë, mbrojtësi i caktuar duhet që në 
mënyrë të pashmangshme dhe me përkushtim ta ushtrojë dëtyrën e tij. Ai mund të 
kërkojë të shkarkohet vetëm për shkaqe të arsyeshme. Por, duhet pasur parasysh se 
raporti midis mbrojtësit të caktuar dhe të pandehurit nuk është thjesht një autorizim i 
kontraktuar, andaj mbrojtësi nuk mund ta braktisë thjesht mbrojtjen. Se çfarë dhe kur 
ekziston shkak i arsyeshëm, është çështje faktike për të cilën vendos organi procedues 
(p.sh. vëmendja dhe përqendrimi jo i mjaftueshëm i mbrojtësit; interesimi personal 
/material ose moral/ i tij në procedurë në dëm të të pandehurit; ose mbrojtësi punon në 
të njëjtën zyrë ku punon edhe përfaqësuesi i autorizuar i palës tjetër apo punon si 
praktikant i avokatisë tek avokati i cili përfaqëson palën tjetër; kur në të njëjtën çështje 
penale ka punuar si gjyqtar ose prokuror i shtetit etj.).  
Kur ekzistojnë shkaqe të arsyeshme, organi procedues mund ta shkarkojë mbrojtësin e 
caktuar edhe pa kërkesë të të pandehurit.120  
Dispozita e nenit 59 flet për mundësinë e shkarkimit të mbrojtësit nga ushtrimi i 
mbrojtjes. Meqenëse aty është fjala për shkarkim të mbrojtësit nga ushtrimi i funksionit 
të mbrojtjes në rastin konkret, duket se do të ishte më e përshtatshme sikur të ishte 
përdorur fjala “revokim”.  
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafin 3 përcaktohet kush vendos për shkarkim të mbrojtësit të caktuar (kur i 
pandehuri ose personat nga neni 53, paragrafi 8, kanë angazhuar mbrojtës tjetër, ose 
kur mbrojtësi shkarkohet për shkaqe të arsyeshme). Aktvendimin për shkarkim e merr: 
para shqyrtimit gjyqësor - gjyqtari i procedurës paraprake; gjatë shqyrtimit gjyqësor - 
gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues. Në procedurën e ankimit vendos 
kryetari i kolegjit të Gjykatës së Apelit apo të Gjykatës Supreme të Kosovës. Kundër 
aktvendimit mbi shkarkimin e mbrojtësit të caktuar, nuk lejohet ankesë.  
Dispozita e sipërpërmendur e paragrafit 3, siç u tha më lart, parasheh që aktvendimin 
për shkarkim të mbrojtësit të caktuar (kur i pandehuri ose dikush prej personave nga 
neni 53, paragrafi 8, ka angazhuar mbrojtës tjetër) para shqyrtimit gjyqësor e merr 
gjyqtari i procedurës paraprake. Meqenëse sipas nenit 57, paragrafi 2, kur procedohet 
në procedurë paraprake, mbrojtësin e cakton organi kompetent që e zbaton procedurën 
në fazën paraprake, e organ i tillë është prokuroria e shtetit ose policia, atëherë do të 
ishte e logjkshme që, kur ndërkohë, i pandehuri ose personi nga neni 53, paragrafi 8, 
angazhon mbrojtës tjetër, edhe shkarkimin e mbrojtësit të caktuar ta bëjë organi 
kompetent që zbaton procedurën paraprake. De lege ferenda gjithsesi duhet intervenuar 
te kjo dispozitë, sepse roli i gjyqtarit të procedurës paraprake, i përcaktuar me KPP, 
nuk është identik me rolin e gjyqtarit hetues që e kishte në LPP, të aplikueshëm më 
parë në Kosovë. Dispozita e paragrafit 3 të nenit 59 të KPP-së është e njëjtë me 
paragrafin 3 të nenit 72 të ligjit të aplikueshëm më parë (LPP të RSFJ), me një dallim 
se fjalët:”gjyqtari hetues” në mënyrë mekanike por joadekuate janë zëvendësuar me 
fjalët:”gjyqtar i procedurës paraprake”. Është e qartë se, me ristruktuimin e procedurës 
                                                 
120 Vasiljević, Komentar, fq. 120. 
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hetimore, me transferimin e kompetencave hetimore nga ish-gjyqtari hetues tek 
Prokurori i shtetit, edhe shkarkimi i mbrojtësit të caktuar në procedurë paraprake do të 
duhej të bëhej nga organi që e ka caktuar atë.  
 
Paragrafi 4. 
 
Konform me paragrafin 4, në rastin kur mbrojtësi i caktuar nuk e ushtron detyrën si 
duhet, në bazë të kërkesës së të pandehurit ose me pëlqimin e tij, kryetari i gjykatës mund 
ta shkarkojë mbrojtësin e caktuar dhe të caktojë mbrojtës tjetër të pavarur me përvojë dhe 
kompetent, në pajtim me natyrën e veprës penale. Krahaso komentin te neni 11.  
Për shkarkimin e mbrojtësit njoftohet Oda e Avokatëve e Kosovës, në mënyrë që 
eventualisht të ndërmerren masa disiplinore ndaj avokatit.  
  
Neni 60 [Tërheqja e mbrojtësit] 
 
1. Mbrojtësi i cili nuk pranon detyrën që i është besuar ose që tërhiqet prej saj 

duhet njoftuar menjëherë organin që zbaton procedurën dhe atë që e ka 
caktuar lidhur me mospranimin ose tërheqjen e tij. 

2. Mospranimi ka efekt që nga çasti kur i komunikohet organit që zbaton 
procedurën. 

3. Tërheqja nuk ka efekt derisa të pandehurit të mos i sigurohet një mbrojtës 
i ri sipas zgjedhjes së tij ose sipas detyrës zyrtare dhe deri në përfundim të 
afatit të caktuar që mund t’i jetë dhënë mbrojtësit zëvendësues për t’u 
njohur me shkresat dhe provat. 

4. Paragrafi 3 i këtij neni zbatohet edhe në rastet nga neni 59, paragrafi 2 i 
këtij Kodi. 

 
Dispozita e nenit 60 është e njëjtë me nenin 55 të Kodit të procedurës penale të Shqipërisë, 
e cila rregullon çështjen e mospranimit, dorëheqjes ose revokimit të mbrojtësit.  
 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i nenit 60 trajton situatën kur mbrojtësi nuk pranon detyrën e besuar ose 
tërhiqet nga mbrojtja. Në një rast të tillë mbrojtësi duhet ta njoftojë organin procedues 
dhe organin që e ka caktuar lidhur me refuzimin ose tërheqjen e tij. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Paragrafët 2 dhe 3 i dedikohen efektit që shkakton mospranimi i detyrës apo tërheqja 
prej saj. Mospranimi i detyrës së mbrojtësit ka efekt prej momentit kur kjo i 
komunikohet organit procedues. Me rastin e tërheqjes nga mbrojtja, efekti shkaktohet 
në një interval kohor të mëvonshëm, gjatësia e të cilit varet prej dy momenteve: a) 
derisa të pandehurit të mos i sigurohet një mbrojtës i ri sipas zgjedhjes së tij ose sipas 
detyrës zyrtare dhe b) deri në përfundim të afatit që mund t’i jetë dhënë mbrojtësist 
zëvendësues për t’u njohur me shkresat dhe provat.  
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Paragrafit 4. 
 
Sipas paragrafit 4 momenti kur shkaktohet efekti në rast të tëheqjes nga mbrojtja, vlen 
edhe për rastet kur, sipas nenit 59, paragrafi 2, me kërkesë të mbrojtësit, bëhet 
shkarkimi i tij për shkaqe të arsyeshme.  
 
Neni 61 [Të drejtat e mbrojtësit si përfaqësues i të pandehurit] 
 
1. Mbrojtësi gëzon të drejta të njëjta që ia njeh ligji edhe të pandehurit, 

përveç atyre që shprehimisht i rezervohen të pandehurit personalisht. 
2. Mbrojtësi ka të drejtë të komunikojë lirisht me të pandehurin gojarisht ose 

me shkrim sipas kushteve që garantojnë fshehtësinë. 
3. Mbrojtësi ka të drejtë të njoftohet me kohë për vendin dhe kohën e zbatimit 

të veprimeve hetimore, të marrë pjesë në to dhe të shikojë shkresat dhe 
provat e çështjes në pajtim me dispozitat e këtij Kodi. 

 
Me gjithë faktin se mbrojtësi merr pjesë dhe zhvillon aktivitet në procedurë, ai nuk 
është subjekt i raportit procedural, as që mund të konsiderohet si përfaqësues ligjor i të 
pandehurit. Mbrojtësi në procedurë penale është ndihmës i palës proceduralo- penale të 
të pandehurit. Në të vërtetë, ai kontribuon për gjetjen e së vërtetës, e posaçërisht për 
vërtetimin e atyre fakteve relevante juridike të kontestueshme, të cilat janë në favor të 
të pandehurit, duke i lënë gjykatës të marrë vendim pasi që me vëmendje të njëjtë t'i 
vërtetojë si faktet në dëm, ashtu edhe faktet në dobi të të pandehurit. Për realizimin e 
mbrojtjes profesionale mbrojtësi ka disa të drejta dhe detyra.  
Të drejtat e mbrojtësit. Disa të drejta të mbrojtësit i përcakton neni 61 i Kodit të 
procedurës penale të Kosovës. Të drejtat e tij mund të jenë si ato që janë paraparë 
shprehimisht vetëm për të, ashtu edhe të drejtat të cilat i takojnë të pandehurit, por 
mbrojtësi ato mund t’i ushtrojë në kuadër të së drejtës së tij të përgjithshme që, në dobi 
të të pandehurit, t’i ndërmarrë të gjitha veprimet të cilat mund t’i kryej i pandehuri, 
përveç atyre që shprehimisht i rezervohen të pandehurit personalisht; siç është e drejta 
e të pandehurit në fjalën e tij përfundimtare në shqyrtim gjyqësor kur i pandehuri flet i 
fundit.  
Megjithatë, mbrojtësi nuk ka të drejtë të ndërmarrë veprime në procedurë penale 
kundër vullnetit të të pandehurit. Kështu, mbrojtësi nuk mund të paraqesë ankesë 
kundër aktgjykimit të shkallës së parë nëse i pandehuri e kundërshton këtë. Ndonëse, 
kur mbrojtësi ka autorizim për angazhim nga i pandehuri, atij nuk i duhet pëlqim i 
posaçëm për të kryer veprime procedurale konkrete, sepse nëpërmjet autorizimit - 
angazhimit të mbrojtësit pëlqimi nënkuptohet, kjo nuk do të thotë se i pandehuri nuk 
mund të kufizojë mbrojtësin për kryerje të ndonjë veprimi.121  

                                                 
121 Në situata të caktuara, duke u udhëhequr me interesa më të larta, Kodi e kishte kufizuar të drejtën e të 
pandehurit që mbrojtësit të tij t’i ndalojë mundësinë për të ndërmarrë ndonjë veprim procedural të caktuar. 
Kësisoj, mbrojtësi edhe kundër vullnetit të pandehurit mund të ushtronte ankesë kundër aktgjykimit me të 
cilin i pandehuri ishte shpallur fajtor dhe i ishte shqiptuar dënimi burgim afatgjatë. Ndonëse në nenin 381 
më nuk figuron paragrafi 5 i cili do ta autorizonte mbrojtësin të paraqes ankesë përkundër vullnetit të të 
pandehurit kur atij i shqiptohet dënimi burgim i përjetshëm, mendojmë se heshtjen e Kodit në këtë drejtim 
praktika nuk duhet interpretuar si kufizim të kësaj të drejte për mbrojtësin. Burgimi i përjetshëm është 
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Ekzistojnë edhe disa të drejta të mbrojtësit, të cilat nuk burojnë nga të drejtat e të 
pandehurit. Ato të drejta i takojnë mbrojtësit në bazë të raportit juridik që ka me të 
pandehurin dhe me shtetin, si dhe të drejtat që i takojnë atij si subjekt i procedurës 
penale. 
Mbrojtësi i zgjedhur nga i pandehuri ose nga personat e afërm të të pandehurit, të 
autorizuar sipas nenit 53, paragrafi 8, që të angazhojnë mbrojtës për të pandehurin, 
gjendet në një raport juridik me personin që ka angazhuar, raport i cili e ka bazën në 
një lloj kontrate mbi punën. Nga ky raport juridik dalin dy të drejta të posaçme të 
mbrojtësit: 1) e drejta E shpërblimit për mbrojtjen e ofruar në procedurë penale sipas 
tarifës së avokatisë, dhe 2) e drejta e kompensimit të shpenzimeve të cilat i ka pasur 
mbrojtësi gjatë realizimit të funksionit të mbrojtjes në çështjen penale konkrete. 
Mbrojtësi si subjekt i procesit penal. ka të drejtat vijuese:  
1) të drejtën të shikojë materialin provues, - të drejtën t’i shqyrtojë shkresat dhe t’i 

shikojë gjësendet e mbledhura, të cilat shërbejnë si provë (neni 213 i KPP). Në 
asnjë fazë të hetimit nuk mund t’i mohohet mbrojtësit shikimi i shkresave lidhur 
me procesin e marrjes në pyetje të të pandehurit, nuk mund t’i mohohet shikimi i 
materialit të marrë 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 
lejohej pjesëmarrja e mbrojtësit ose shikimi i ekspertizave. Pas përfundimit të 
hetimit, mbrojtësi ka të drejtë të shikojë, t’i kopjojë ose t’i fotografojë të gjitha 
shkresat dhe provat materiale që disponon gjykata. Mbrojtësit gjithashtu i lejohet 
nga prokurori i shtetit të shikojë, të kopjojë ose të fotografojë shkresa, libra, 
dokumente, fotografi dhe objekte të tjera materiale në zotërim, ruajtje ose kontroll 
të Prokurorit i shtetit, të cilat prokurorit i nevojiten si prova gjatë shqyrtimit 
gjyqësor, e që janë marrë nga i pandehuri apo kanë qenë pronë e tij. Megjithatë, 
Prokurori i shtetit mund t’i refuzojë mbrojtësit shikimin e materialeve të 
sipërpërmendura, nëse ka gjasa reale që lejimi mund të rrezikojë qëllimin e hetimit, 
jetën ose shëndetin e njerëzve. Në një rast të tillë mbrojtësi mund të kërkojë nga 
gjyqtari i procedurës paraprake të lejojë shikimin, kopjimin ose fotografimin. 
Vendimi i gjyqtarit të procedurës paraprake është përfundimtar.  

 Në kushte të caktuara ligjore, edhe të dhënat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të 
dëmtuarve dhe dëshmitarëve, mund të jenë konfidenciale edhe për mbrojtësin (neni 
213 lidhur me nenin 224 paragrafi 1);  

2) të drejtën për kontakt me të pandehurin e paraburgosur, e cila manifestohet: a/ në 
të drejtën për korrespondencë dhe bisedë me të pandehurin, i cili gjendet në 
paraburgim; b/ në të drejtën për bisedë të besueshme (konfidenciale) me të 
dyshuarin e arrestuar para se të merret në pyetje si i dyshuar, si dhe të drejtën për 
bisedë konfidenciale me të pandehurin i cili gjendet në paraburgim. Në këtë 
drejtim, personi i arrestuar ka të drejtë të komunikojë në mënyrë konfidenciale me 
mbrojtësin e tij gojarisht dhe me shkrim, sikundër që i pandehuri ka të drejtë 
konsultimi me mbrojtësin para dhe gjatë marrjes në pyetje. Ndonëse i akuzuari 
gjatë marrjes në pyetje në shqyrtim gjyqësor mund të konsultohet me mbrojtësin e 

                                                                                                                            
dënim i rëndë. Paraqitje e ankesës edhe përkundër vullnetit të pandehuritkur paraqet veprim që mund të ketë 
efekt dobiprurës për të pandehurin.  
Neni 77, paragrafi paragrafi 2 i Kodit të drejtësisë për të mitur i mundëson mbrojtësit të të miturit që të 
paraqes ankes përkundër vullnetit të të miturit.. 
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tij, ai nuk mund të konsultohet lidhur me atë se si duhet t’u përgjigjet pyetjeve që i 
bëhen atij (neni 326, paragrafi 6). Komunikimi ndërmjet të arrestuarit dhe 
mbrojtësit të tij mund të vëzhgohet, por jo të përgjohet nga policia (nenet 166, 
paragrafi 3 dhe152, paragrafi 2, nënparagrafi 1.4.);  

3) të drejtën të jetë i pranishëm gjatë gjithë stadeve procedurale me rastin e ushtrimit 
të veprimeve procedurale të caktuara. Kjo e drejtë përfshin edhe të drejtën e 
mbrojtësit që t’i dërgohet thirrja me qëllim që të jetë i pranishëm në situata 
procedurale dhe me rastin e ushtrimit të veprimeve procedurale. Kjo e drejtë e 
mbrojtësit manifestohet në mënyra të ndryshme nëpër fazat e procedurës penale 
(në hetim, në shqyrtim gjyqësor dhe në procedurë të ankimit). 

Sa i përket fazës së hetimit formal, me këtë rast duhet të theksojmë se, në krahasim me 
zgjidhjen që ekzistonte në legjislacionin e aplikueshëm në Kosovë para hyrjes në fuqi 
të Kodit të përkohshëm të procedurës penale, çështja e pranisë së mbrojtësit (si dhe e 
njoftimit për këtë) me rastin e kryerjes së veprimit procedural konkret, ka pësuar 
ndryshime.122 
Hetimi i rregulluar sipas Kodit të procedurës penale të Kosovës, në krahasim me 
legjislacionin e përparshëm, paraqet një model të ri të hetimit. Në këtë model është 
bërë ristrukturimi i hetuesisë në atë mënyrë që kompetencat hetimore janë transferuar 
nga gjyqtari hetues tek prokurori i shtetit dhe policia, e cila vepron nën mbikëqyrjen e 
prokurorit të shtetit. Në këtë model të procedurës penale, gjykata merr vendim në bazë 
të provave që shqyrtohen dhe verifikohen në shqyrtim gjyqësor (neni 8, paragrafi 2). 
Prokurori i shtetit është palë në procedurë penale. Andaj edhe provat që siguron ai, 
duhet të shqyrtohen dhe të verifikohen në shqyrtim gjyqësor. 
Sipas KPP-së, mbrojtësi ka të drejtë që në fazën e hetimit të jetë i pranishëm me rastin 
e ushtrimit të veprimeve hetimore të caktuara, siç janë: marrja në pyetje e të pandehurit 
(neni 152, paragrafi 2, nënparagrafi 3); marrja në pyetje e dëshmitarit dhe ekspertit, 
sipas nenit 149, zbulimi i raportit të ekspertit, sipas nenit 138, paragrafi5, kontrolli i 
shtëpisë, lokaleve të tjera dhe i pronës së një personi apo kontrolli personal (neni108, 
paragrafi 7); këqyrja (neni 150, paragrafi 3).  
Mbrojtësi si subjekt i pranishëm gjatë kryerjes së veprimit procedural ka të drejtë të 
marrë pjesë aktivisht në të. Por duhet theksuar se aktiviteti i tij duhet të zhvillohet 
patjetër nën kontrollin strikt të organit procedues, i cili ushtron veprimin dhe është 
përgjegjës për zbatim të drejtë dhe të suksesshëm të tij. 
Kur kemi të bëjmë me marrjen në pyetje të të pandehurit, dëshmitarit ose ekspertit, 
mbrojtësi mund t’i propozojë organit procedues që t’i bëjë pyetje personit që merret në 
pyetje, kurse, me lejen e organit procedures, i shtron vetë pyetje. Më tutje, mbrojtësi i 
pranishëm ka mundësi që të propozojë prova për vërtetimin e fakteve të rëndësishme 

                                                 
122 Neni 168 alinea 6 e LPPJ parashihte: “Gjyqtari hetues ka për detyrë që në mënyrë të përshtatshme t’i 
lajmërojë paditësin, mbrojtësin, të dëmtuarin dhe të pandehurin për kohën dhe vendin e ushtrimit të 
veprimit hetimor në të cilin ata mund të jenë të pranishëm, përveç kur ekziston rreziku nga shtyrja…” Siç 
po shihet nga obligimi i gjyqtarit hetues që të njoftojë mbrojtësin për kohën dhe vendin kur dhe ku do të 
kryhej veprimi hetimor nuk ekzistonte një e drejtë absolute e mbrojtësit që të jetë i pranishëm, sepse 
obligimi i gjyqtarit hetues ishte relativizuar me faktin se kur ekzistonte rreziku nga shtyrja mund të kryhej 
veprimi hetimor pa e njoftuar mbrojtësin. Se kur ekzistonte rreziku nga shtyrja ishte çështje faktike të cilën 
e çmonte gjyqtari hetues. Ndonëse mundësia e kryerjes së veprimit hetimor pa e njoftuar mbrojtësin ishte 
paraparë si përjashtim nga rregulla e përgjithshme se ai duhet të njoftohet, në praktikë në shumicën e 
rasteve përjashtimi zbatohej sikur të ishte rregull e përgjithshme.  
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dhe gjithashtu mund të bëjë vërejtje përkitazi me mënyrën e kryerjes së veprimeve 
procedurale. Të gjitha vërejtjet dhe propozimet e mbrojtësit duhet të shënohen në 
procesverbal të veprimit procedural.  
Në shqyrtim gjyqësor mbrojtësi gjithashtu ka iniciativë provuese përkatëse. Në 
shqyrtim gjyqësor prezantimi i provave bëhet sipas rendit të caktuar nga kryetari i 
trupit gjykues. Së pari prezantohen provat e propozuara nga prokurori, pastaj 
vazhdohet me provat e propozuara nga mbrojtësi ose i pandehuri dhe, së fundi, me 
provat të cilat trupi gjykues ka urdhëruar të mblidhen sipas detyrës zyrtare. Meqenëse 
provat fillimisht i procedojnë palët që kanë propozuar ato, atëherë nëpërmjet marrjes në 
pyetje në mënyrë kryqëzore, mbrojtësi bashkë me të pandehurin mund t’u bëjnë pyetje 
dëshmitarëve të akuzës dhe të bëjnë vërejtje për dëshmitë e tyre.  
Mbrojtësi ka autorizim i pari t’i marrë në pyetje dëshmitarët që ka propozuar mbrojtja. 
Kur gjykata procedon ndonjë provë me vetiniciativë, pasi që kryetari i trupit gjykues 
përfundon me marrjen në pyetje të dëshmitarit ose ekspertit konkret, dhe pasi që 
anëtarët e trupit gjykues eventualisht i kanë bërë pyetje drejtpërdrejt dëshmitarit ose 
ekspertit, mbrojtësi ka të drejtë që, me leje të kryetarit të trupit gjykues, t’i bëjë pyetje 
drejtpërdrejt dëshmitarit ose ekspertit. Më në fund, mbrojtësi ka autorizim që në 
shqyrtim gjyqësor nëpërmjet fjalës përfundimtare, të paraqesë mbrojtjen. 
Në procedurë sipas ankesës, njoftimi për seancën e kolegjit i dërgohet edhe mbrojtësit, 
por mosardhja e tij nuk pengon mbajtjen e seancës (neni 410).  
Për punën që kryen, mbrojtësit i takon shpërblimi sipas tarifës mbi shpërblimin e 
avokatëve. 
Mbrojtësi ka për detyrë që t'i mbrojë me ndërgjegje interesat e të pandehurit dhe të 
ruajë si fshehtësi krejt ato që ka dëgjuar nga i pandehuri. Mbrojtësi po ashtu ka për 
detyrë që të paraqesë vetëm të dhëna të vërteta mbi faktet, e ka të drejtë të heshtë dhe të 
mos i paraqesë faktet të cilat e rëndojnë të pandehurin. 
  
Praktika gjyqësore 
 
“Mosnjoftimi i kërkuesit dhe i mbrojtësit për rekursin e prokurorit kundër vendimit të 
gjykatës se apelit që e kishte deklaruar atë të pafajshëm si dhe mosmarrja pjesë e tyre 
në seancë gjyqësore për shkak se nuk janë njoftuar, u ka hequr mundësinë për të 
realizuar mbrojtjen. Një qëndrim i tillë vjen në kundërshtim me nenin 6/3 shkronja “c” 
e Konventës dhe nenin 31/c të Kushtetutës, sipas të cilave çdo i akuzuar ka të drejtë “të 
mbrohet vet ose me ndihmën e një mbrojtësi ligjor të zgjedhur prej tij.” 
 (Vendim i Gjykatës Kushtetuese të RSH, nr.5/2003, bot. pjesë në “ KPP me praktikë 
gjyqësore”, Tiranë 2008, fq. 460/461.) 
 
“Dëshmitaret e kësaj ngjarje-policet duke u gjetur para kësaj situate meqe gjendeshin 
ne vend ku kishte qarkullim të madh të njerëzve nga frika se i akuzuari F. do ta 
aktivizonte granatën detyrohen ti lëshojnë, ndërsa te akuzuarit largohen nga vendi i 
ngjarjes. Nga kjo rezulton se i akuzuari F. ditën e ngjarjes posedonte granatën e dorës 
ndërsa duke pasur parasysh mënyrën se si është zhvilluar ngjarja, faktin se i akuzuari 
është arrestuar disa jave nga dita e ngjarjes është irelevante se atij nuk i është 
sekuestruer apo gjetur granata.” 
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(Aktgjykim i Gjykatës Supreme të Kosoves, Ap nr. 47/2005, dt. 19.04.2005. Bot. ne 
Buletinin 2004/2005, fq. 84). 
 
“Duke mos u njoftuar kërkuesi për ankimin e prokurorit, si dhe për datën e gjykimit në 
apel në gjykatën e rrethit, atij i janë mohuar njëkohësisht disa të drejta kushtetuese të 
parashikuar edhe në Konventën evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të 
lirive themelore. 
E drejta e te pandehurit për të zgjedhur mbrojtësin e tij është njëkohësisht edhe një 
detyrim për gjykatën për ta respektuar këtë të drejtë. Eshtë e vërtetë që gjykata e rrethit 
në rigjykim ka caktuar mbrojtës dhe i ka dhënë kohë atij të përgatitet, por kjo nuk është 
e mjaftueshme për të arritur në përfundimin se gjykata ka përmbushur detyrimet e saj 
kushtetuese e ligjore per realizimin e se drejtes se mbrojtjes. Është detyre e Gjykatës se 
rrethit dhe Gjykatës se apelit te kryeje te gjitha veprimet procedural per njoftimin e te 
pandehurit dhe vetem kur ky nuk paraqitet te caktojne mbrojtjes kryesisht, për më teper 
gjykata e apelit nuk ka caktuar as mbrojtjes kryesisht, por ka degjuar vetem 
promkurorin duke mos respektuar parimet e rendesishme te mbrojtjes dhe te 
kontradiktoritetit ne gjykim  
Te gjitha keto e bejne procesin të parregullt në kuptimin e nenit 42/1 të Kushtetutes.” 
(Vendim i Gjykatës Kushtetuese të R.SH. nr.9 dt. 22.02.2000. Botuar pjeserisht në 
“KPP me praktike gjyqesore”, Tirane 2002 fq. 99/100.) 
 
“…Sipas vlerësimit të Gjykatës, mosaprovimi i propozimit nga ana e Gjykatës së 
shkalles së parë që dëshmitaret e propozuar nga ana e të akuzuarit të degjohen në 
çështjen konkrete penale, nuk paraqet shkelje të së drejtes në mbrojtje siç pretendohet 
me kerkesë, më që është e drejtë e Gjykatës që për vertetimin e gjendjes faktike të 
administroj dhe të vlerësoj provat dhe atëherë kur konsideron se gjendja faktike është 
vertetuar plotësisht, të refuzoj administrimin e atyre provave të cilat i konsideron të pa 
rëndësishme… “  
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme të Kosoves, Pkl.nr.16/2004 I dt.18.03.2005. Bot. në 
Buletinin e Praktikes Gjyqësore 2004/2005, fq. 25.). 
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Kapitulli VI: I dëmtuari 
 
Gjykimi drejt dhe në kohë të arsyeshme, si qëllim themelor i procesit penal, duhet të 
sigurojë realizimin e dy tendencave themelore procedurale: efilasitetit të procedurës 
penale dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të pjesëmarrësve proceduralë. 
Meqenëse të drejtat dhe liritë themelore të njeriut në procedurë penale realisht mund të 
vihen në sprovë, ligjvënësi, me rastin e normimit juridik dhe organet të cilat e zbatojnë 
procedurën penale, duhet të kenë kujdes për realizim të baraspeshuar të këtyre 
tendencave procedurale. 
Kapitulli VI rregullon pozitën procedurale të të dëmtuarit në procedurë penale. I 
dëmtuari ose viktima është personi të cilit çfarëdo e drejte personale ose pasurore i 
është shkelur ose i është rrezikuar me veprën nga vepra penale (neni 19, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.7.). I dëmtuar mund të jetë personi fizik dhe personi juridik. Përkufizimi 
“i dëmtuar” është nocion proceduralo- penal i cili shpesh është identik me përkufizimin 
viktimë, përkatësisht me subjektin pasiv në të drejtën penale materiale, si p.sh. i 
dëmtuari me veprën nga vepra penale të e vjedhjes, me veprën nga vepra penale lëndim 
i rëndë trupor, e cila nuk rezulton me vdekje etj.. Mirëpo, në disa situata subjekti pasiv 
i veprës penale nuk mund të jetë i dëmtuari në kuptimin procedural, sepse, për shkak të 
kryerjes së veprës penale, e ka humbur subjektivitetin juridik, siç është rasti me 
vrasjen, me lëndim të rëndë trupor, i cili rezulton me vdekje si dhe me vepra penale të 
tjera të cilat kanë për pasojë vdekjen. Me atë rast si të dëmtuar në procedurë penale 
paraqiten të afërmit e ngushtë me subjektin pasiv të veprës penale. 
Ligji i procedurës penale i Republikës së Kroacisë dhe Ligji i procedurës penale i 
Republikës së Maqedonisë ndaras rregullojnë të drejtat e viktimës dhe të të dëmtuarit.  
I dëmtuari në procedurë penale mund të realizojë role procedurale të ndryshme: 1) të 
paraqesë propozim për ndjekje penale për kategori të posaçme të veprave penale, të 
cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare, por që ndjekjes së tyre u paraprin propozimi i të 
dëmtuarit; 2) të paraqitet në cilësi të personit i cili paraqet kërkesën pasurore juridike; 
3) të paraqitet si dëshmitar; 4) të propozojë prova për ndriçimin e çështjes penale dhe 
5) të paraqesë ankesë kundër aktgjykimit sipas nenit 381, paragrafi 3). I dëmtuari në 
rolet procedurale nën 2) dhe 5) (subjekt i kërkesës pasurore juridike, përkatësisht i 
ankesës), ndonëse me to nuk ushtron funksion të ndjekjes, sipas nenit 19, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.15, konsiderohet palë. Ndërsa i dëmtuari në rolet e tjera procedurale (si 
paraqitës i propozimit për ndjekje dhe si dëshmitar) kryen funksione të cilat nuk i 
përkasin palës. 
E drejta e të dëmtuarit që në procedurë penale të paraqesë kërkesë pasurore juridike, i 
jep atij cilësinë e palës në procedurë. Kjo për arsye se bazë e përbashkët si për dënim të 
kryerësit të veprës penale, ashtu edhe për kompensim dëmi personit të dëmtuar, 
qëndron në veprimin e njëjtë me të cilin është kryer vepra penale. 
Se a do të zhvillohet procedurë e përbashkët për këto dy çështje, varet nga dy kushte: 
Së pari, nga dëshira e personave të autorizuar për paraqitje të kërkesës pasurore 
juridike, së dyti, nga vlerësimi i gjykatës kompetente se zgjidhja e kërkesës pasurore 
juridike do ta zvarriste zgjidhjen e çështjes penale. 
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Arsyet për zbatim të procedurës ad-hezione në kuadër të procedurës për zgjidhjen e 
çështjes penale janë të ndryshme. Kërkesa pasurore juridike e paraqitur mund të 
zgjidhet në procedurë penale vetëm kur vërtetohet se i pandehuri ka kryer vepër penale 
dhe është vërtetuar fajësia e tij. Në të kundërtën, i dëmtuari udhëzohet në kontest civil. 
Megjithatë, shqyrtimi ndaras i çështjes penale dhe i kërkesës pasurore juridike krijon 
terren për vendime kundërthënëse, kështu që në procedurë penale të merret aktgjykim 
dënues, ndërsa në procedurë civile të refuzohet padia lidhur me kërkesën pasurore 
juridike, dhe anasjelltas.123  
Duhet theksuar se pozita procedurale e të dëmtuarit në procedurë penale, kur ai ofron 
prova në favor të funksionit të ndjekjes penale, për të cilën detyra primare për ndjekje i 
takon Prokurorit të shtetit; i dëmtuari nuk është bartës i funksionit të ndjekjes dhe nuk 
konsiderohet palë procedurale. Pozitën procedurale të tij e karakterizon e drejta e tij që 
të jetë aktiv gjatë gjithë rrjedhës së procesit penal.  
Dispozitat e Kapitullit VI rregullojnë pozitën procedurale penale të të dëmtuarit, i cili 
nuk ka kompetencë të pavarur për të ushtruar funksionin e ndjekjes penale. Për të 
drejtat e këtij të dëmtuari shih komentin te neni 62. 
Për dallim nga i pandehuri, i dëmtuari mund të merret në pyetje si dëshmitar (neni 124, 
paragrafi 2) Me një rregullim të tillë Kodi ka zgjidhur një nga çështjet mjaft me rëndësi 
duke ia lënë gjykatës që të vendosë se në cilat raste do t’i qaset marrjes në pyetje të 
këtyre dëshmitarëve. Mirëpo, kur t’i qaset marrjes në pyetje të ndonjërit prej tyre në 
cilësi të dëshmitarit, ai faktikisht barazohet në të drejta dhe detyrime me dëshmitarët e 
tjerë, si për sa i përket thirrjes së tij, ashtu edhe në lidhje me dhënien e dëshmisë. 
Informacionet të cilat mund t’i ofrojë i dëmtuari në procedurë penale me rastin e 
marrjes së tij në pyetje, kanë të bëjnë si me faktet që janë të rëndësishme për procedurë 
penale, ashtu edhe me rrethanat që kanë për qëllim realizimin e të drejtave të tij më të 
gjera, në bazë të të cilave mund të thuhet se ai është figurë procedurale e dyfishtë.  
Nevoja për marrje në pyetje të të dëmtuarit si dëshmitar shpeshherë në praktikë 
paraqitet si e pashmangshme. Një situatë e tillë mund të krijohet veçanërisht në ato 
raste në të cilat për vepër penale konkrete, përveç deklarimit të viktimës, nuk ka prova 
të tjera, në bazë të të cilave do të mund të vendosnin organet procedurale. Kështu, te 
veprat penale kundër pasurisë ose te veprat penale kundër integritetit seksual, jo rrallë, 
përveç kallëzimit të të dëmtuarit se ndaj tij është kryer vepër penale, organet e ndjekjes 
nuk kanë të dhëna të tjera të besueshme. Në një situatë të tillë pashmangshëm i duhet 
qasur marrjes në pyetje të të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit, sikundërqë nevoja e tillë 
mund të paraqitet edhe kur kryerësi i veprës penale është i panjohur. 
Deklarimi i viktimës i dhënë në procedurë penale, shpesh paraqet një nga provat më të 
rëndësishme, bile nganjëherë ai është provë e vetme, e cila me verifikime përkatëse 
shpie në sqarimin e çështjes. Te shumë vepra penale viktima mund të jetë i vetmi 
dëshmitar, i cili nuk mund të zëvendësohet me asnjë mjet provues tjetër. Ekzistojnë 
shembuj të deklarimeve të rëndësishme të viktimës, bile edhe te veprat penale të 
vrasjes, sepse ka raste kur viktima nuk vdes menjëherë, por, me tregimin e vet para 
vdekjes, sqaron ngjarjen e cila, nuk do të mund të sqarohej ndryshe. Mirëpo viktima si 
dhënës i rëndësishëm i deklarimit, por e interesuar për të, kur e përshkruan veprën 
penale dhe dëmin e shkaktuar prej saj, mezi është më i besueshëm sesa i pandehuri. 
                                                 
123 Marina, Panta, Matovski, Nikola, Odbrani temi od Krivičnoto procesno pravo, (NIO “Studentski Zbor”, 
Skopje, 1980, fq. 22. 
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Është fakt se i dëmtuari si dëshmitar okular percepton në mënyrë më të plotë dhe mban 
mend më fort sesa dëshmitari i rëndomtë, por duhet pasur parasysh edhe fakti se 
deklarimi i të dëmtuarit si dëshmitar është deklarim i personit të interesuar për rrjedhën 
e procedurës penale dhe, si i tillë, mund të jetë joobjektiv.  
Sidoqoftë, pavarësisht nga tërë kjo, për ndërmarrje të disa aktiviteteve që kanë për 
qëllim zhvillimin e suksesshëm të procedurës penale, deklarimi i tij rrallëherë mund të 
lihet anash. 
Me rastin e marrjes në pyetje të të dëmtuarit të mitur, duhet të veprohet patjetër me 
kujdes, në mënyrë që marrja në pyetje të mos ndikojë dëmshëm në gjendjen e tij 
psikike. Varësisht nga rasti do të duhej shikuar edhe mundësia e largimit të të 
pandehurit nga gjykatorja gjatë kohës së marrjes së të miturit në pyetje. 
Megjithatë, vlen të vihet në pah fakti se “hulumtimet kanë treguar se vetëm 50% e të 
dëmtuarve-dëshmitarë në esencë japin deklarim të saktë.”124 
Kur tërhiqet një paralele ndërmjet Kapitullit VI të Kodit aktual (i cili përmban dy nene) 
dhe Kapitullit VII të Kodit të përkohshëm me pesë nene, fitohet përshtypja se Kodi i 
përkohshëm ishte më i kompletuar për sa i përket trajtimit të të dëmtuarit. Megjithatë, 
duhet pasur parasysh se dy nenet e Kapitullit VI nuk janë dispozita të vetme që i 
referohen të dëmtuarit. Në Kod ekzistojnë edhe dispozita të tjera që kanë të bëjnë me të 
dëmtuarin (nenet 24, paragrafi 4, 214, 217, 218, 287 paragrafi 4, 329 paragrafi 3, 
Kapitulli XXV - nenet 458-469 etj.). 
  
Neni 62 [Të drejtat e të dëmtuarit] 
 
1. I dëmtuari ka këto të drejta: 

1.1. I dëmtuari nga vepra penale duhet te trajtohet me respekt nga 
policia, prokurorët, gjyqtarët ose organi tjeter që zbaton procedurën 
penale. 

1.2. Nëse i dëmtuari nga vepra penale mund të identifikohet, policia dhe 
prokurori ose organi tjeter që zbaton procedurën penale duhet të 
kontaktojnë të dëmtuarin në mënyrë të arsyeshme dhe të informojnë 
atë që është palë e dëmtuar. 

1.3. I dëmtuari ka cilësinë e palës në procedurë penale. 
1.4. I dëmtuari ka të drejtë në kompensimin e arsyeshëm të urdhëruar 

nga gjykata prej të pandehurit ose të pandehurve që kanë pranuar 
ose janë shpallur fajtor për dëmin material, fizik dhe emocional të 
shkaktuar nga kryerja e veprës penale për të cilën i pandehuri ose të 
pandehurit janë shpallur fajtorë. 

1.5. Nëse gjykata nuk mund të urdhërojë kompensimin nga i pandehuri 
apo të pandehurit për shkak të pamundësisë së tyre për të paguar, 
mungesës së kompetencës së gjykatës ose vdekjes, i dëmtuari ka të 
drejtë që të kërkojë nga gjykata që të dërgojë urdhrin për 
kompensim te koordinatori i fondit për kompensimin e viktimave. 

                                                 
124 Vodinelić, Svjedok i njegove kategorije u krivino procesnoj nauci i kriminalistici, JRKKP nr.2/1988, 
fq.22.  
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Krahas subjekteve themelore që ushtrojnë funksionet themelore në procedurë penale: 
ndjekjen, mbrojtjen dhe gjykimin - në procedurë penale marrin pjesë edhe persona të 
tjerë, të cilët kanë cilësi të subjektit procedural, ndonëse nuk ushtrojnë një nga 
funksionet e sipërpërmendura. Ndër subjekte të tilla bën pjesë edhe i dëmtuari nga 
vepra penale. 
Në shoqërinë tonë aktuale, në kuadër të trajtimit të të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut, më së shumti vihet në pah domosdoshmëria për mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive të të pandehurit, sepse i pandehuri gjendet në pozitë të rrezikuar, ku ekziston 
mundësia potenciale që të nëpërkëmben të drejtat dhe liritë e tij. Pa dyshim që 
interesimi dhe kujdesi i tillë për të drejtat e të dëmtuarit në procedurë penale, është i 
arsyeshmëm.  
Mirëpo, nuk ishte në rregull fakti se deri para jo shumë kohësh në një masë lihej anash 
i dëmtuari si person i cili ka pësuar dëm nga vepra e kryer penale, sikurse nuk kishte 
përqendrim të mjaftueshëm për të drejtat dhe interesat e tij në procedurë penale. 
Dispozita e nenit 62 të KPP parasheh obligim për organin procedues që, gjatë gjithë 
rrjedhës së procedurës penale, të ketë parasysh nevojat e arsyeshme të të dëmtuarve. 
Në këtë drejtim kujdes i veçantë do të duhej të kihej kur i dëmtuari është fëmijë, person 
i moshuar, person me çrregullime ose me paaftësi mendore apo viktimë e dhunës 
seksuale a gjinore. 
 
Paragrafi 1. 
 
Neni 62 në paragrafin e parë (si paragraf të vetëm), në kuadër të pesë nënparagrafëve 
përcakton të drejtat e të dëmtuarit. 
 
Nënparagrafi 1.1. 
 
I dëmtuari është person të cilit çfarëdo e drejte personale ose pasurore i është shkelur 
ose i është rrezikuar me veprën penale. Pavarësisht nga kontributi eventual që mund ta 
ketë pasur viktima me sjelljet e veta me rastin e kryerjes së veprës penale, pozita e saj 
dallon diametralisht nga pozita e të pandehurit si kryerës i veprës penale. Për këtë arsye 
i dëmtuari me vepër nga vepra penale duhet të trajtohet me respekt nga policia, 
prokurorët dhe gjyqtarët ose organi tjetër që zbaton procedurën penale. Organi që 
zbaton procedurën, jo vetëm që ai vetë duhet të sillet me respekt ndaj të dëmtuarit, por 
duhet të kujdeset që dinjitetin e të dëmtuarit të mos e nëpërkëmbin as pjesëmarrësit e 
tjerë proceduralë. Duhet pasur kujdes që procesi penal të mos shndërrohet në një arenë 
ku i dëmtuari përjeton të ashtuquajturin viktimizim të sërishëm. 
 
Nënparagrafët 1.2. dhe 1.3. 
 
Për dallim nga zgjidhja e mëparshme ligjore, ku i dëmtuari pytej a e parashtron 
kërkesën pasurore juridike, informimi sipas dispozitës së nënparagrafit 1.2., ka efekt 
më të gjerë, sepse e njofton të dëmtuarin për mundësitë që i ka si palë në procedurë 
penale.  
Qëllimi i dispozitës së nënparagrafit 1.2., e cila obligon organin që zbaton procedurën 
që në mënyrë të arsyeshme ta informojë të dëmtuarin se është palë e dëmtuar, është që 
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kësisoj t’i bëhet me dije të dëmtuarit se mund t’i realizojë të drejtat e tij në procedurë 
penale. Pa dyshim se informimi i të dëmtuarit se është palë në procedurë, nënkupton 
edhe informimin për të drejtat që i takojnë atij si palë.  
 
Nënparagrafi 1.4. 
 
Një ndër të drejtat themelore të të dëmtuarit është e drejtë që të propozojë realizimin e 
kërkesës pasurore juridike për dëmin e shkaktuar me vepër nga vepra penale. Kjo e 
drejtë konsiston në të drejtën e kompensimit të arsyeshëm të dëmit nga i pandehuri. 
Shumën e kompensimit e urdhëron gjykata ndaj të pandehurit i cili ka pranuar ose 
është shpallur fajtor për dëmin e shkaktuar. 
Dëmi i shkaktuar me vepër nga vepra penale mund të jetë material, fizik dhe 
emocional.  
Në emër të kompensimit të dëmit material i dëmtuari mund të kërkojë kompensim si të 
dëmit real (damnum emergens) ashtu edhe të fitimin e humbur (lucrum cesans). Dëmi 
fizik ka të bëjë me lëndime trupore si posojë e veprës penale, ndërsa dëmi emocional 
ka të bëjë me lëndimin e ndonjë të mire personale, nderit, prestigjit, përjetimit të 
dhembjes fizike ose shpirtërore etj. Megjithëse është vështirë të përcaktohet 
kompensim i saktë për dëmin emocional, të dëmtuatit duhet t’i jepet satisfaksioni 
adekuat në para. I dëmtuari mund të kërkojë kompenzim dëmi sipas cilësdo nga këto tri 
baza, të cilat mund edhe të kumulohen. 
Në këtë drejtim dispozita e nenit 218 gjithashtu paraqet risi. Ajo i mundëson125 të 
dëmtuarit që, gjatë hetimit ose brenda gjashtdhjetë ditëve prej ngritjes së aktakuzës, të 
paraqesë një deklaratë të thjeshtë të dëmit të shaktuar me vepër nga vepra penale. 
Paraqitja e deklaratës për dëmin e shkaktua ka për qëllim ta njoftojë gjykatën që në 
fazën e parë të procedurës penale për përmbajtjen e kërkesës pasurore juridike. 
 
Nënparagrafi 1.5. 
 
Gjykata duhet ta shqyrtojë propozimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore 
juridike. Për zgjidhje ose jo të kërkesës pasurore juridike në procedurë penale, gjykata 
vendos sipas nenit 463. Dispozita e nënparagrafit 1.5. paraqet një risi, e cila është në 
favor të të dëmtuarit. Ajo supozon situatën kur i pandehuri fajtor është ngarkuar me 
kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit, por që në procedurë të ekzekutimit të 
vendimit paraqiten pengesa për zbatimin e tij. Kur në një rast të tillë gjykata nuk mund 
të urdhërojë kompensimin nga i pandehuri apo të pandehurit për shkak të pamundësisë 
së tyre për të paguar, ose për shkak të vdekjes, i dëmtuari ka të drejtë që të kërkojë nga 
gjykata që të dërgojë urdhrin për kompensim te koordinatori i fondit për kompensimin 
e viktimave. 
 

                                                 
125 Neni 218, paragrafi paragrafi 1 paraqitjen e deklaratës për dëmin e shkaktuar e parasheh si mundësi të të 
dëmtuarit. (dihet se edhe paraqitja e kërkesës pasurore juridike për realizim në procedurë penale varet nga 
dispozicioni i palës së dëmtuar). Por mosparaqitja e deklaratës për dëmin e shkaktuar me vepër nga vepra 
penale, mund të kete pasoja të caktuara. Nëse i dëmtuari nuk ka paraqitur deklaratën e dëmit, gjykata atë 
nuk e konsideron palë në procedurë penale dhe mund të mos urdhërojë kompensimin e dëmit. 
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Neni 63 [Përfaqësuesi i të dëmtuarit] 
 
1. I dëmtuari mund të përfaqësohet nga përfaqësuesi i cili është anëtar i Odës 

së Avokatëve të Kosovës; 
2. I dëmtuari mund të përfaqësohet nga mbrojtësi i viktimave; 
3. I dëmtuari mund të përfaqësojë veten. 
 
Subjektet procedurale penale i ushtrojnë kompetencat e tyre në kuadër të autorizimeve 
të tyre ligjore. Subjektet procedurale, posaçërisht palët (paditësi, i pandehuri dhe i 
dëmtuari), për të ushtruar me sukses autorizimet e tyre, duhet të posedojnë dy aftësi: të 
ashtuquajturën legitimatio ad cauzam - aftësinë që të figurojnë si palë proceduralo-
penale në një çështje penale, apo që të jenë titullarë të të drejtave dhe detyrave që u 
takojnë subjekteve procedurale përkatëse. Për të vepruar në procedurë personalisht dhe 
me kompetencë, përveç legitimatio ad cauzam, pala po ashtu duhet të posedojë edhe 
legitimatio ad procesum - aftësinë që t’i ndërmarr vetë veprimet procedurale që i 
përkasin. Derisa legitimatio ad cauzam duhet ta posedojë çdo palë proceduralo-penale, 
legitimatio ad procesum duhet ta posedojnë disa palë (prokurori i shtetit dhe i 
pandehuri), ndërsa i dëmtuari mund të veprojnë në procedurë edhe kur i mungon 
legitimatio ad procesum. Në situatë të tillë i dëmtuari i ndërmerr veprimet nëpërmjet 
përfaqësuesit procedural - përfaqësuesit ligjor ose përfaqësuesit të autorizuar.  
Përveç përfaqësuesve proceduralë, Kodi i procedurës penale i Kosovës njeh edhe një 
kategori përfaqësuesish, të cilët mund t’i quajmë zëvendës (supstitut) proceduralë. 
Zëvëndës proceduralë janë personat të cilët, në emër të vet por në interes të palës 
procedurale, ndërmarrin veprime procedurale të caktuara me KPP. Dallimi ndërmjet 
tyre dhe përfaqësuesve të tjerë (ligjorë dhe të autorizuar) qëndron në faktin se 
substitutët proceduralë veprimet për të cilat janë të autorizuar me Kod, i ushtrojnë në 
emër të vet. Ata çdoherë qëndrojnë në ndonjë raport të afërt, zakonisht gjinor, me palën 
procedurale që përfaqësojnë. Sipas Kodit të procedurës penale të Kosovës, 
bashkëshorti apo bashkëshorti jashtëmartesor, personi i gjinisë së gjakut në vijë të 
drejtë, prindi, prindi adoptues, fëmija i adoptuar, vëllai, motra dhe ushqyesi mund të 
angazhojnë mbrojtës për të pandehurin, por jo kundër dëshirës së tij (neni 53, paragrafi 
8); të paraqesin ankesë kundër vendimit gjyqësor në dobi të të miturit, madje edhe 
kundër dëshirës së tij (neni 77, paragrafi 2 i KDM); të paraqesin kërkesë për rishikim të 
procedurës penale pas vdekjes së të pandehurit dhe kërkesë për mbrojtjen e 
ligjshmërisë (nenet 424, paragrafi 1 dhe 433, paragrafi 1). Veprimet e tilla zëvëndësit 
çdo herë i ushtrojnë në emër të vet po në dobi të pandehurit. 
Çështja e përfaqësimit në mënyrë të rregullt duhet të vërtetohet në fillim të procedurës, 
në mënyrë që për shkak të mangësive në përfaqësim, të mos ndodhë përfaqësimi i 
paautorizuar ose dhënia e deklaratave që janë me rëndësi për rrjedhën e procedurës. 
Me përfaqësues ligjor kuptohet çdo përfaqësim i cili nuk buron nga autorizimi i bazuar 
në pajtimin e vullnetit ndërmjet përfaqësuesit dhe të përfaqësuarit, por që mbështetet në 
ligj.  
Përfaqësuesi ligjor vepron në emër dhe në dobi të personit të përfaqësuar, me të drejtën 
që në procedurë të japë të gjitha deklaratat dhe të kryejë të gjitha veprimet për të cilat 
është autorizuar edhe i përfaqësuari. Si përfaqësues ligjor mund të paraqitet prindi i 
fëmijës - të miturit ose kujdestari i personit pa zotësi për të vepruar.  
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Me ndihmën e përfaqësuesit ligjor në procedurë penale vepron personi i dëmtuar të cilit 
i mungon zotësia për të vepruar, qoftë për shkak të moshës jomadhore, qoftë për shkak 
të gjendjes së tij psikofizike. Kështu, kur i dëmtuari është fëmijë ose person pa zotësi 
për të vepruar, përfaqësuesi i tij ligjor është i autorizuar të japë deklarata dhe të 
ndërmarrë të gjitha veprimet që i dëmtuari është i autorizuar t’i ndërmarrë sipas KPP. 
Është me rëndësi të theksohet fakti se Kodi në fuqi nuk e ka akceptuar dispozitën e 
nenit 79 të Kodit të Përkohshëm, e cila i referohej përfaqësuesit ligjor126 të të dëmtuarit 
fëmijë ose pa zotësi veprimi. Bazuar në këtë që u tha si dhe në mënyrat e përfaqësimit 
të të dëmtuarit sipas nenit 63, fitohej përshtypja se Kodi hesht për sa i përket 
përfaqësuesit ligjor. Dihet fakti se, kur i dëmtuari është fëmijë apo është privuar nga 
zotësia e veprimit, atij i mungon legitimatio ad procesum. I dëmtuari në gjendje të tillë 
jo vetëm që personalisht nuk mund t’i ushtrojë veprimet procedurale, por nuk ka 
kapacitet të mjaftueshëm as për të çmuar nëse duhet të angazhohet përfaqësuesi i 
autorizuar. Andaj, në një situatë të tillë nuk mund të anashkalohet përfaqësuesi ligjor 
në procedurë penale dhe as që është anashkaluar. Nëpërmjet interpretimit sistemor të 
dispozitave të KPP-së që kanë të bëjnë me të dëmtuarin, në veçanti me dispozitën e 
nenit 214, shihet se Kodi nuk e ka anashkaluar përfaqësuesin ligjor. 
Çështja e përfaqësimit ligjor të të dëmtuarit fëmijë është çështje procedurale të cilën 
gjykata nuk mund ta zgjidhë si çështje prejudikuese sipas nenit 18, sepse neni në fjalë 
ka të bëjë me zgjidhjen e çështjeve të cilat kanë të bëjnë me aplikimin e së drejtës 
penale materiale. Se kush mund të jetë përfaqësues ligjor, është paraparë me dispozita 
ligjore përkatëse, të cilat rregullojnë marrëdhëniet prind - fëmijë.127 Ndërsa privimi nga 
zotësia për të vepruar, si dhe caktimi me atë rast i përfaqësuesit ligjor, duhet të bazohen 
patjetër në vendim gjyqësor të marrë në procedurë jashtëkontestimore.  
  
Paragrafi 1. 
 
Konform me paragrafin 1 të nenit 63, i dëmtuari mund të përfaqësohet nga përfaqësuesi 
i cili është anëtar i Odës së Avokatëve të Kosovës. Përfaqësimi sipas paragrafit 1 ka të 
bëjë me përfaqësuesin e autorizuar.  
Përfaqësues i autorizuar është personi të cilin e ka angazhuar për kryerjen e veprimeve 
procedurale pala e dëmtuar/subjekti proceduralisht e aftë, ose përfaqësuesi ligjor i palës 
së dëmtuar/subjektit procedural të paaftë, e cila dëshiron që të lirohet nga barra e 
pjesëmarrjes personale në procedurë ose dëshiron të përfaqësohet në mënyrë 
profesionale. Përfaqësuesi i autorizuar ka autorizim që, në emër dhe në interes të të 
dëmtuarit, t’i ushtrojë veprimet perocedurale të cilat, sipas Kodit, nuk është e 
domosdoshme t’i kryejë i dëmtuari personalisht (i dëmtuari personalisht duhet të 
paraqitet kur është thirrur si dëshmitar, kur nevojitet shikimi trupor dhe ekspertimi i 
flokut, pështymës, gjakut etj. (neni 144).  

                                                 
126 Heshtja e Kodit në kapitullin VI për sa i përket dispozitës lidhur me përfaqësuesin ligjor nuk është 
rezultat i dëshirës së ligjvënësit për dërogimin e saj. Ajo më tepër ka gjasë të jetë rezultat i faktit se më nuk 
figurojnë paditësi subsidiar as paditësi privat si paditës të autorizuar, të cilët gjithashtu ishin persona të 
dëmtuar. Lënia anash e dispozitave që kishin të bënin me paditësin subsidiar dhe me paditësin privat duket 
se këtu e ka ”djegur” edhe dispozitën lidhur me përfaqësuesin ligjor të të dëmtuarit. Tek e fundit, kjo nuk ka 
krijuar vakum juridik, sepse Kodi e njeh përfaqësuesin ligjor në nenin 214.  
127 Marina, op. cit., fq. 54. 
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Përfaqësuesi i autorizuar duhet t’i mbrojë të drejtat dhe intersat e të dëmtuarit në 
procedurë. Ai ushtron të gjitha veprimet në procedurë penale në emër dhe në interes të 
të dëmtuarit, përveç atyre që personalisht kanë të bëjnë me të dëmtuarin. Kujdesi i tij 
duhet të fokusohet veçanërisht në mbrojtjen e integritetit të të dëmtuarit gjatë marrjes 
në pyetje pranë organit që zbaton procedurën. S’ka dyshim se, me rastin e marrjes në 
pyetje të dëshmitarit - viktimës së veprës penale kundër integritetit seksual, nevojitet 
maturi e pyetësit lidhur me pyetjet që i përkasin sferës intime të viktimës, pyetje të cilat 
viktimën ose të afërmit e saj ia ekspozojnë turpit, posaçërisht kur ato nuk kanë lidhje 
direkt me veprën penale. Andaj detyrë e përfaqësuesit të autorizuar është që të kujdeset 
në mënyrë që i dëmtuari në procedurë gjyqësore të mos përjetojë pakëndshmëri të 
quajtura “viktimizim i mëvonshëm”. Detyrë vijuese e përfaqësuesit të autorizuar është 
paraqitja dhe përfaqësimi i kërkesës pasurore juridike. 
Në qoftë se si përfaqësues i autorizuar angazhohet avokati, ai ka të drejtë edhe për 
shpërblim. 
Si person i dëmtuar mund të jetë edhe personi juridik. Personi juridik si kolektivitet 
është lloji të posaçëm të përfaqësimit ku funksione të caktuara i ushtron një person 
fizik ose disa persona fizik të paraparë me statutin e personit juridik.  
  
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 ka të bëjë me përfaqësim të të dëmtuarit nga mbrojtësi i 
viktimave. Angazhimi në procedurë penale i përfaqësuesit të autorizuar nga ana e të 
dëmtuari (ose e përfaqësuesit të tij ligjor) është një e drejtë fakultative128 e të dëmtuarit. 
Krahas përfaqësimit të autorizuar fakultativ, në praktikë mund të shtrohet nevoja për 
caktim të përfaqësuesit të autorizuar me shpenzime publike. Këtu pak a shumë kemi të 
bëjmë me një situatë të ngjashme me institutin e mbrojtjes për të varfër të të 
pandehurit. Mundësia e të dëmtuarit që, sipas paragrafit 2, të përfaqësohet nga 
mbrojtësi i viktimave, nënkupton përfaqësim falas.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 të nenit 63 imundëson të dëmtuarit që interesat e tij në 
procedurë penale t’i përfaqësojë vetë, pa angazhuar përfaqësues nga Oda e Avokatëve 
të Kosovës dhe pa iu drejtuar mbrojtësit të viktimave. Në këtë drejtim, të drejtat e tij 
konsistojnë në: a) mundësinë e paraqitjes së kërkesës pasurore juridike (kapitulli 
XXV); b) mundësinë që gjatë hetimit të kërkojë nga Prokurori i shtetit marrjen e 
ndonjë prove konkrete (neni 217) apo mundësinë e prezantimit të fakteve dhe të 
propozimit të provave për ndriçim të veprës penale, për gjetjen e të pandehurit ose për 
vërtetim të kërkesës së tij pasurore juridike, si dhe mundësinë që, deri në përfundim të 
shqyrtimit gjyqësor, të propozojnë shqyrtimin e fakteve të reja, mbledhjen e provave të 
reja dhe të përsërisë propozimet të cilat gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit 

                                                 
128 Në rastet e specifikuara në nenin 82 të Kodit të Përkohshëm të procedurës penale parashihej angazhimi 
obligator i përfaqësuesit të autorizuar. Kodi tani në fuqi nuk parasheh përfaqësim të autorizuar në mënyrë 
detyrimore, ndonëse dispozita e nenit 450, paragrafi 4, për sa i përket pagimit të shpërblimit dhe të 
shpenzimeve të nevojshme të përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit, ka mbetur e paredaktuar. Dispozita në 
fjalë aludonte përfaqësuesin e autorizuar të caktuar sipas detyrës zyrtare.  
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gjykues ose trupi gjykues i ka refuzuar më herët (neni 329, paragrafi 3); c) mundësinë e 
parashtrimit të pyetjeve (të pandehurit, dëshmitarit dhe ekspertit), mundësinë që të bëjë 
vërejtje dhe të japë sqarime lidhur me provat, të japë deklarata dhe të paraqesë 
propozime; ç) mundësinë të shikojë ose fotografojë shkresat dhe provat materiale që i 
disponon gjykata ose Prokurori i shtetit kur ka interes legjitim për të bërë një gjë të 
tillë. Neni 214, paragrafi 1 parasheh më tutje kushtet në të cilat i dëmtuari mund ta 
shfrytëzojë këtë të drejtë, përkatësisht mundësinë e kufizimit të saj). Krahas të drejtave 
të sipërshënuara, i dëmtuari ka edhe të drejta të tjera; d) sipas kushteve të parapara me 
KPP, i dëmtuari në procedurë penale mund të paraqesë propozim për ndjekje penale; 
dh) të angazhojë përfaqësues të autorizuar; e) të njoftohet për vendin dhe kohën e 
ndërmarrjes së veprimit procedural; f) e drejta e të dëmtuarit për masë mbrojtje sipas 
Kapitullit XIII të KPP, dhe g) e drejta që të paraqesë ankesë kundër aktgjykimit (neni 
381, paragrafi 3).  
Më tutje, Kodi i njeh të dëmtuarit një varg të drejtash të tjera konkrete, siç janë, p. sh.: 
mundësia e paraqitjes së deklaratës për dëmin e shkaktuar sipas nenit 218; me rastin e 
zbatimit të mundësisë hetuese të veçantë viktima ose mbrojtësi i viktimave mund të 
kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake të marrë dëshmi nga dëshmitari ose të 
kërkojë ekspertizë (neni 149, paragrafi 1); obligimi i gjykatës që ta thërrasë të 
dëmtuarin për shqyrtim gjyqësor (neni 287, paragrafi 1), përkatësisht ta njoftojë të 
dëmtuarin për kohën dhe vendin e marrjes në pyetje të dëshmitarëve ose të ekspertëve 
jashtë gjykimit nëse kjo është e mundshme duke pasur parasysh ngutinë e procedurës 
(neni 290, paragrafi 2; e drejta e të dëmtuarit që të kërkojë nga gjykata që të dëgjojë 
dëshmitarët për të kundërshtuar dëshmitë apo provat e paraqitura nga pala e kundërt 
(neni 331, paragrafi 2); e drejta e tij në fjalën përfundimtare (neni 354); etj.  
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Kapitulli VII: Mbikëqyrja e procedurës penale 
 
Neni 64 [E drejta e gjykatës për të gjobitur palët që zvarrisin procedurën penale] 
 
1. Gjykata gjatë rrjedhës së procedurës mund t’i shqiptojë gjobë deri në 250 

EURO mbrojtësit, përfaqësuesit të autorizuar ose përfaqësuesit ligjor, të 
dëmtuarit ose mbrojtësit të viktimave, kur veprimet e tij janë të drejtuara 
qartë në zvarritjen e procedurës penale. Gjoba mund te caktohet per cdo 
veprim qe ka per qellim zvarritjen e procedures sipas ketij paragrafi. 

2. Oda e Avokatëve të Kosovës njoftohet për shqiptimin e gjobës ndaj anëtarit 
të saj ose praktikantit të avokaturës. 

3. Në qoftë se prokurori i shtetit nuk i paraqet gjykatës propozimet me kohë 
ose veprimet tjera në procedurë i ndërmerr me vonesa të mëdha dhe kështu 
shkakton zvarritjen e procedurës, atëherë për këtë njoftohet kryeprokurori 
i asaj prokurorie. 

 
Neni 5 i Kodit të procedurës penale i referohet të drejtës së personit të dyshuar ose të 
akuzuar për procedurë penale të paanshme, të zbatuar në kohë të arsyeshme. Më tutje 
gjykata duhet të kujdeset që procedura të zbatohet pa zvarritje dhe të pengohet çdo 
shpërdorim i të drejtave që u përkasin pjesëmarrësve në procedurë. Në këtë drejtim 
neni 17 gjithashtu obligon gjykatën që ta njoftojë të pandehurin ose pjesëmarrësin 
tjetër procedural për të drejtat që i takojnë në procedurë dhe për pasojat e mosveprimit 
të tij nëse ai, për shkak të mosdijes, nuk ndërmerr veprimin e duhur në procedurë ose 
nuk shfrytëzon të drejtat e tij. Në këtë kontekst ndërlidhet edhe dispozita e nenit 64. 
 
Paragrafët 1 e 2. 
 
Qëllimi i gjobitjes së personave të paraparë në paragrafi 1 të këtij neni është sigurimi i 
kryerjes në mënyrë efikase të veprimeve procedurale, pengimi i keqpërdorimit të të 
drejtave në procedurë dhe pamundësimi i zvarritjes së procedurës. Vlerësimin se a janë 
veprimet të drejtuara qartë në zvarritjen e procedurës penale, Kodi ia lë gjykatës si 
çështje faktike, prandaj, shqiptimi i dënimit procedural me gjobë, sipas kësisoj 
dispozite, është mundësi, jo obligim. Mirëpo, në aktvendimin për gjobitje procedurale 
duhet të arsyetohen rrethanat që kanë shkaktuar marrjen e vendimit të tillë. Për shkelje 
të disiplinës procedurale nga personat e paraparë në paragrafi 1, Kodi ka paraparë edhe 
dënime të tjera disiplinore, disa prej të cilave shqiptohen në mënyrë të detyrueshme 
(nenet 444, paragrafi 1, 135, paragrafi 1-2, 112, paragrafi11, 201, paragrafi 1, 302, 
paragrafi 1).  
Kundër aktvendimit mbi shqiptimin e dënimit procedural me gjobë, mund të ushtrohet 
ankesë, përveç rasteve kur aktvendimin e ka marrë Gjykata Supreme e Kosovës. 
Ankesa ka karakter suspensiv. Për ankesë vendos gjykata drejtpërdrejt më e lartë. 
Paragrafi 2 i këtij neni kërkon që, për shqiptim të gjobës kundër mbrojtësit ose 
praktikantit të avokatisë, të njoftohet Oda e Avokatëve, me qëllim që në kuadër të saj, 
eventualisht, të ndërmerren masa të tjera disiplinore.  
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Paragrafi 3. 
 
Veprimet me të cilat, sipas këtij paragrafi, Prokurori i shtetit mund ta zvarrisë 
procedurën, mund të jenë të ndryshme, si p.sh. mos përgjigja ndaj thirrjes për të marrë 
pjesë në veprimet në të cilat pjesëmarrja e tij është e domosdoshme, mosndërmarrja me 
kohë e masave për të cilat është i autorizuar, shmangia e marrjes së shkresave etj.. 
Meqenëse për zvarritje të procedurës penale nga ana e prokurorit të shtetit, si dhe as për 
veprimet e tjera të tij, gjykata nuk mund të ndërmarrë masa procedurale të dhunshme, 
rrugëdalja është gjetur në njoftimin e kryeprokurotës të asaj prokurorie.  
 
Neni 65 [Dërgimi i deklaratave të rreme prokurorit të shtetit] 
 
1. Nëse gjyqtari mëson se gjatë procedurës penale të cilën ai e kryeson ka 

pasur shkelje të neneve 391-401 të Kodit Penal, mund t’ia dërgojë rastin 
për hetim prokurorit përkatës të shtetit. 

2. Gjyqtari i cili dërgon shkeljen nga nenet 391-401 të Kodit Penal sipas 
paragrafit 1 të këtij neni nuk merr pjesë në procedurën penale që rrjedh si 
rezultat i këtij dërgimi, por mund të vazhdojë të kryesojë procedurën 
penale e cila ka qenë duke u zbatuar. 

 
Neni 79 parasheh të drejtën e çdo personi për të kallëzuar veprën penale që ndiqet sipas 
detyrës zyrtare dhe detyrohet ta bëjë këtë në rastin kur moskallëzimi i veprës penale 
paraqet vepër penale. Në jetën e përditshme nuk përjashtohet mundësia që e drejta e 
personit për të kallëzuar veprat penale të keqpërdoret. 
Dispozitat e nenit 65 synojnë të pengojnë një dukuri të tillë. Ato parashohin mundësinë 
për gjyqtarin i cili, gjatë procedurës penale që kryeson, mëson se ka pasur shkelje të 
caktuar të Kodit penal që rastin e deklarimit të rremë t’ia dërgojnë Prokurorit të shtetit 
për hetim. 
 
Paragrafi 1. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 1, kur gjyqtari mëson se gjatë procedurës penale që 
kryeson ai, ka pasur shkelje të neneve 391-401 të Kodit penal, rastin mund t’i dërgojë 
për hetim prokurorit përkatës të shtetit. 
 
Paragrafi 2. 
 
Neni 304 i KPP rregullon procedimin lidhur me veprat penale të kryera në shqyrtim 
gjyqësor. Varësisht nga ajo se kush është kryerës i veprës penale, neni në fjalë ofron 
zgjidhje procedurale të ndryshme. 
Kur i akuzuari kryen vepër penale në shqyrtim gjyqësor ose nëse vepra penale e të 
akuzuarit zbulohet gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 
gjykues, në bazë të akuzës së prokurorit të shtetit (e cila mund të paraqitet edhe 
gojarisht), mund të përfshijë edhe këtë vepër ose mund të vendosë që për veprën e tillë 
ta gjykojë veçmas të akuzuarin. 
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Për sa i përket rastit kur në shqyrtim gjyqësor kryen vepër penale personi, përpos të 
akuzuarit, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues, në bazë të aktakuzës gojore të 
Prokurorit të shtetit, mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor dhe të gjykojë menjëherë 
veprën penale ose mund ta shtyjë këtë pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor. 
Kur ka dyshim të arsyeshëm se dëshmitari apo eksperti kanë dhënë deklarim të rremë 
në shqyrtim gjyqësor, pas hartimit të procesverbalit lidhur me deklarimin, lënda i 
dërgohet prokurorit të shtetit për veprim të mëtejmë. 
Paragrafi 2 i nenit 65 përjashton gjyqtarin i cili e ka dërguar rastin te prokurori përkatës 
i shtetit, nga procedura penale që zhvillohet për atë rast, por gjyqtari mund të vazhdojë 
të kryejë procedurën penale që ka qenë duke u zbatuar. 
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Kapitulli VIII: Detyrimet e organeve publike 
 
Neni 66 [Detyrimi i organeve publike që të ndihmojnë prokurorin e shtetit] 
 

Të gjitha organet publike detyrohen që prokurorit të shtetit, gjykatave dhe 
organeve të tjera kompetente që marrin pjesë në procedurë penale t’u japin 
ndihmën e nevojshme, sidomos për çështjet që kanë të bëjnë me hetimin e 
veprave penale ose vendndodhjen e kryerësve. 

 
Në kuadër të veprimtarisë gjyqësore shpeshherë paraqitet nevoja për kërkim dhe ofrim 
të ndihmës. Ndihma e nevojshme për veprimtari të gjykatave mund të jetë: a) ndihmë 
juridiko -penale ndërkombëtare, b) ndihmë e brendshme, e cila mund të jetë - ndihmë e 
brendshme në kuptimin e gjerë dhe - ndihmë e brendshme në kuptimin e ngushtë.  
Dispozita e nenit 66 ka të bëjë me ndihmën e brendshme në kuptim të gjërë, e cila i 
referohet ndihmës që organet publike detyrohen t’u ofrojnë prokurorit të shtetit, 
gjykatave dhe organeve të tjera kompetente (prokurorit të shtetit, policisë) që marrin 
pjesë në procedurë penale. Ofrimi i kësaj ndihme është i obligueshëm. Ndihma, sipas 
natyrës së saj, është e ndryshme, pikësëpari ka të bëjë me ndihmën teknike dhe 
profesionale (ndihma për transport, për ruajtje të sendeve etj.) në hetimin e veprave 
penale, për gjetjen e kryerësve të tyre dhe për sigurimin e provave. Bazuar në nenin 19, 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.18. “organ publik” është një organ i Qeverisë së Republikës 
së Kosovës ose një organ i njëjtë i autorizuar për të vepruar sipas Ligjit për Policinë 
apo Ligjit për Kompetencat, Për zgjedhjen e rasteve dhe caktimin e Lëndëve të 
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë. Mirëpo, kur i referohemi 
dispozitës së nenit 66, përkufizimi organ publik ka kuptim më të gjerë. Me të duhen 
kuptuar organet shtetërore të Republikës së Kosovës (të cilat nuk marrin pjesë në 
procedurë penale), organet e administrimit lokal, firmat, subjekte të tjera juridike dhe 
ndërmarrësit e pavarur. Shih komentin e nenit 78. 
Rëndësia e posaçme e dispozitës së nenit 66 qëndron në faktin se ajo paraqet bazë 
juridike për të gjitha kërkesat të cilat Prokurori i shtetit, gjykata dhe organet tjera 
kompetente që marrin pjesë në procedurë (policia, shërbimi doganor etj.) mund t’ua 
paraqesin organeve të tjera, dhe njëherësh për ta, parimisht, paraqet detyrim që të 
plotësojnë kërkesat e tilla. 
Ofrimi i ndihmës së brendshme në kuptimin e ngushtë nënkupton ndihmën reciproke 
ndërmjet gjykatave dhe organeve të tjera procedurale. Kjo lloj ndihme rregullohet me 
ligjet: për gjykatatat, për prokurorin e shtetit, për organet e punëve të brendshme etj. 
dhe me të nuk ka të bëjë dispozita e nenit 66. Si e tillë ka qenë aktuale në sistemin ku 
struktura organizative e gjyqësisë rregullohej me dispozita të niveleve të ndryshme 
ligjvënëse (federative, republikane, krahinore apo sot në Bosnjë e Hercegovinë - 
gjykatat kantonale). 
Konfiskimi i shkresave ose i dokumenteve të tjera nga organet publike, sipas nenit 114, 
nuk konsiderohet ndihmë sipas dispozitës së nenit 66, sepse kjo ka të bëjë me mbledhje 
të provave si veprim hetimor. 
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Forma të posaçme të ndihmës janë paraparë në nenin 83, paragrafi 3 e 4, dhe në nenin 
1 të Ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale. Konform me 
dispozitat e Kodit, në situata të caktuara edhe qytetarët kanë obligime të caktuara ndaj 
gjykatës ose organeve të tjera procedurale, por ka edhe situata kur është e mirëseardhur 
edhe ndihma vullnetare (paraqitja e kallëzimit penal, ofrimi i të dhënave me rastin e 
dhënies së shpalljes sipas nenit 536 etj.). 
  
Neni 67 [Nxjerrja e të dhënave konfidenciale] 
 
1. Me kërkesën e gjykatës, institucionet dhe personat përgjegjës për mbajtjen 

e bazave të të dhënave, qoftë edhe pa pëlqimin e personave përkatës, i 
sigurojnë gjykatës të dhëna nga baza e tyre e të dhënave që i mbajnë, kur të 
dhënat e tilla janë të domosdoshme për zhvillimin e procedurës penale. 

2. Gjykata detyrohet të mbrojë fshehtësinë e të dhënave të siguruara në 
mënyrë të tillë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Procedura penale paraqet një lëmë që është me interes të madh shtetëror, shoqëror dhe 
me interes të përgjithshëm publik. Për shkak të rëndësisë që ka procedura penale, 
shqyrtimi gjyqësor i saj, sipas rregullit, zhvillohet me dyer të hapura. Në anën tjetër, 
duke u bazuar në interesin shoqëror dhe individual, për disa të dhëna është paraparë me 
ligj se ato paraqesin fshehtësi (afariste, profesionale etj.) dhe është paraparë detyrimi 
për ruajtjen e tyre. Sidoqoftë, kur interesi shoqëror për ruajtje të konfidencialitetit të të 
dhënave të caktuara të mbrojtura me ligj, nga një anë, dhe interesi i procedurës penale 
për efikasitet procedural janë në kolizion, dispozita e paragrafi 1 i jep përparësi 
procedurës penale.  
Për këtë arsye ekziston detyrimi që, në bazë të kërkesës së gjykatës, të gjitha 
institucionet dhe personat përgjegjës për mbajtjen e bazave të të dhënave, t’i sigurojnë 
gjykatës të dhënat që janë të domosdoshme për zhvillimin e procedurës penale, bile 
edhe pa pëlqimin e personave me të cilët ka të bëjë fshehtësia. 
 
Paragrafi 2. 
 
Gjykata ka për detyrë të kujdeset për mbrojtje të informacioneve të tilla. Këtë e bën 
duke e përjashtuar publicitetin nga shqyrtimi gjyqësor, dhe njëherësh duke i 
paralajmëruar personat që marrin pjesë në shqyrtim gjyqësor të mbyllur, se detyrohen 
të ruajnë fshehtësinë e informatave të cilat i kanë mësuar në shqyrtim gjyqësor dhe se 
zbulimi i fshehtësisë përbën vepër penale (neni 295, paragrafi 3).  
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Pjesa e dytë: Procedura penale 
 
Kodi i procedurës penale e sistemon materien procedurale në disa pjesë.  
Pjesa e parë: Dispozitat e përgjithshme (kapitujt I-VIII, nenet 1 - 67) përmban parimet 
themelore dhe dispozitat e përgjithshme lidhur me disa subjekte procedurale.  
Pjesa e dytë: Procedura penale (kapitujt IX-XXI, nenet 68 - 441) përfshin rrjedhën e 
procedurës penale (veprimet fillestare të policisë dhe marrjen e informatave; fillimin e 
hetimit formal; heqjen e lirisë; provat gjatë hetimit dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor; 
ngritjen e aktakuzës; shqyrtimin gjyqësor dhe aktgjykimin; mjetet juridike). 
Pjesa e tretë: Administrimi i procedurës (kapitujt XXII-XXIX, nenet 442-492) 
rregullon administrimin e procedurës (parashtresat, shpenzimet e procedurës penale, 
kërkesën pasurore juridike, marrjen dhe komunikimin e vendimeve, dërgimin e 
shkresave dhe ekzekutimin e vendimeve). 
Pjesa e katërt: Procedurat e veçanta (kapitujt XXX-XXXVIII, nenet 493-538). 
Pjesa e-gjashtë129 Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare (kapitulli XXXVIII, nenet 
539-547). 
Pjesët dy dhe tre rregullojnë në plotni procedurën e përgjithshme (të rregullt), përfshirë 
edhe mjetet e jashtëzakonshme juridike. Disa procedura nga pjesa e katërt, të cilat, 
gjykuar sipas përmbajtjes së tyre, kanë të bëjnë me zgjidhje të çështjes penale ose me 
shqiptimin e sanksionit për vepër penale, janë vendosur si procedura të veçanta. Ato 
janë: procedura për dhënien e urdhrit ndëshkimor (kapitulli XXX) dhe procedura për 
shqiptimin e vërejtjes gjyqësore (kapitulli XXXI). Procedurat e tilla janë sistemuar në 
kuadër të procedurave të veçanta për arsye se procedurat e veçanta përmbajnë specifika 
me të cilat në mënyrë të veçantë rregullohen disa veprime procedurale apo forma të 
procedimit, kështu që normat e tilla dhe normat e procedurës së përgjithshme realisht 
janë komplementare130. 

                                                 
129 Në vargun e renditjes së pjesëve të Kodit të procedurës penale pjesa e gjashtë do të duhej të ishte pjesa e 
pestë! Kalimi nga pjesa e katërt në pjesën e gjashtë duket të jetë lëshim redaktorial. 
130 Petrić 1, fq. 277. 
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Kapitulli IX: Fillimi i hetimeve dhe procedura penale 
 
1. Fazat e procedurës penale 
 
(numri në kllapa paraqet nenin përkatës nga Kodi i mëparshëm) 
  
Neni 68 [Fazat e procedurës penale] 
  

Sipas këtij Kodi të Procedurës Penale, procedura penale ka katër faza të 
ndryshme: fazën e hetimit, fazën e ngritjes së aktakuzës dhe deklarimit, 
fazën e shqyrtimin gjyqësor dhe fazën e mjetit juridik. Procedurës penale 
mund t’i paraprijnë veprimet fillestare të policisë ose mbledhja e 
informatave sipas nenit 84 të këtij Kodi.  

 
Dispozita e nenit 68 përcakton katër faza (stade) nëpër të cilat kalon procedura penale. 
Ato janë: 1. faza e hetimit; 2. faza e ngritjes së aktakuzës dhe deklarimit; 3. faza e 
shqyrtimit gjyqësor dhe 4. faza e mjetit juridik. Procedurës penale mund t’i paraprijnë 
(zakonisht i paraprijnë) veprimet fillestare të policisë ose mbledhja e informatave 
nëpërmjet masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit gjatë hetimit 
paraprak. 
 
 
2. Veprimet fillestare të policisë 
 
Neni 69 [Hetimi nga policia] 
 
1. Policia heton veprat penale në pajtim me nenin 70 dhe ia raporton ato 

prokurorit te shtetit sa me shpejt qe te jete e mundur. 
2. Prokurori i shtetit dhe policia punojnë bashkërisht gjatë veprimeve 

fillestare nga neni 70.  
3. Pas autorizimit për zbatimin e masës nga neni 84 apo pas fillimit të 

procedurës penale nga neni 102 i këtij Kodi, prokurori i shtetit drejton dhe 
mbikëqyr punën e policisë apo organit tjetër që zbaton hetimin penal. 

4. Prokurori i shtetit ka qasje në të gjitha informatat përkatëse të hetimit që 
policia ka në posedim gjatë veprimeve fillestare. 

  
Paragrafët 1 e 2. 
 
KPP pranon konceptin e ri të hetimeve në kuptimin që braktis vendosjen gjyqësore për 
fillim të hetimit duke suprimuar institucionin e gjyqtarit hetues. Fillimi dhe zbatimi i 
hetimit i besohet prokurorit të shtetit me pjesëmarrjen e policisë. Për zbatim të hetimit 
vendos Prokurori i shtetit me aktvendim (neni 104, paragrafi 1). Mirëpo, fillimit të 
hetimit nga Prokurori i shtetit, siç është theksuar më përpara, i paraprin një veprimtari 
gjurmuese e dendur e policisë  
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Në procedurë paraprake penale policia, duke ushtruar autorizimet dhe detyrat e veta 
rreth zbulimit të veprave penale, të kryerësve të veprave penale dhe sigurimit të të 
dhënave që mund të shërbejnë si provë, vepron me vetiniciativë (sipas detyrës zyrtare) 
apo sipas autorizimit nga ana e Prokurorit të shtetit. Autorizimet nga paragrafi 1 e 2 të 
nenit 69 kanë të bëjnë me veprimtari të policies, të cilën ajo e ndërmerr zakonisht me 
vetiniciativë para fillimit të hetimit formal. Konform me dispozitat në fjalë, policia ka 
disa obligime rreth hetimit-gjurmimit të veprave penale: - obligimin që t’i hetojë veprat 
penale në pajtim me nenin 70; dhe - obligimin që për veprat e hetuara t’i raprtojë 
Prokurorit të shtetit sa më shpejt që të jetë e mundur. 
Dispozita e paragrafit 2 të këtij neni për kryerjen e veprimeve fillestare të hetimit nga 
neni 70, për të cilat është e autorizuar policia, parasheh veprim të përbashkët me 
Prokurorin e shtetit.  
Autorizimet e tjera të policisë përcaktohen me nenet vijuese 70-77. 
Për kryerje të disa veprimeve tek Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, 
KPP autorizon zyrtarin e autorizuar të policisë (neni 92, paragrafi 6, nënparagrafi 1; 
neni 93).  
Shprehja “sa më shpejt që të jetë e mundur”, e theksuar në pragrafin 1 përkitazi me 
paraqitjen e raportit prokurorit të Shtetit lidhur me ndërmarrjen e veprimeve fillestare 
nga neni 70, është çështje faktike të cilën e vlerëson organi procedural, në këtë rast 
policia. Në këtë drejtim shih edhe nenin 110, paragrafi 2 dhe 3.  
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas nenit 102, paragrafi 2, dhe nenit 152, hetimi formal fillohet me aktvendim të 
Prokurorit të shtetit. Prokurori i shtetit mund ta marrë vet në pyetje të pandehurin dhe 
të ndërmarrë veprime të tjera hetimore, ose mund të autorizojë policinë që të ndërmarrë 
veprime hetimore lidhur me marrjen e provave. Pavarësisht a i ndërmerr veprimet 
hetimore prokurori vetë apo për to e autorizon policinë, drejtimi dhe mbikëqyrja e 
punës së policisë në procedurë paraprake penale i takon Prokurorit. Për pakënaqësi 
eventuale të shprehur nga personi kundër të cilit është ndërmarrë ndonjë masë nga 
nenet 70-75 dhe për detyrimin e prokurorit në atë drejtim, shih nenin 77, paragrafi 2 
dhe 3. 
 
Paragrafi 4. 
 
Krahas faktit se sipas paragrafit 2 të këtij neni, Prokurori i shtetit mund të punojë 
bashkërisht me policinë gjatë veprimeve fillestare, paragrafi 4 autorizon Prokurorin e 
shtetit që të ketë qasje në të gjitha informatat që ka mbledhur policia me vetiniciativë.  
 
Neni 70 [Veprimet hetimore të policisë] 
 
1. Pas pranimit të informatës për një vepër penale të dyshuar, policia heton 

nëse ka dyshim të arsyeshëm që një vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës 
të jetë kryer. 

2. Policia heton veprat penale dhe ndërmerr të gjitha masat e nevojshme që të 
zbulojë vendndodhjen e kryerësit, të ndalojë kryerësin ose ndihmësin e tij 
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nga fshehja ose arratisja, të zbulojë dhe të ruajë gjurmët dhe provat tjera të 
veprës penale dhe sendet të cilat mund të shërbejnë si prova, dhe të 
mbledhë të gjitha informacionet të cilat mund të përdoren në procedurë 
penale. 

3. Për të kryer detyrat nga ky nen, policia është e autorizuar që: 
3.1. Të mbledhë informata nga personat; 
3.2. Të kryejë kontroll të përkohshëm të automjeteve, udhëtarëve dhe 

valixheve të tyre; 
3.3. Të kufizojë lëvizjen në zona të caktuara për kohën kur ky veprim 

është urgjentisht i nevojshëm; 
3.4. Të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të vërtetuar identitetin e 

personave dhe të sendeve; 
3.5. Të organizojë kontrollimin për të zbuluar vendndodhjen e individit 

ose të sendit që kërkohet duke dërguar letërreshtimin; 
3.6. Të kontrollojë nën praninë e personit përgjegjës objektet e caktuara 

dhe lokalet e organeve publike dhe të shqyrtojë dokumentet e 
caktuara që u përkasin atyre; 

3.7. Te konfiskojë kontrabandën apo sendet të cilat mund të shërbejnë si 
prova në procedurë penale, përveç nëse për një gjë të tillë nevojitet 
urdhri nga neni 105;  

3.8. Të sigurojë ekzaminimin fizik të të dëmtuarit, në pajtim me nenin 
144 të këtij Kodi; 

3.9. Të zbulojë, mbledhë dhe ruajë gjurmët dhe provat nga vendi i 
ngjarjes për veprën penale të dyshuar dhe të urdhërojë testimin 
mjeko-ligjor të atyre provave nga laboratori i mjekësisë ligjore në 
pajtim me nenin 71; 

3.10. Të merr në pyetje dëshmitarët apo të dyshuarit e mundshëm në 
pajtim me nenin 73; 

3.11. Të ndërmerr hapat e nevojshëm për të parandaluar një rrezik të 
menjëhershëm për publikun; 

3.12. Të ndërmerr të gjithë hapat e nevojshëm për të gjetur kryerësin dhe 
për të parandaluar kryerësin ose ndihmësin e tij nga fshehja ose 
arratisja; dhe  

3.13. Te ndërmerr hapa dhe veprime tjera të nevojshme siç përcaktohet 
me ligj.  

4. Për veprimet të cilat i ndërmarrin dhe për faktet dhe rrethanat e kon-
statuara nga hetimet e tyre, policia përpilon procesverbal, fotografi ose 
shënim zyrtar. 

5. Posa policia të ketë dyshim të arsyeshëm se është kryer një vepër penale e 
cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, policia është e detyruar që brenda njëzet e 
katër orëve t’i dorëzojë një raport policor prokurorit të shtetit që është 
kompetent, i cili pastaj vendos nëse duhet filluar procedurën penale.  
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Paragrafët 1 e 2. 
 
Bazuar në Ligjin për policinë të Republikës së Kosovës, (nenet 10,11) dhe në ligjet të 
tjera autorizimet e policisë përfshin punët administrative dhe profesionale, të cilat kanë 
të bëjnë me: 
- mbrojtjen e rendit të përcaktuar kushtetues (siguria shtetërore); 
- mbrojtjen e jetës dhe të sigurisë personale të njerëzve; 
- pengimin dhe zbulimin e veprave penale; 
- gjetjen dhe kapjen e kryerësve të veprave penale; 
- mbajtjen e rendit publik dhe të qetësisë; 
- mbrojtjen e personave dhe objekteve të caktuara; 
- kryerjen e punëve kriminalistike-teknike; 
- sigurimin e trafikut në rrugë; 
- kontrollimin e lëvizjes në kufi; 
- kontrollimin e qarkullimit të udhëtarëve në kufijtë shtetërorë; 
- Përcaktimin dhe zgjidhjen e incidenteve kufitare dhe shkeljeve të tjera të kufirit; 
- Ofrimin e ndihmës së domosdoshme për mënjanimin e pasojave në raste të rrezikut 

të përgjithshëm të shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore dhe epidemitë; 
- Mbajtjen e armëve dhe të municionit, mbrojtjen kundër zjarrit, shtetësinë, 

dokumentet e udhëtimit për kalim të kufirit shtetëror, lëvizjen dhe qëndrimin e të 
huajve, letrat e njoftimit, librat amë, paraqitjen e vendbanimit dhe vendqëndrimit.  

Nga autorizimet e sipërpërmendura shihet se policisë, në mes të tjerash, i është vënë 
për detyrë parandalimi dhe represioni ndaj kriminalitetit. Meqenëse KPP e redukton 
veprimtarinë e policisë në situatat pasi është kryer vepra penale, në trajtimet vijuese do 
të kufizohemi në këtë veprimtari të policisë. Me fjalë të tjera, në trajtimet vijuese do të 
kufizohemi në veprimtarinë që normon dhe rregullon KPP, veprimtari e cila në pjesën 
më të madhe ka të bëjë me karakterin represiv, e cila konsiston në: 
- zbulimin e veprave penale si dhe  
- gjetjen dhe kapjen e kryerësve të veprave penale. 
Neni 70 rregullon veprimtarinë e policisë para fillimit të procedurës penale, qëllimi i së 
cilës, në rend të parë, është që në rast të dyshimit se është kryer vepër penale, e cila 
ndiqet sipas detyrës zyrtare, të konstatohet nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se 
personi konkret ka kryer vepër penale, e nga ana tjetër që, nëse është e nevojshme, ndaj 
personit për të cilin ekziston dyshimi i arsyeshëm, të ndërmerren disa masa shtrëngimi, 
të cilat i kërkon interesi i procedurës penale të ardhshme. 
Veprimtaria e policisë para fillimit formal të procedurës penale nuk është procedurë 
penale, mirëpo duhet theksuar se veprimtaria e tillë e policisë është parakusht i 
domosdoshëm, në mënyrë që të fillohet procedura penale dhe që ai proces të jetë 
efikas131.  
Policia ka për detyrë të angazhohet në zbulimin e të gjitha veprave penale të cilat 
ndiqen sipas detyrës zyrtare, përfshirë edhe ato që ndiqen sipas propozimit (nëse 
propozimin e ka paraqitur personi i autorizuar). Prandaj, për sa i përket detyrës dhe 
aktivitetit të policisë rreth zbulimit të veprave penale dhe të kryerësve të tyre, KPP 
është mjaft përcaktues dhe konkret. Dispozita e paragrafi 1 të nenit 70 përcakton qartë 
se kur duhet të aktivizohet policia lidhur me veprën e kryer penale. Nga formulimi 
                                                 
131 Bayer 3, fq. 102. 
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ligjor kuptohet se policia ka për detyrë të kryejë aktivitetin përkatës pasi të jenë 
paraqitur rrethana konkrete. Kjo do të thotë se dispozita e paragrafit 1 nuk ka të bëjë 
me aktivitetet e përhershme të policisë, të cilat kanë për qëllim informimin për veprat 
penale për të cilat, pa këtë aktivitet, nuk do të dihej se janë kryer. 
Nga dispozita e paragrafi 2 kuptohet se, kur ekziston dyshim i arsyeshëm se është 
kryer një vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare, policia detyrohet, qoftë sipas 
detyrës zyrtare ose me kërkesë të prokurorit të shtetit, që të:  
a. ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të përcaktuar vendndodhjen e 

kryerësit. Zbulimi i vendndodhjes së kryerësit nënkupton aktivitetin e policisë, i 
cili shpie tek informacioni se ku gjendet kryerësi i njohur ose i dyshuar i veprës 
penale. S’ka dyshim se në këtë drejtim gjetja e kryerësit të veprës penale përmban 
në vete edhe zbulimin e kryerësit deri atëherë të panjohur të veprës penale. 

b. ndalojë kryerësin ose ndihmësin e tij nga fshehja ose arratisja. Detyrimi i 
policisë që ”të ndalojë kryerësin ose ndihmësin e tij nga fshehja ose arratisja” 
kupton ndërmarrjen e masave qëllimi i të cilave është sigurimi i pranisë së 
kryerësit të njohur të veprës penale në procedurë penale. Konsiderojmë se, me 
përkufizimin ”ndihmësi i tij”, duhen kuptuar edhe format e tjera të bashkëpunimit 
(bashkëkryerësin, nxitësin, ndihmësin).  

c. gjejë dhe të ruajë gjurmët dhe provat e tjera të veprës penale dhe sendet të cilat 
mund të shërbejnë si prova. Gjetja dhe ruajtja e provave dhe e sendeve që mund të 
shërbejnë si prova, nënkupton ndërmarrjen e masave për gjetjen dhe sigurimin e 
provave materiale.  

d. mbledhë të gjitha informacionet të cilat mund të përdoren në procedurë penale. 
Mbledhja e informacioneve kupton mbledhjen e deklarimeve të njerëzve, të cilat 
mund të shërbejnë si provë për vërtetimin e fakteve konkrete.  

Thënë më shkurt, përmbajtja e veprimtarisë së policisë lidhur me ngjarjen kriminale, 
është dy llojesh: Ajo nga një anë duhet të përpiqet të konstatojë gjendjen e çështjes për 
sa u përket fakteve që tregojnë se ekziston besueshmëria se është kryer një vepër 
penale dhe se ekziston besueshmëri se një person i caktuar e ka kryer veprën e tillë, dhe 
se për të është i përgjegjshëm penalisht. Nga anën tjetër, duhet të sigurojë praninë në 
procedurë penale të kryerësit të mundshëm të veprës penale. 
KPP nuk përcakton regjistër të plotë të veprimeve dhe të masave me të cilat realizohet 
përmbajtja e veprimtarisë së policisë lidhur me ngjarjen kriminale, të cilat paraqesin 
veprimtari operative kriminalistike të policisë. Ndonëse paragrafi 1 rregullon ligjërisht 
vetëm disa veprime, megjithatë, ato nuk janë të detajuara. Veprimet dhe masat e tilla 
janë lëndë trajtimi e kriminalistikës si shkencë për mënyrën dhe metodat e gjetjes, 
mbledhjes, fiksimit dhe verifikimit të provave, të cilat shfrytëzohen me qëllim të 
sqarimit të veprës penale, të kërkimit, zbulimit dhe sigurimit të pranisë së kryerësit të 
veprës penale132.  
 
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 konkretizon autorizimet e policisë, të cilat ajo i ka për t’i përmbushur 
detyrat që i takojnë sipas paragrafit 1 të këtij neni, me rastin e kryerjes së veprimeve 

                                                 
132 Jermić, Zakonik o Krivičnom postupku, Zagreb, 1975, fq. 167. 
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gjurmuese (hetimit policor). Veprimtaria e specifikuar në paragrafi 3 gjithashtu paraqet 
veprimtari operative kriminalistike, të cilat zbatohen më së shpeshti në praktikë.  
Autorizimet e policisë, sipas paragrafit 3 të këtij neni, kanë të bëjnë: a) me mbledhjen e 
informatave nga personat; me marrjen në pyetje (intervistimin) të dëshmitarëve apo të 
të dyshuarit; b) me kryerjen e kontrolleve të ndryshme (të automjeteve, udhëtarëve dhe 
valixheve të tyre; për të zbuluar vendndodhjen e individit ose të sendit që kërkohet; të 
kontrollojë lokalet e organeve publike; c) të zbulojë, mbledhë dhe ruajë gjurmët dhe 
provat nga vendi i ngjarjes; d) të ndërmarrë hapa (masa) të nevojshëm për: vërtetimin e 
identitetit të personave dhe të sendeve; parandalimin e një rreziku për publikun; gjetjen 
e kryerësit të veprës penale dhe për të parandaluar fshehjen ose arratisjen e tij etj.. 
Veprimet operative kriminalistike të përcaktuara me KPP, më për së afërmi 
përcaktohen me dispozita ligjore të tjera (me Ligjin për policinë.).  
Njohuritë që janë arritur me ushtrimin e këtyre autorizimeve, të cilat shërbejnë si burim 
njohjeje për faktet, duhet të formësohen në mënyrë që të mund të përdoren me rastin e 
vendosjes nëse duhet filluar procedura penale, meqenëse ato paraqesin bazën themelore 
të vendimit për vënien në lëvizje të procedurës penale. Në rastet e përcaktuara me ligj, 
rezultati i veprimeve gjurmuese/hetuese të policisë përdoret edhe në procedurë penale 
(masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, veprimet sipas nenit 73, 107, 
paragrafi 4 etj.).  
 
Paragrafi 4133 
 
Për sa u përket të dhënave që mbledh policia me rastin e kryerjes së aktivitetit 
operativo-kriminalistik nga paragrafi 2 dhe 3 të këtij neni, dhe trajtimit të tyre në 
procedurë gjyqësore, duhet bërë dallimi midis materialit i cili përmban 
informacionet e mbledhura nga personat dhe materialeve të tjera, siç janë: skicat, 
fotografitë, raportet e organeve të ndryshme, sendet dhe shkresat lidhur me gjetjen dhe 
marrjen e tyre, shkresat për gjurmët e veprës penale, si dhe regjistrimeve të bëra në 
bazë të urdhrit të lëshuar nga Prokurori i shtetit apo nga gjyqtari i procedurës paraprake 
për zbatim të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. Deri në 
përfundimin e hetimeve shfrytëzohen të gjitha materialet nga veprimtaria operative 
kriminalistike, ndonëse ato në këtë fazë nuk ekzistojnë si provë në të cilin mund të 
mbështetet vendimi gjyqësor (shih: nenin 8, paragrafi 2), po si burim të dhënash për 
fakte të caktuara. Në fazën e akuzimit mund të shfrytëzohen si provë shkresat për 
sendet e gjetura dhe të sekuestruara, gjurmët e veprës penale, skicat, fotografitë, folia 
me shenjat e vijave papilare, raportet e organeve të përpiluara në bazë të evidencave që 
mbajnë organet e tilla, si dhe regjistrimet e bëra në bazë të urdhrit për zbatim të masave 
të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. Andaj shkresat në të cilat janë 
regjistruar të dhënat e tilla, duhet të përpilohen në formë të procesverbalit. 
Për dallim nga ish LPP, i aplikueshëm më parë edhe në Kosovë, sipas të cilit organet e 
punëve të brendshme kishin autorizime të mblidhnin informacione për veprën penale 
nga qytetarët në të ashtuquajturën bisedë informative joformale, pa detyrim që të 
dyshuarin ose dëshmitarin e privilegjuar ta bëjnë me dije për garancitë procedurale, 
KPP ka qasje tjetër ndaj kësaj problematike. Është me rëndësi të theksohet fakti se, 
                                                 
133 Neni 70 i KPP ka pesë paragrafe. Dy paragrafe janë shënuar me numrin rendor tre. Andaj ky paragraf 
duhet të jetë paragrafit 4, ndërsa paragrafi vijues me numrin 4 duhet të jetë paragrafit 5. 
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pavarësisht nëse është fjala për mbledhje të informacionit sipas nenit 70, që policia 
mund ta bëjë me vetiniciativë, apo për marrjen në pyetje të të pandehurit nga ana e 
policisë, që bëhet në bazë të delegimit të këtij autorizimi nga Prokurori i shtetit sipas 
nenit 152, që, kur i pandehuri merret në pyetje për herë të parë, policia duhet t’i vërë në 
funksion garancitë procedurale të parapara me nenet 10, 257, 152. Fakti se policia, që 
nga marrja në pyetje për herë të parë, duhet ta informojë të pandehurin për garancitë 
procedurale, ngre vlerën provuese të deklarimit të tij.  
Për efektin provues të deklarimit të të pandehurit dhënë policisë, shih nenin 156. 
Rezultatet e arritura nëpërmjet mbledhjes së informacioneve ose nëpërmjet marrjes në 
pyetje, fiksohen në procesverbal, kurse marrja ne pyetje mund të fiksohet edhe 
nëpërmjet regjistrimit teknik. 
 
Paragrafi 5. 
 
Dispozita e paragrafi 5 obligon policinë që, posa të ketë dyshim të arsyeshëm se është 
kryer vepër penale, brenda 24 orësh t’i dërgojë raport prokurorit kompetent të shtetit, i 
cili pastaj vendos nëse duhet filluar procedura penale. 
 
Neni 71 [Mbledhja e provave nga vendi i ngjarjes] 
 
1. Policia me kujdes mbledhë provat që gjenden në vendin e ngjarjes për 

veprën e dyshuar penale dhe i ruan ato në mënyrë të përshtatshme që lejon 
provat të testohen nga laboratori kompetent. 

2. Me përjashtim të shenjave të gishtërinjve, për provat që merren nga trupi i 
një individi të cilat mund t’i nënshtrohen testimit mjeko-ligjor, policia 
duhet të ketë pëlqimin me shkrim të individit që provat e tilla të merren ose 
me urdhrin e gjykatës sipas nenit 143, 144 apo 145 që autorizon marrjen e 
provave. 

 
Paragrafi 1. 
 
Këqyrjen e vendit të ngjarjes e kryen Prokurori i shtetit ose policia (neni 150, parag 2). 
Me rastin e zbatimit të këqyrjes në vendin e ngjarjes, policia mbledh me kujdes provat 
që gjenden në vendin e ngjarjes për veprën e dyshuar penale dhe i ruan ato në mënyrë 
të përshtatshme, që lejon të testohen provat nga laboratori kompetent. Ruajtja në 
mënyrë të përshtatshme nënkupton ruajtje në kushte adekuate që sigurojnë mundësinë e 
testimit të provës nga laboratori kompetent. Këqyrja është një veprim mjaft i 
rëndësishëm në procesin e të provuarit. Mirëpo, këqyrja nuk shërben çdoherë për 
vërtetim të fakteve respektivisht indicieve, po gjetjet me rasin e këqyrjes shfrytëzohen 
si bazë për ekspertim dhe rikonstruksion, të cilat zbatohen sipas rregullave të 
kriminalistikës. Me atë rast përshkrimi (fiksimi) me rastin e këqyrjes duhet të jetë i tillë 
që të mundësojë shfrytëzimin me rastin e ekspertimit.134  
 

                                                 
134 Pavišić 1, fq. 700. 
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Paragrafi 2. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 2, policia, për të marrë prova nga trupi i një individi, të 
cilat mund t’i nënshtrohen testimit mjeko-ligjor, duhet të ketë pëlqimin me shkrim të 
individit që të merren provat e tilla ose kjo bëhet me urdhrin e gjykatës, sipas nenit 
143, 144 apo 145, që autorizon marrjen e provave. Nenet të cilave u referohet paragrafi 
2, kanë të bëjnë me analizat toksikologjike, me ekzaminimin e lëndimeve trupore e 
ekzaminimin fizik, dhe me analiza molekulare e gjenetike dhe me analizat e ADN-së, 
Për marrje të shenjave të gishtërinjve nuk kërkohet pëlqim me shkrim i individit as 
urdhër i gjykatës. 
 
Neni 72 [E drejta e policisë për të ndaluar për kohë të shkurtë] 
 

Policia ka të drejtë t’i ndalojë dhe të mbledhë informacione nga personat që 
gjenden në vendin e kryerjes së veprës penale, të cilët mund të japin 
informacione të rëndësishëm për procedurën penale, nëse ka gjasa që 
mbledhja e informacionit nga këta persona më vonë do të ishte e pamundur 
ose do të zvarriste në mënyrë të konsiderueshme procedurën apo do të 
shkaktonte vështirësi të tjera. Ndalimi i personave të tillë nuk mund të 
zgjasë më shumë se sa është e nevojshme për të marrë emrat, adresat dhe 
informacionet e tjera që kanë lidhje me këtë dhe në asnjë rast nuk mund të 
zgjasë më shumë se gjashtë orë. Ndalimi i tillë mund të bëhet vetëm nëse 
nuk ka mjete të tjera për të arritur deri tek informacioni. Policia e trajton 
personin e ndaluar me dinjitet dhe nuk e ndalon personin në qendër të 
paraburgimit dhe nuk i vë pranga.  

  
Me dispozitën e këtij neni, policia është autorizuar që edhe para fillimit të procedurës 
penale, me qëllim që të marrë emrat, adresat, dhe informacionet tjera, t’i ndalojë, por jo 
më shumë se gjashtë orë, personat që gjenden në vendin e kryerjes së veprës penale (të 
dyshuarin si dhe personat të cilët nuk kanë marrë pjesë në kryerjen e veprës penale, por 
që janë gjetur në vendin e kryerjes së veprës penale), kur pritet se ata mund të japin 
informacione të rëndësishme për procedurën penale.  
Vendi i kryerjes së veprës penale, për nevoja të këtij neni, duhet interpretuar në kuptim 
të nenit 10 të KP, me një kusht plotësues që, në vendin e kryerjes së veprës penale, të 
ketë arritur policia dhe aty t’i ketë takuar personat e tillë. Ndalimi në vendin e kryerjes 
së veprës penale duhet kuptuar si ndalim në hapësirën në të cilën janë takuar personat e 
tillë, që njëherësh është edhe hapësirë ku është kryer vepra penale.  
Arsyeja e ndalimit është besueshmëria se mund të japin të dhëna me rëndësi për 
procedurë penale. Pa një besueshmëri të tillë, ndalimi nuk është i lejuar. Informacionet 
e rëndësishme për procedurë penale varen nga rrethanat konkrete të rastit. Ato mund të 
jenë të dhëna për veprën penale, për mënyrën e kryerjes së saj, për bashkëpunëtorët, 
për mjetet, kohën e kryerjes dhe modalitete të tjera. Këtu mund të hyjnë edhe të dhënat 
që nuk janë të lidhura me kryerjen e veprës penale, por që janë të rëndësishme në 
aspektin procedural (p.sh. të dhënat për lëvizjen e kryerësit të veprës penale pas 
kryerjes së saj, për ndryshime në sende ose në hapësirë etj.)135 Gjasat se më vonë 
                                                 
135 Pavišić 3, fq. 258. 
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mbledhja e informacionit nga personat do të jetë e pamundur ose se do të zvarriste në 
mënyrë të konsiderueshme procedurën, apo do të shkaktonte vështirësi të tjera, 
gjithashtu varet nga rrethanat konkrete të rastit. Situata të tilla mund të jenë p.sh. 
aksidentet e trafikut etj., apo nevoja që të merren informacionet nga personat me 
shtetësi të huaj, ose shtetasi ynë i cili përkohësisht punon ose jeton në botën e jashtme, 
pastaj personi i sëmurë rëndë, të cilët është vështirë të merren në pyetje më vonë ose 
për t’i ballafaquar etj. 
Për ndalim sipas këtij neni, Kodi nuk parasheh marrje të vendimit në formë të shkruar, 
prandaj edhe heshtja e tij për sa i përket mundësisë së ankimit në këtë drejtim. Ndonëse 
Kodi nuk parasheh detyrim për lëshim të vërtetimit për shkak të ndalimit, konsiderohet 
se kjo duhet bërë kur personi i ndaluar e kërkon. Në Kod nuk është zgjidhur as çështja 
e pagimit të shpenzimeve në raste të tilla. Kjo në praktikë zgjidhet në atë mënyrë që 
personat e përmendur trajtohen si dëshmitarë.136  
 
Neni 73 [Marrja në pyetje nga policia] 
 
1. Policia ka të drejtë të merr pjesë në biseda me persona të cilët mund të jenë 

dëshmitarë ose të dyshuar të mundshëm për vepra penale vetëm gjatë 
hetimit të fshehtë të autorizuar. Gjatë këtyre bisedave, policia mund të bëjë 
pyetje në lidhje me veprën penale. Nëse është e mundur, këto biseda duhet 
të regjistrohen. Nëse këto biseda nuk mund të regjistrohen, zyrtari i policisë 
duhet sa më parë në një raport të përmbledhë saktë bisedat dhe të 
shpjegojë arsyen përse bisedat nuk janë regjistruar. 

2. Policia ka të drejtë të marrë në pyetje personat të cilët mund të jenë 
dëshmitarë të një vepre penale dhe për këtë përpilon raportin policor të 
marrjes në pyetje. Raporti duhet të përmbajë saktë pyetjet dhe përgjigjet 
gjatë marrjes në pyetje, të identifikojë zyrtarin e policisë që ka marrë në 
pyetje dëshmitarin, kohën, datën dhe vendin e mbajtjes së marrjes në 
pyetje dhe të identifikojë dëshmitarin. 

3. Policia ka të drejtën e intervistimit të personave që mund të jenë të 
dyshimtë për kryerje të një vepre penale, por së pari duhet të informojë të 
dyshuarin për veprat penale, për të cilat dyshohet se ai i ka kryer dhe për të 
drejtat e tij, në bazë të nenit 125, paragrafi 3. Policia duhet të hartojë një 
raport policor nga intervista. Raporti duhet të përmbledhë në mënyrë të 
saktë pyetjet dhe përgjigjet gjatë intervistës, duhet të jep identitetin e 
zyrtarit policor që e interviston të dyshuarin, kohën, datën dhe vendin e 
mbajtjes së intervistimit. 

4. Gjatë intervistës, nën paragrafin 3, të këtij neni, i dyshuari duhet të ketë të 
drejtën për një përkthyes gojor ose përkthimin e dokumenteve relevante pa 
pagesë. 

 
Në kuadër të veprimeve fillestare të policisë, me nenet 69-72 janë rregulluar çështja e 
gjurmimit nga policia, çështja e veprimeve hetimore (gjurmuese) të policisë dhe 
mbledhja e provave nga vendi i ngjarjes. Neni 73 ka të bëjë me intervistimin nga ana e 

                                                 
136 Pavlica-Lutovac, ZKP u praktičnoj primeni, fq. 244. 
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policisë të personave që mund të jenë dëshmitarë apo të dyshuar të mundshëm për 
veprën penale.  
  
Paragrafi 1. 
 
Në nenin 70 nga detyrat e përgjithshme të cilat është e autorizuar t’i kryejë policia, 
është mbledhja e informacioneve nga personat, zbulimi, mbledhja dhe ruajtja e 
gjurmëve dhe provave nga vendi i ngjarjes për veprën penale të dyshuar, dhe 
ndërmarrja e të gjithë hapave të nevojshëm për të gjetur kryerësin dhe për të 
parandaluar atë ose ndihmësin e tij nga fshehja ose arratisja. 
Paragrafi 1 i nenit 73 autorizon policinë që të marrë pjesë në biseda me persona të cilët 
mund të jenë dëshmitarë ose të dyshuar të mundshëm për vepra penale vetëm gjatë 
hetimit të fshehtë të autorizuar. Gjatë këtyre bisedave, policia mund të bëjë pyetje në 
lidhje me veprën penale. Nëse është e mundur, këto biseda duhet të regjistrohen. Nëse 
këto biseda nuk mund të regjistrohen, zyrtari i policisë duhet të përmbledhë sa më parë 
në një raport me saktësi bisedat dhe të shpjegojë arsyen përse bisedat nuk janë 
regjistruar. 
  
Paragrafi 2. 
 
Policia ka të drejtë të intervistojë personat që mund të jenë dëshmitarë të një vepre 
penale dhe për këtë përpilon raportin policor të intervistimit. Raporti duhet: - të 
përmbajë saktë pyetjet dhe përgjigjet gjatë marrjes në pyetje, - të identifikojë zyrtarin e 
policisë që ka marrë në pyetje dëshmitarin, - kohën, datën dhe vendin e mbajtjes së 
marrjes në pyetje dhe - të identifikojë dëshmitarin. 
  
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Sipas paragrafit 3, policia ka të drejtën e intervistimit të personave që mund të jenë të 
dyshimtë për kryerje të një vepre penale. Gjatë intervistës, sipas këtij paragrafi, i 
dyshuari duhet të ketë të drejtën për një përkthyes gojor ose për përkthimin e 
dokumenteve relevante pa pagesë. 
Aktiviteti i policisë sipas paragrafi 3, zhvillohet në dy drejtime: ajo së pari duhet të 
informojë të dyshuarin për veprat penale, për të cilat dyshohet se i ka kryer ai dhe për 
të drejtat e tij, në bazë të nenit 125, paragrafi 3. Së dyti, policia duhet të hartojë një 
raport policor nga intervista. Raporti duhet të përmbledhë në mënyrë të saktë pyetjet 
dhe përgjigjet gjatë intervistës, duhet të japë identitetin e zyrtarit policor që interviston 
të dyshuarin, kohën, datën dhe vendin e mbajtjes së intervistimit. 
Posa të ketë dyshim të arsyeshëm se është kryer një vepër penale, policia është e 
detyruar që brenda njëzet e katër orësh t’i dorëzojë një raport policor Prokurorit të 
shtetit që është kompetent, i cili pastaj vendos nëse duhet filluar procedura penale (neni 
70, paragrafi 4 /i cili duhet të jetë paragrafi 5/). 
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Neni 74 [Ndalesat në marrjen në pyetje nga policia] 
 

Neni 257 i këtij Kodi zbatohet për mbledhjen e informacioneve prej 
personave nga nenet 72-73 të këtij Kodi.  

 
Siç është parë më lart, neni 70 përcakton autorizimet e policisë për të mbledhur 
informacione nga qytetarët dhe më tutje konkretizon veprimet e mundshme operative 
kriminalistike të policisë. Gjithashtu neni 72 autorizon policinë që t’i ndalojë personat 
e gjetur në vendin e kryerjes së veprës penale, në mënyrë që nga ata të mbledhë 
informacione të rëndësishme për procedurë penale.  
Neni 74 zgjeron fushëveprimin e ndalesave të parapara në nenin 257 edhe në rastet kur 
policia mbledh informacione sipas neneve 71 e 72. Për ndalesat ligjore me rastin e 
marrjes në pyetje të pandehurin, shih komentin tek neni 257. 
 
Neni 75 [Kontrolli i përkohshëm për siguri] 
 
1. Nëse ekziston rreziku se një person është i armatosur ose ka mjet të 

rrezikshëm i cili mund të përdoret për sulm apo për vetëlëndim, policia 
mund të kryejë një kontroll të përkohshëm sigurimi ndaj personit të tillë 
për të kontrolluar për armë ose për sende tjera të rrezikshme. 

2. Kontrolli i përkohshëm për siguri nuk përbën kontrollin e personit dhe 
është i kufizuar në kontroll për armë në rrobat e jashtme të personit dhe 
përjashtimisht me anë të kontrollit të përkohshëm të valixheve ose 
automjetit nëse ato janë nën kontrollin direkt të personit të tillë. 

3. Kontrolli i përkohshëm për siguri kryhet nga zyrtari policor i gjinisë së 
njëjtë me personin që kontrollohet, përveç rasteve kur për shkak të 
rrethanave të veçanta një gjë e tillë nuk është e mundur. 

4. Kur gjatë zbatimit të kontrollit të përkohshëm për siguri zyrtari policor 
gjen sende që mund të përdoren si provë në procedurë penale, ai duhet të 
veprojë në pajtim me dispozitat që e rregullojnë kontrollin e personit sipas 
këtij Kodi. 

 
Në pjesën e dytë, në kapitullin IX, në kuadër të titullit Veprimet fillestare të policisë, 
KPP parasheh kontrollin personal të një personi konkret nëse ekziston rreziku se 
personi i tillë është i armatosur ose ka mjete të rrezikshme për sulm apo për 
vetëlëndim.  
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Dispozita e nenit 204 normon kontrollin e përkohshëm për siguri, kontroll i cili, në 
raport me kontrollin e shtëpisë ose me kontrollin personal, është paksa specifik. 
Kontrollin e përkohshëm për siguri mund ta kryejë policia ndaj një personi për të cilin 
ekziston rreziku se është i armatosur ose ka send të rrezikshëm, i cili mund të përdoret 
për sulm apo për vetëplagosje. Kontrolli i përkohshëm për siguri nuk bën të 
identifikohet me kontrollin e personit, sepse ky nuk është kontroll detaj i tij. Kontrolli i 
tillë kufizohet në kërkimin për armë në rrobat e jashtme të personit dhe, përjashtimisht, 
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përfshin valixhet ose automjetin e personit, nëse ato janë nën kontrollin direkt të 
personit të tillë. Me shprehjet “janë nën kontrollin direkt të personit” duhet kuptuar 
situata kur ka rrezik se personi, pa bërë lëvizje të mëdha, do të mund të vinte në 
kontakt me armën ose sendin e rrezikshëm për ta përdorur.  
 
Paragrafi 3. 
 
Është parim procedural që kontrolli i një femre bëhet nga femra (neni 108, paragrafi 3). 
Paragrafi 3 i nenit 75 thotë se kontrolli i përkohshëm për siguri kryhet nga polici i 
gjinisë së njëjtë me personin që kontrollohet, përveç rasteve kur, për shkak të 
rrethanave të veçanta, kjo nuk është e mundur. Ndonëse nuk është e diskutueshme pse 
kërkohet që kontrolli i përkohshëm për siguri të kryhet nga polici i gjinisë së njëjtë kur 
është fjala për kontrollim të një femre, veprimin nga polici i gjinisë së njëjtë kur duhet 
kontrolluar mashkulli, mund ta imponojë shkalla e rrezikut që kanoset në rastin 
konkret. Si rrethanë e veçantë që e bën të pamundshme kryerjen e kontrollit nga polici i 
gjinisë së njëjtë mund të jetë situata kur duhet të veprohet me urgjencë, e për momentin 
nuk mund të sigurohet polici i gjinisë përkatëse. 
 
Paragrafi 4. 
 
Me sendet e gjetura gjatë zbatimit të kontrollit të përkohshëm për siguri, të cilat mund 
të përdoren si provë në procedurë penale, veprohet në pajtim me dispozitat që 
rregullojnë kontrollin e personit sipas këtij Kodi. Për kontroll të personit, shih: 
komentet e nenit 105, paragrafi 5. dhe nenit 109. 
  
Neni 76 [Masat për identifikimin e të dyshuarit] 
 
1. Policia mund të fotografojë personin dhe të marrë shenjat e gishtave të tij, 

nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se ai ka kryer vepër penale. 
2. Prokurori i shtetit mund të autorizojë policinë që ta publikojë fotografinë 

kur kjo është e nevojshme për përcaktimin e identitetit të të dyshuarit dhe 
në raste të tjera kur do t’i kontribuojë zbatimit efikas të procedurës. 

3. Nëse është e nevojshme për të identifikuar se të kujt janë shenjat e gishtave 
të gjetur në objekte të caktuar, policia mund të marrë shenjat e gishtave të 
personave të cilët me gjasë mund të kenë pasur kontakt me objektet e tilla. 

4. Policia, me ndihmën e një mjeku apo infermieri të kualifikuar, e në raste të 
jashtëzakonshme vetë, mund të mbledhë mostra nga neni 143, 144 ose 145 i 
këtij Kodi nga i dyshuari nëse kjo është e ngutshme. Prokurori i shtetit 
menjëherë informohet për mbledhjen e mostrave të tilla. 

5. Policia mund të kërkojë nga i dyshuari t’i shtrohet alkotestit përmes 
mostrave të urinës ose të frymëmarrjes, ndërsa refuzimi i të dyshuarit për 
dhënien e këtyre mostrave përbën provë të pranueshme. I dyshuari duhet të 
njoftohet paraprakisht në lidhje me këtë. Asnjë mostër nuk duhet të merret 
me detyrim pa urdhrin e gjykatës. 
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Paragrafët 1 deri 3. 
 
Dispozita e nenit 76 trajton çështje të rëndësishme për proces gjyqësor, lidhur me 
vërtetimin e identitetit të personit të dyshuar për vepër penale, veprime që kanë të 
bëjnë me fotografimin, me marrjen e gjurmëve të gishtave si dhe me mbledhjen e 
mostrave, me qëllim vërtetimi të fakteve të rëndësishme procedurale.  
Përcaktimi i identitetit të të dyshuarit kur ekziston dyshim i arsyeshëm se ka kryer 
vepër penale, është një prej detyrave themelore kriminalistike. Veprimet që kanë të 
bëjnë me vërtetimin e identitetit (fotografimin dhe marrjen e shenjave të gishtave) 
mund t’i ndërmarrë policia sipas detyrës zyrtare, kurse publikimin e fotografisë, sipas 
autorizimit nga ana e prokurorit të shtetit.  
Publikimi i fotografisë është i nevojshëm kur pritet me arsye se opinioni do të 
angazhohet për të ndihmuar policinë për identifikimin e personave të arratisur, me 
qëllim të gjetjes dhe shtënies së tyre në dorë.  
Marrja e shenjave të gishtave në kuptim të paragrafi 3 të këtij neni ka të bëjë me 
personat e tjerë (sepse për të dyshuarin flet paragrafi 1), por gjithnjë me supozimin se 
ekziston dyshim i arsyeshëm se është kryer vepër penale, që do të thotë se kjo mund të 
bëhet për nevoja të procedurës penale.  
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Lidhur me dispozitën përkatëse është me rëndësi Rekomandimi R (87) 15 i Këshillit të 
Ministrave të Evropës për sa i përket përdorimit të të dhënave në polici. Ai ka të bëjë 
me mbledhjen, ruajtjen, përdorimin dhe dërgimin e të dhënave personale për qëllime të 
policisë, të cilat përpunohen në mënyrë automatike. Përkufizimi “për qëllime të 
policisë” përfshin të gjitha detyrat të cilat duhet t’i përmbushë pushteti policor me 
qëllim të pengimit dhe kundërvënies ndaj veprave penale dhe të mbajtjes së rendit 
publik. 
Konform me KPP-në, mbledhja e mostrave bëhet me qëllim identifikimi si p.sh. për 
ekzaminime molekulare dhe gjenetike (neni 144) ose për vërtetim të ADN-së (neni 
145), si dhe me qëllim vërtetimi të fakteve të rëndësishme.  
Policia mbledh mostra gjatë ekzaminimit fizik të të dyshuarit ose të personave të tjerë, 
nëse është e domosdoshme për të vërtetuar nëse trupi i tij tregon ndonjë gjurmë ose 
pasojë të veçantë të veprës penale, dhe kjo nuk e keqëson shëndetin e tij. Ekzaminimi 
fizik (neni 144, paragrafi 1-3), mbledhja e mostrave (neni 144, paragrafi 4-5 dhe neni 
145, paragrafi 4) - bëhen me ndihmën e një mjeku a infermieri të kualifikuar. Në raste 
të jashtëzakonshme (kur kjo është e ngutshme), policia mund të mbledhë vetë mostra 
nga neni 76, paragrafi 4, të cilat nuk përbëjnë ndërhyrje trupore (marrja e mostrës së 
flokut dhe të folikulës, të pështymës, të urinës, të sekretit të hundës, të pjesës 
sipërfaqësore të lëkurës, përfshirë edhe zonën e ijeve, thonj dhe mostra të pjesës së 
poshtme të thoit si dhe mostra të tjera të ngjashme). Kur policia çmon se në rastin 
konkret duhet vepruar me nguti dhe i mbledh vetë mostrat përkatëse, ajo menjëherë 
informon prokurorin e shtetit për mbledhjen e mostrave të tilla. 
Sipas paragrafi 5 të këtij neni, policia mund të kërkojë nga i dyshuari t’i shtrohet 
alkotestit përmes mostrave të urinës ose të frymëmarrjes. Refuzimi i të dyshuarit për 
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dhënien e këtyre mostrave përbën provë të pranueshme, për se i dyshuari duhet të 
njoftohet paraprakisht. 
Ekzaminimi fizik që ndërlidhet me ndërhyrjet trupore, siç është marrja e mostrave 
të gjakut, mund të bëhet vetëm me urdhër të gjykatës ose me pranimin e vullnetshëm të 
personit në fjalë (neni 144, paragrafi 6). 
Në fund duhet theksuar faktin se asnjë mostër nuk duhet të merret me detyrim, pa 
urdhrin e gjykatës. 
  
Neni 77 [Mbledhja e të dhënave nga policia prej të dëmtuarit] 
 
1. Me rastin e mbledhjes së të dhënave nga i dëmtuari, policia informon të 

dëmtuarin për të drejtat e tij nga neni 62 i këtij Kodi dhe me kërkesën e të 
dëmtuarit apo kur i dëmtuari i përket njërës prej kategorive nga neni 62, 
paragrafi 1 i këtij Kodi, njofton Njësinë për Mbrojtje të Viktimave. 

2. Personi kundër të cilit është ndërmarrë ndonjë masë nga nenet 69-83 të 
këtij Kodi, ka të drejtë të parashtrojë ankim tek prokurori kompetent i 
shtetit brenda tre ditëve nga ndërmarrja e këtyre veprimeve. 

3. Prokurori i shtetit pa vonesë verifikon bazueshmërinë e ankesës nga 
paragrafi 2 i këtij neni dhe nëse vërteton se veprimet ose masat e zbatuara e 
shkelin ligjin penal apo kodin e sjelljes për policinë ose detyrimet e punës, 
atëherë vepron në pajtim me ligjin dhe duhet të njoftojë personin që ka 
parashtruar ankim. 

 
Paragrafi 1. 
 
I dëmtuari është subjekt procedural, i cili ka disa të drejta dhe detyrime, të cilat 
përcaktojnë pozitën procedurale të tij (i dëmtuari i cili ka autorizim: - të paraqesë 
propozimin për ndjekje penale për disa vepra penale, - të paraqesë kërkesë pasurore 
juridike, - të propozojë prova, - të angazhojë përfaqësues të autorizuar etj.). Si subjekt 
procedural, i dëmtuari mund të paraqitet në çdo proces penal dhe paraqitja e tij është e 
kushtëzuar, më së shpeshti, me vullnetin e tij (përveç kur thirret si dëshmitar).137 Sipas 
definicionit ligjor, i dëmtuari ose viktima është personi të cilit çfarëdo e drejte 
personale ose pasurore i është shkelur ose i është rrezikuar nga vepra penale (neni 19, 
paragr. 1, nënparagrafi 1.7). Në kuptimin procedural i dëmtuari shpesh quhet subjekt 
pasiv i veprës penale.  
Organi procedural gjatë gjithë rrjedhës së procedurës penale duhet të ketë parasysh 
nevojat e arsyeshme të të dëmtuarve. Për të drejtat e të dëmtuarit në përgjithësi, shih 
kapitullin VI - nenet 62-63 dhe komentet e atyre neneve. Prandaj, me rastin e 
mbledhjes së të dhënave nga i dëmtuari, policia e informon atë për të drejtat e tij. Me 
kërkesë të të dëmtuarit apo kur i dëmtuari i përket njërës prej kategorive138 nga neni 62, 
paragrafi 1, policia njofton Njësinë për mbrojtjen e viktimës.  

                                                 
137 Jekić, Krivično procesno pravo, Beograd, 1914, fq. 120. 
138 Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni u referohet kategorive nga neni 62, paragrafi paragrafi 1 të KPP-së, i 
cili flet për të drejtat e të dëmtuarit. Nuk është e qartë pse ka rënë neni 82 i kodit të mëparshëm! Referenca 
nga neni 77, paragrafi paragrafi 1 paraqet përsëritje në këtë nen të referencës nga ish-neni 206 i KPP, e cila 
i referohej ish-nenit 82, paragrafi paragrafi 1. Neni 82, i cili përcaktonte kategoritë e të dëmtuarve të cilët 
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Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Kryerja e veprimtarisë gjurmuese në kuadër të hetimit fillestar të policisë rreth: 
zbardhjes së veprës penale, zbulimit të kryerësit të veprës penale, gjetjes dhe ruajtjes së 
gjurmëve dhe provave të tjera të veprës penale si dhe mbledhjes së informacioneve që 
mund të përdoren në procedurë penale, - duhet të bëhet duke respektuar dinjitetin dhe 
personalitetin njerëzor të personave që intervistohen. Mirëpo, kur gjatë veprimtarisë 
hetuese të policisë, është ndërmarrë ndonjë masë nga nenet 69-83, personi kundër të 
cilit është ndërmarrë masa, ka të drejtë të bëjë ankim tek prokurori kompetent i shtetit.  
Në qoftë se paraqitet ankimi, prokurori i shtetit duhet të verifikojë pa vonesë 
bazueshmërinë e ankimit. Nëse vërteton se veprimet ose masat e zbatuara shkelin ligjin 
penal apo kodin e zbatueshëm të sjelljes për policinë, ose detyrimet e punës, atëherë 
vepron në pajtim me ligjin dhe duhet të njoftojë personin që ka parashtruar ankimin. 
Shprehja “vepron në pajtim me ligjin penal” do të duhej kuptuar asisoj që, kur 
prokurori i shtetit, gjatë verifikimit të bazueshmërisë së ankimit, konstaton se veprimi 
ose masa konkrete e personit të autorizuar të policisë përmban tiparet e ndonjë vepre 
penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut nga Kapitulli XVII i KP, si p.sh. marrja e 
deklaratave me anë të shtrëngimit (neni 197), tortura (neni 199), kontrollimi i 
kundërligjshëm (neni 201) të KP etj., duhet të iniciojë procedurën penale kundër tij. 
Për rastet kur është shkelur kodi i zbatueshëm i sjelljes për policinë, ose janë shkelur 
detyrimet e punës, zbatohet përgjegjësia disiplinore.  
Pavarësisht nëse gjatë verifikimit të ankimit është vërtetuar ndonjë shkelje e 
sipërpërmendur ose jo, prokurori i shtetit duhet ta njoftojë për këtë personin që ka 
paraqitur ankimin.  
 
Neni 78 [Kallëzimi penal nga organet publike] 
 
1. Të gjitha organet publike detyrohen t’i paraqesin veprat penale që ndiqen 

sipas detyrës zyrtare për të cilat janë informuar ose për të cilat kanë marrë 
dijeni në ndonjë mënyrë tjetër. 

2. Me rastin e paraqitjes së kallëzimit penal organet publike nga paragrafi 1 i 
këtij neni paraqesin provat që i dijnë dhe ndërmarrin masa për t’i ruajtur 
gjurmët e veprës penale, sendet mbi të cilat ose me ndihmën e të cilave 
është kryer vepra penale dhe provat tjera. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kallëzimi penal (denuntiatio) është lajmi me shkrim ose në ndonjë mënyrë tjetër, i 
paraqitur për veprën penale dhe eventualisht për kryerësin e saj, që i dërgohet direkt 
ose indirekt prokurorit të shtetit. Kodi i procedurës penale, pa i dhënë prioritet ndonjë 
modaliteti, mundëson alternativa të ndryshme të mënyrës së paraqitjes së kallëzimit 
penal (neni 80 paragrafi 1). Kallëzimi penal mund të jetë i ushtruar kundër kryerësit të 

                                                                                                                            
duhej të kishin përfaqësues të autorizuar, ka rënë prej kombinimi dhe nuk është përfshirë në Kodin e ri, 
prandaj referenca në kategoritë e nenit 62, paragrafi 1, del se është referencë mekanike, sepse neni 62 nuk 
përcakton kategoritë e të dëmtuarve të cilët do të duhej të kishin përfaqësues të autorizuar në procedurë 
penale. 
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njohur dhe të panjohur. Kallëzimi penal mund të jetë zyrtar ose privat, varësisht nga 
fakti se është paraqitur nga organi publik, e që ka të bëjë me kryerjen e punëve nga 
kompetenca e tij, apo atë e ka paraqitur personi privat.139 Kallëzuesi mund të jetë i 
njohur, me identitet të fshehur (kallëzimi penal me pseudonim) ose i panjohur 
(kallëzim penal anonim). Paraqitja e kallëzimit penal bëhet, qoftë në bazë të detyrimit 
ligjor, qoftë në bazë të përcaktimit personal lidhur me njohurinë përkitazi me veprën 
penale dhe, eventualisht, për kryerësin e saj. Sipas përmbajtjes, kallëzimi penal mund 
të jetë i besueshëm ose jo i besueshëm (meqë nuk ekziston dyshim i arsyeshëm që 
personi konkret ka kryer veprën penale në fjalë - neni 82, paragrafi 1 nënparagrafi 
1.1.), i vërtetë dhe i pavërtetë.  
Organet publike duhet ta kallëzojnë veprën penale pavarësisht nëse për të janë bërë 
me dije apo për kanë marrë vesh në ndonjë mënyrë tjetër. Përkufizimin e nocionit 
“organ publik” e bën neni 19, nënparagrafi 1.18. Konsiderojmë se, kur është fjala për 
përcaktim të subjekteve që kanë për detyrë t’i kallëzojnë veprat penale, interpretimi i 
nocionit “organ publik” do të duhej bërë në mënyrë ekstensive asisoj që, krahas 
organeve shtetërore dhe organeve të qeverisjes lokale dhe policisë, të përfshihen edhe 
personat juridikë, të cilët ushtrojnë autorizime publike. 
Kodi, në mënyrë të përgjithshme dhe pa i specifikuar, u referohet “të gjitha organeve 
publike” si subjekte që detyrohen t’i kallëzojnë veprat penale të cilat ndiqen sipas 
detyrës zyrtare, për të cilat janë informuar ose për të cilat kanë marrë dijeni në ndonjë 
mënyrë tjetër. Konsiderojmë se, me qëllim që të arrihet individualizimi i përgjegjësisë 
për kallëzim të veprës penale brenda organit publik, ka nevojë që kjo të elaborohet për 
të konkluduar se kush është personi i autorizuar për të paraqitur kallëzimin penal.  
Me organe shtetërore duhen kuptuar subjektet që janë pjesë e pushtetit shtetëror, 
përkatësisht organet të cilat i përkasin një dege të caktuar të pushtetit shtetëror në 
Kosovë (të pushtetit legjislativ -Kuvendi i Kosovës me komisionet e veta; të pushtetit 
ekzekutiv - Qeveria dhe ministritë, dhe të pushtetit gjyqësor - gjykatat). 
Prokuroria e shtetit është organ shtetëror i posaçëm, që ka karakter sui generis për sa 
i përket lidhjes me degët e pushtetit shtetëror.Mund të konsiderohet se në këtë drejtim 
ajo i takon pushtetit ekzekutiv, por në një masë mund të trajtohet edhe si formë e 
pushtetit gjyqësor në kuptimin e gjerë, kështu që prokuroria e shtetit paraqet një tip të 
posaçëm të subjektit gjyqësor. Detyra themelore e prokurorisë së shtetit është ushtrimi i 
funksionit të ndjekjes penale, prandaj vështirë që mund të mendohet se ajo i paraqet 
vetes kallëzim penal. Por, në të vërtetë, në ndonjë situatë edhe prokuroria mund t’i 
paraqesë kallëzim penal një prokurorie tjetër kompetente. 
Me Persona juridikë si subjekte që kanë për detyrë t’i kallëzojnë veprat penale, 
kuptojmë subjektet ekonomike dhe subjekte të tjera, të cilat janë në pronësi shtetërore e 
që ushtrojnë veprimtari ekonomike ose funksion publik, në drejtimin e të cilave 
pushteti shtetëror merr pjesë aktivisht, bën mbikëqyrjen e punës së tyre nëpërmjet 
pjesëmarrjes në bordet drejtuese etj.. Në ndërmarrje publike bëjnë pjesë p.sh. 
Hekurudhat e Kosovës, Korporata Energjetike e Kosovës etj., e po ashtu si shembull 
mund të përmenden spitalet, qendrat klinike spitalore, universitetet, bibliotekat, muzeu 
etj..140  

                                                 
139 Pavišić 1, fq. 422. 
140 Škulić 2, fq. 700-701. 
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Me individualizim të përgjegjësisë për paraqitje të veprave penale del se personat 
zyrtarë dhe personat përgjegjës, në bazë të paragrafit 1 të nenit 78, duhet të kallëzojnë 
çdo vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, pavarësisht se si janë informuar për 
të. Krahas kallëzimit të veprës penale, do të duhej të theksonin edhe personin për të 
cilin ekziston dyshimi i bazuar ose pretendohet si kryerës i veprës penale të paraqitur. 
Për person zyrtar dhe për person përgjegjës, të cilët kanë autorizime dhe detyrime të 
caktuara në kuadër të organit publik apo të personit juridik, shih nenin 120, paragrafi 2 
dhe 5 të KP-së. 
Po ashtu personat e përmendur në nenin 79, paragrafi 2, të cilët gjatë ushtrimit të 
profesionit të tyre mësojnë ose zbulojnë se ekziston dyshim i arsyeshëm se fëmija është 
viktimë e veprës penale, duhet t’i kallëzojnë ato. 
 
Paragrafi 2. 
 
Subjektet nga paragrafi 1 i këtij neni, me rastin e paraqitjes së kallëzimit penal, kanë 
edhe një detyrë plotësuese në raport me obligimin themelor. Me atë rast personat 
zyrtarë apo personat përgjegjës paraqesin provat që i dinë, dhe ndërmarrin masa për t’i 
ruajtur gjurmët e veprës penale, sendet mbi të cilat ose me ndihmën e të cilave është 
kryer vepra penale dhe provat e tjera. Në KPP nuk është paraparë ndonjë sanksion i 
posaçëm për shkelje të këtyre detyrimeve nga ana e personave të cilët duhet t’i 
kallëzojnë veprat penale dhe t’i ruajnë gjurmët e tyre. Në një rast të tillë, në kushte të 
caktuara, mund të ekzistojë vepra penale nga neni 397, paragrafi 2 i KP.  
Është çështje faktike se si subjektet nga paragrafi 1 duhet të realizojnë detyrën e tyre të 
ruajtjes së provave konkrete, përkatësisht të ruajtjes së gjurmëve të veprës penale, të 
sendeve mbi të cilat ose me ndihmën e të cilave është kryer vepra penale derisa ato t’i 
marrin organet kompetente shtetërore. 
Masat që mund të ndërmerren për ruajtjen e gjurmëve të veprës penale, janë të 
ndryshme dhe ato varen nga lloji dhe karakteri i veprës penale. Kur është fjala për 
përvetësime ose për keqpërdorime, atëherë më së shpeshti janë shkresa të ndryshme, 
libra zyrtarë, dokumente të kontabilitetit e të ngjashme (kur është fjala, p.sh., për 
falsifikim të dokumentit zyrtar nga neni 434 të KP, shkresa për të cilën ekziston 
dyshimi i bazuar se është e falsifikuar sigurohet në mënyrën që ofron efektivitet për 
ruajtjen e saj), ndërsa për vepra të tjera ato mund të jenë prova materiale.  
KPP nuk përcakton formën as përmbajtjen e kallëzimit penal. Me rëndësi thelbësore 
është që nga përmbajtja e kallëzimit të shihet qartë se cili është veprimi i kryerjes dhe 
cilat janë pasojat, nëse ka të tilla. Cilësimi juridik nuk është i domosdoshëm, por, nëse 
është dhënë, edhe po të jetë i gabueshëm, ai nuk e ndryshon rëndësinë procedurale të 
kallëzimit, meqenëse kualifikimin e bën paditësi.  
Për formën dhe përmbajtjen e kallëzimit penal, të cilin e paraqet policia, shih nenin 81. 
Kallëzimi penal mund të jetë vetëm shkas dhe bazë për fillim të procedimit penal 
kundër të dyshuarit, prandaj ai nuk mund të shërbejë si provë për faktet në bazë të të 
cilave vërtetohet gjendja faktike në procedurë penale141. Në qoftë se faktet që 
theksohen në kallëzim penal, janë të rëndësishme për vendim në procedurë penale, ato 
duhet të vërtetohen patjetër në procedurë nëpërmjet dëshmitarëve, ekspertëve, 
dokumenteve zyrtare ose në ndonjë mënyrë tjetër të përcaktuar me ligj. 
                                                 
141 Vendimi i Gj. S. të Kroacisë, Kž 1337/70. 
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Përjashtim nga rregulla e sipërpërmendur bën kallëzimi penal i të dëmtuarit për vepra 
penale, për të cilat ndjekja bëhet sipas propozimit të tij për sa i përket rrethanës kur 
është paraqitur propozimi.  
 
Neni 79 [Kallëzimi penal nga personat] 
  
1. Çdo person ka të drejtë të kallëzojë veprën penale që ndiqet sipas detyrës 

zyrtare dhe detyrohet ta bëjë këtë në rastin kur moskallëzimi i veprës 
penale paraqet vepër penale. 

2. Punëtori social, punëtori shëndetësor, arsimtari, edukatori ose personat 
tjerë që kryejnë punë në cilësi të ngjashme, të cilët mësojnë ose zbulojnë se 
ekziston dyshim i arsyeshëm se fëmija është viktimë e veprës penale, e 
sidomos për vepra penale kundër integritetit seksual, këtë duhet ta 
kallëzojnë menjëherë. 

3. Kur ndjekja për vepër të caktuar penale varet nga propozimi për ndjekje i 
të dëmtuarit apo nga leja paraprake e organit kompetent, prokurori i 
shtetit nuk mund të zbatojë hetimin, të ngritë aktakuzën pa dorëzimin e 
provave që dëshmojnë se është dhënë propozimi apo leja. Në raste të 
ngutshme, prokurori i shtetit mund të veprojë në bazë të propozimit gojor 
për ndjekje i cili duhet konfirmuar me shkrim brenda dyzet e tetë orëve. 
Kallëzimi penal i nënshkruar nga i dëmtuari mjafton sipas këtij paragrafi. 

  
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 paraqitjen e kallëzimit penal nga ana e qytetarëve e parasheh si mundësi 
për të cilën vendosin vullnetarisht, ndërsa për disa vepra penale atë e parasheh si 
detyrim.  
Në të vërtetë, duke e parashikuar kallëzimin e veprës penale në fjalinë e parë si të 
drejtë të çdo personi, Kodi parasheh që, në frontin e përbashkët shoqëror të luftës 
kundër kriminalitetit të inkuadrohen edhe qytetarët nëpërmjet kallëzimit të veprave 
penale. Në këtë kontekst mund të thuhet se kjo dispozitë ka karakter të natyrës 
deklarative dhe, si e tillë, përveçqë qytetarit i jep bazë ligjore për të kallëzuar veprën 
penale, njëherësh përbën apel tek morali dhe ndërgjegjja e qytetarëve që t’i kallëzojnë 
veprat penale.  
Kallëzimin mund ta paraqesë cilido qytetar kur konsideron se rasti i caktuar ka të bëjë 
me vepër penale, pavarësisht a është i dëmtuar apo jo kallëzuesi prej tij dhe pavarësisht 
nëse ka ndonjë lidhje me veprën penale përkatëse. 
Për dallim nga fjalia e parë, e cila ka karakter deklarativ dhe nuk është e detyrueshme 
në kuptimin e shkaktimit të ndonjë pasoje për moskallëzuesin, fjalia e dytë e paragrafi 
1 përcakton detyrimin për t’i kallëzuar veprat penale në situata të posaçme. Situatat e 
posaçme kanë të bëjnë me ato raste kur vetë moskallëzimi i veprës penale paraqet 
vepër penale, për rastet siç janë dispozitat e KP nga nenet 385 - moslajmërimi i 
përgatitjes së veprës penale; 386 - moslajmërimi i veprave penale apo i kryesve të tyre; 
387 - moslajmërimi i personit të akuzuar nga Tribunali ndërkombëtar penal. Dispozitat 
e njëjta parashohin edhe përjashtime nga obligimi për t’i kallëzuar veprat penale të 
sipërpërmendura. 
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Sa i përket përkufizimit ”tribunali ndërkombëtar penal”, mendojmë se me të, në rend të 
parë, mund të radhitën tri gjykata: Gjykata penale ndërkombëtare (ICC), Gjykata 
penale ndërkombëtare për Jugosllavinë (ICTY) dhe Gjykata penale ndërkombëtare për 
Ruandën (ICTR).  
Paraqitja e kallëzimit penal të rrejshëm, qoftë për vepër penale, qoftë për kryerësin e 
saj, apo paraqitja e e vetvetes si kryerës të veprës penale, të cilën ai nuk e ka kryer, ose 
me prezantim të provave të rrejshme, shkakton fillimin e procedurës penale kundër 
personit të caktuar, ndonëse e di se vepra nuk është kryer ose e di se personi i tillë nuk 
është kryerësi i saj, kryen vepër penale: Kallëzimi apo akuzimi i rremë nga neni 390 të 
KP të Kosovës  
 
Paragrafi 2. 
 
Derisa fjalia e dytë e paragrafi 1 të këtij neni, paraqitjen e kallëzimit penal e parasheh 
si detyrim në rastet kur moskallëzimi i veprës penale paraqet vepër penale, paragrafi 2 
gjithashtu obligon personat e përmendur aty, të cilët mësojnë ose zbulojnë se ekziston 
dyshim i arsyeshëm se fëmija është viktimë e veprës penale, dhe sidomos për vepra 
penale kundër integritetit seksual, që t’i kallëzojnë veprat penale. Dispozita e paragrafi 
2 duhet trajtuar në dritën e zbatimit të instrumenteve ndërkombëtare në fushën e 
mbrojtjes së të drejtave të fëmijës si kategori posaçërisht e rrezikuar në sistemin 
proceduralo-penal. Në këtë rast ekzistimi vetëm i dyshimit të arsyeshëm është 
parakusht për të ekzistuar obligimi për kallëzim penal. Me këtë dispozitë punëtori 
social, punëtori shëndetësor, arsimtari, edukatori ose personat e tjerë që kryejnë punë 
në cilësi të ngjashme, të cilët mësojnë ose zbulojnë se ekziston dyshim i arsyeshëm se 
fëmija është viktimë e veprës penale, e sidomos për vepra penale kundër integritetit 
seksual, - këtë duhet ta kallëzojnë menjëherë. 
Tek “persona të tjerë që kryejnë punë në cilësi të ngjashme” mund të përfshihen prindi, 
kujdestari, prindi birësues, si dhe personat e ngarkuar për t’u ofruar mbrojtje dhe 
ndihmë personave të mitur, për të bërë mbikëqyrjen dhe edukimin e tyre. 
 
Paragrafi 3. 
 
Prokurori i shtetit, sipas parimit të legalitetit, kur plotësohen kushtet ligjore për ndjekje 
penale (që vepra objekt akuzimi të jetë vepër penale; që të mos ketë rrethana që 
përjashtojnë kundërligjshmërinë; të ketë prova që arsyetojnë dyshimin e bazuar se i 
pandehuri është kryerës i veprës penale) duhet ta ushtrojë ndjekjen.  
Bazuar në nenin 6, paragrafi 2 e 3 të KPP në fuqi, procedura penale fillohet vetëm me 
vendim të prokurorit të shtetit, kur ekziston dyshimi i bazuar se është kryer vepër 
penale. Më tutje, sipas paragrafi 3 të të njëjtit nen, prokurori i shtetit mund të fillojë 
procedurën penale pas marrjes së informacionit nga policia, nga institucioni tjetër 
publik, institucioni privat, qytetari, media, informacioni i marrë në një procedurë tjetër 
penale ose pas ankimit ose propozimit të të dëmtuarit. Qasja e tillë ligjore, e cila 
fillimin e procedurës penale e lë si opcion-mundësi të prokurorit të shtetit si të vetmit 
paditës të autorizuar në procedurë penale, në krahasim me zgjidhjen e mëhershme 
ligjore, ka shkaktuar dilema rreth faktit se a vlen edhe më tutje parimi i legalitetit të 
ndjekjes penale apo parimi i legalitetit ia ka lëshuar vendin parimit të oportunitetit. (Më 
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gjerësisht lidhur me këtë, shih komentin te neni 6). E drejta dhe detyra e prokurorit të 
shtetit që të ndjekë kryerësit e veprave penale, manifestohet si për fillim të ndjekjes, 
ashtu edhe për vazhdimin e saj gjatë rrjedhës së procedurës penale.  
Paragrafi 3 i nenit 79, megjithatë, për veprat penale të cilat ndiqen sipas propozimit të 
të dëmtuarit apo për ato për të cilat kërkohet leje e posaçme e organit kompetent, 
zbatimin e hetimit apo ngritjen e aktakuzës nga prokurori i shtetit e kushtëzon me 
prezantimin e provave nga prokurori se propozimi apo leja është dhënë. Propozimi për 
ndjekje bëhet me shkrim. Por, në raste të ngutshme, prokurori i shtetit mund të veprojë 
në bazë të propozimit gojor për ndjekje, i cili duhet konfirmuar me shkrim brenda 
dyzet e tetë orësh. Në qoftë se i dëmtuari i autorizuar për paraqitje të propozimit për 
ndjekje, në vend të propozimit ka paraqitur kallëzim penal, të cilin e ka nënshkruar, 
kallëzimi i tillë e ka efektin e propozimit për ndjekje.  
  
Neni 80 [Kallzimi penal i paraqitet prokurorit të shtetit] 
 
1. Kallëzimi penal i paraqitet prokurorit kompetent të shtetit me shkrim, me 

mjete teknike të komunikimit ose gojarisht. 
2. Nëse vepra penale është kallëzuar gojarisht, personi i cili bën kallëzimin 

paralajmërohet për pasojat e kallëzimit të rremë. Për kallëzimet penale 
gojore përpilohet procesverbal dhe për kallëzimet e pranuara nëpërmjet 
telefonit ose me mjete të tjera komunikimi bëhet shënim zytrar. 

3. Kallëzimi penal që i është paraqitur gjykatës, policisë ose prokurorit të 
shtetitqë nuk është kompetent duhet të pranohet dhe pa vonesë t’i dërgohet 
prokurorit kompetent të shtetit.  

 
Paragrafi 1. 
 
Kallëzimi penal i paraqitet prokurorit kompetent të shtetit (si në aspektin e 
kompetencës lëndore, ashtu edhe të asaj territoriale). Kallëzimi paraqitet me shkrim, 
me mjete teknike të komunikimit ose gojarisht. Paraqitësi i kallëzimit zgjedh mënyrën 
e paraqitjes së kallëzimit. Atij nuk mund t’i sugjerohet që kallëzimin ta bëjë në mënyrë 
të caktuar. Ai kallëzimin e paraqitur me shkrim apo me mjete teknike të komunikimit, 
mund ta plotësojë gojarisht, dhe anasjelltas. Mirëpo, kur vepra penale është kallëzuar 
gojarisht, personi që bën kallëzimin, paralajmërohet se kallëzimi i rremë, konform me 
nenin 390 të KP, përbën vepër penale. Mosparalajmërimi për pasojat e kallëzimit të 
rremë nuk ka kurrfarë ndikimi në përgjegjësinë e mëvonshme për vepër penale të 
kallëzimit të rremë. 
  
Paragrafi 2. 
 
Kallëzimi penal mund të paraqitet me shkrim ose gojarisht. Kur pranohet kallëzimi 
gojor, ai fiksohet në procesverbal, ndërsa për kallëzimet e marra nëpërmjet telefonit ose 
me mjete të tjera komunikimi, bëhet shënim zyrtar. 
Me rastin e marrjes së kallëzimit penal të paraqitur me gojë dhe të shënimit të tij në 
procesverbal, prokurori i shtetit duhet ta bëjë me dije paraqitësin për pasojat e 
kallëzimit të rremë dhe njëherësh të shënojë në procesverbal kallëzimin dhe njoftimin 
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për pasojat e kallëzimit të rremë. Njoftimi që i bëhet paraqitësit të kallëzimit penal në 
mënyrë gojore, ka dy qëllime: faktik dhe juridiko-penal. Në aspektin faktik synohet që 
të zvogëlohet mundësia e paraqitjes së kallëzimit të rremë dhe që ndaj tij të bëhet një 
lloj “presioni” që të përmbahet nga kallëzimi i rremë, ndërsa në aspektin juridiko-penal 
njoftimi për pasojat e kallëzimit të rrejshëm eliminon mundësinë që në procedurë 
penale eventuale për kallëzim të rrejshëm, i pandehuri të arsyetohet se ka qenë në 
lajthim juridik dhe se nuk e ka ditur se kallëzimi i rremë paraqet vepër penale142  
Shënimi zyrtar për marrjen e kallëzimit nëpërmjet telefonit duhet të përmbajë të dhënat 
e domosdoshme për identifikim, siç janë: emri, mbiemri dhe adresa e paraqitësit të 
kallëzimit, koha e paraqitjes, arsyeja e paraqitjes së kallëzimit me telefon. Të dhënat e 
sipërpërmendura do të mund të ndikonin si masë preventive për kallëzime të rrejshme. 
Natyrisht se të dhënat e kërkuara mund të jenë jo të sakta, të rrejshme, të imagjinuara, 
por, me rastin e kërkimit dhe ofrimit të tyre, mund të vlerësohet nëse mënyra si i jep 
ato të lënë përshtypjen e një personi, i cili paraqet kallëzim të rrejshëm.143 
 
Paragrafi 3. 
 
Paraqitësi i kallëzimit shpesh nuk e di cili organ është kompetent për marrje të 
kallëzimit dhe atë ia dërgon organit jokompetent, më së shpeshti policisë ose gjykatës. 
Në një rast të tillë, gjykata, policia, ose prokurori jokompetent i shtetit duhet ta 
pranojnë kallëzimin dhe menjëherë t’ia dërgojnë prokurorit kompetent të shtetit, pa u 
lëshuar në vlerësimin nëse ekzistojnë baza për përjashtim të veprës penale, të 
përgjegjësisë ose të ndjekjes penale, sepse vlerësimi i tillë i takon vetëm prokurorit 
kompetent të shtetit. 
Për sa i përket dërgimit të kallëzimit penal prokurorit të shtetit nga ana e policisë, janë 
të mundshme dy situata. Situata e parë ka të bëjë me rastin kur policia ka marrë 
kallëzim penal nga personat, kurse situata e dytë ka të bëjë me rastin kur policia vetë 
harton dhe paraqet kallëzim penal. Kur është fjala për situatën e parë, policia duhet t’ia 
dërgojë menjëherë kallëzimin penal prokurorit të shtetit, pa ndonjë zvarritje. Por, kur 
policia vlerëson se pretendimet e kallëzuesit ofrojnë bazë të mjaftueshme për dyshim të 
arsyeshëm, e ka të drejtën dhe për detyrë të ndërmarrë masa nga neni 70, të cilat janë të 
natyrës urgjente dhe, si të tilla, nuk lejojnë shtyrje (të zbulojë, të mbledhë dhe të ruajë 
gjurmët dhe provat nga vendi i ngjarjes; të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të gjetur 
kryerësin dhe për ta parandaluar atë nga fshehja ose nga arratisja etj.). Kallëzimi penal, 
bashkë me rezultatet e veprimeve të cilat eventualisht i ka ndërmarrë ajo, i dërgohen 
prokurorit kompetent të shtetit  
Kur është fjala për rastin për të cilin policia ka marrë vesh nga burime të tjera për 
ekzistim të dyshimit të arsyeshëm se është kryer vepër penale (nëpërmjet veprimtarisë 
vetanake, njoftimit, qarkullimit të fjalëve etj.), shtrohet pyetja se në cilin moment ka 
për detyrë policia t’i paraqesë prokurorit të shtetit kallëzim penal? A duhet ta bëjë këtë 
në momentin e marrjes vesh se ekziston dyshim i arsyeshëm që është kryer vepër 
penale, apo këtë duhet ta bëjë në momentin e njoftimit se ekziston dyshimi i arsyeshëm 
se është kryer vepër penale, ose këtë duhet ta bëjë kur të mbledhë të dhëna nga të cilat 
krijohet baza për dyshim se personi i caktuar ka kryer vepër penale, për të cilën ndjekja 
                                                 
142 Škulić 2, fq. 705. 
143 Petrić 1, fq. 281. 
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bëhet sipas detyrës zyrtare. Me arsye konsiderohet se policia ka për detyrë ta paraqesë 
kallëzimin penal në momentin kur çmon se ekziston dyshimi i arsyeshëm se është kryer 
vepra penale. 
Nëse masat dhe veprimet e kryera nga policia, provat dhe të dhënat e mbledhura nuk 
sigurojnë bazë për kallëzim penal të policisë dhe, nëse kjo nuk justifikon ekzistimin e 
dyshimit të arsyeshëm se është kryer vepër penale, policia megjithatë i dërgon për këtë 
raport të veçantë prokurorit të shtetit (neni 81, paragrafi 4). 
 
Neni 81 [Kallëzimi penal i policisë] 
 
1. Duke u bazuar në të dhënat dhe provat e mbledhura, policia përpilon 

kallëzim penal të policisë në të cilin paraqiten provat e zbuluara në procesin 
e mbledhjes së të dhënave. 

2. Kallëzimi penal i policisë i dorëzohet prokurorit të shtetit së bashku me 
sendet, skicat, fotografitë, raportet e marra, procesverbalet e masave dhe 
veprimeve të kryera, shënimet zyrtare, deklarimet e marra dhe materialet e 
tjera të cilat mund të kontribuojnë në zbatimin efektiv të procedurës. 

3. Nëse pas dorëzimit të kallëzimit penal të policisë, policia mëson fakte të reja 
ose nxjerr prova apo gjurmë të veprës penale, ajo detyrohet që vazhdimisht 
të mbledhë informata të nevojshme dhe për këtë menjëherë duhet t’ia 
dorëzojë prokurorit të shtetit raportin plotësues të kallëzimit penal të 
policisë. 

4. Nëse masat dhe veprimet e kryera nga policia, provat dhe të dhënat e 
mbledhura nuk sigurojnë bazë për kallëzim penal të policisë dhe nëse kjo 
nuk justifikon ekzistimin e dyshimit të arsyeshëm se është kryer vepër 
penale, policia megjithatë i dërgon për këtë raport të veçantë prokurorit të 
shtetit. 

 
Paragrafët 1 e 2. 
 
Parimi i legalitetit dhe parimi i oficialitetit, sipas rregullit, e obligojnë prokurorin e 
shtetit të zbatojë hetimin dhe të ushtrojë ndjekjen penale për veprat penale, për të cilat 
ndjekja bëhet sipas detyrës zyrtare.  
Kur policia merr vesh nëpërmjet burimeve të ndryshme për ekzistim të dyshimit të 
arsyeshëm (neni 70, paragrafi 1) se është kryer vepër penale (nëpërmjet veprimit që 
ndërmerr me vetiniciativë, nëpërmjet njoftimit, qarkullimit të fjalëve etj.), ajo, sipas 
nenit 69 paragrafi 1, dhe, në mbështetje të të dhënave dhe provave të mbledhura, 
përpilon kallëzim penal, të cilin, sipas nenit 80, paragrafi 1, ia dërgon prokurorit 
kompetent të shtetit sa më parë që të jetë e mundur. Kallëzimi penal i policisë 
përpilohet me shkrim dhe në të paraqitet njoftimi për provat e zbuluara gjatë mbledhjes 
së të dhënave. Andaj, kallëzimi penal i policisë ka të bëjë me një raport i cili përmban 
rezultatet e veprimtarisë operative të policisë, me njoftimet e tjera dhe provat e 
mbledhura për veprën e kryer penale. Si i tillë, kallëzimi paraqet informacion që i ofron 
prokurorit njohuritë e para për veprën penale dhe për kryerësin e saj. 
Kallëzimi penal nuk mund të shërbejë si provë për faktet në bazë të të cilave vërtetohet 
gjendja faktike në procedurë penale. Në qoftë se faktet që theksohen në kallëzim penal, 
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janë të rëndësishme për vendim në procedurë penale, ato duhet të vërtetohen patjetër në 
procedurë nëpërmjet dëshmitarëve, ekspertëve, dokumenteve zyrtare, ose në ndonjë 
mënyrë tjetër të përcaktuar me ligj. Sidoqoftë, për gjithë atë që policia ka ndërmarrë si 
dhe për rezultatet e veprimtarisë së vet, policia e lajmëron prokurorin e shtetit duke 
paraqitur kallëzim penal ose raport si plotësim të kallëzimit penal. Bashkë me 
kallëzimin penal prokurorit i dorëzohen sendet, skicat, fotografitë, raportet e marra, 
procesverbalet e masave dhe veprimeve të kryera, shënimet zyrtare, deklarimet e marra 
dhe materiale të tjera, të cilat mund të kontribuojnë në zbatimin efektiv të procedurës. 
Në kuadër të përkufizimit “materiale të tjera”, të cilat policia ia bashkëngjet kallëzimit 
penal, mund të kuptohen edhe ato prova e të dhëna të nivelit më të ulët të 
besueshmërisë, që do të thotë ato që shkaktojnë pikënisje fillestare për dyshimin se 
është kryer vepër penale. 
Kallëzimi penal është një akt joformal, prandaj në të nuk duhet të shënohet përmbajtja 
e informacioneve të mbledhura nga personat (neni 70, paragrafi 3, nënparagrafi 3.1). 
Diçka e tillë nuk është e domosdoshme, sepse deklarimet e personave, të cilat janë 
dhënë në polici, gjenden në shkresat që i janë bashkëngjitur kallëzimit penal. Nga ana 
tjetër, arsyeja e mospërcaktimit ligjor të formës së kallëzimit penal është që qytetarët, 
pa ndonjë formalitet, të kontribuojnë në paraqitjen e veprave penale dhe të kryerësve të 
tyre. 
Kur prokurori i shtetit konsideron se informacionet nga kallëzimi penal ose nga 
raportet shtesë të tij ekziston dyshimi i bazuar se personi i caktuar ka kryer veprën 
penale, procedura para gjyqit mund të zbatohet vetëm në bazë të aktakuzës së 
prokurorit të shtetit, sipas nenit 240.  
 
Paragrafi 3. 
 
Aktiviteti i policisë nuk përfundon me paraqitjen e kallëzimit penal. Policia duhet të 
mbledhë vazhdimisht informacione të nevojshme dhe, nëse pas dorëzimit të kallëzimit 
penal mëson fakte, prova dhe gjurmë të reja të veprës penale, duhet t’ia dorëzojë 
prokurorit të shtetit raportin plotësues të kallëzimit penal. Policia, përveç gjurmimit të 
të dhënave plotësuese sipas detyrës zyrtare, duhet të mbledhë të dhëna plotësuese 
kurdo që këtë e kërkon prokurori i shtetit (neni 83, paragrafi 1). Për raportin për masat 
e ndërmarra nën udhëzimet e prokurorit apo për pamundësinë e ndërmarrjes së tyre, 
shih nenin 83, paragrafi 3. 
 
Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4 rregullon situatën kur policia ka zbatuar masa dhe ka kryer veprime rreth 
veprës penale dhe kryerësit të dyshuar të saj, dhe të dhënat e mbledhura nuk sigurojnë 
bazë për kallëzim penal të policisë, pra të dhënat e tilla nuk justifikojnë ekzistimin e 
dyshimit të arsyeshëm se është kryer vepër penale, megjithatë policia i dërgon për këtë 
raport të veçantë prokurorit të shtetit. Arsyeja pse KPP kërkon që, edhe kur pas 
masave dhe veprimeve të kryera nuk është siguruar bazë e justifikueshme për dyshim 
të arsyeshëm se është kryer vepër penale, policia t’i dërgojë prokurorit raport të 
veçantë, ka për qëllim mbrojtjen e qytetarit nga trazimi me hile nga ana e policisë.  
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Neni 82 [Hudhja e kallëzimit penal të policisë] 
 
1. Prokurori i shtetit me aktvendim e hudh kallëzimin penal të pranuar nga 

policia apo burime tjera brenda tridhjetë ditëve, nëse nga raporti është e 
qartë se: 
1.1. Nuk ekziston dyshim i arsyeshëm se është kryer vepër penale; 
1.2. Ka kaluar afati i parashkrimit për ndjekje penale; 
1.3. Vepra penale është përfshirë me amnisti ose me falje; 
1.4. I dyshuari gëzon imunitet dhe heqja e tij nuk është e mundur ose nuk 

është miratuar nga organi kompetent; ose 
1.5. Ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e përjashtojnë ndjekjen. 

2. Prokurori i shtetit menjëherë një kopje të akvendimit sipas paragrafit 1 ia 
dërgon policisë.  

3. Prokurori i shtetit brenda tetë ditësh nga hudhja e kallëzimit njofton të 
dëmtuarin për hudhjen e kallëzimit dhe arsyet për këtë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Prokurori i shtetit, pasi të pranojë kallëzimin penal, çmon bazueshmërinë e tij dhe, 
varësisht nga kushtet e parapara në nenet 82 e 83, vendos: a/ ta hedhë kallëzimin penal, 
b/ të kërkojë informata plotësuese, c/ të fillojë zbatimin e hetimit, dhe d/ të ngrejë 
aktakuzën. 
Prokurori i shtetit me aktvendim hedh kallëzimin e marrë brenda tridhjetë ditësh, nëse 
ekziston ndonjë rrethanë e paraparë në paragrafi 1, nënparagrafët 1.1. deri 1.5. të këtj 
neni (nuk ka dyshim të arsyeshëm se është kryer vepër penale, vepra penale është 
parashkruar, është amnistuar ose është falur, i dyshuari gëzon imunitet ose ekzistojnë 
rrethana të tjera, të cilat e përjashtojnë ndjekjen).  
Hedhja e kallëzimit penal sipas nënparagrafitt 4 të këtij neni, bëhet kur i dyshuari 
gëzon imunitet dhe heqja e tij nuk është e mundur ose nuk është miratuar nga organi 
kompetent. Imuniteti proceduralo-penal mund të jetë absolut - i përhershëm dhe relativ 
- i përkohshëm. Nuk është e mundur të hiqet imuniteti absolut, të cilin personi e gëzon 
sipas së drejtës ndërkombëtare.144  
Sipas nenit 26, paragrafi 1, të LBJNÇP-së, Prokurori, përveç bazës për refuzim145 të 
kallëzimit penal nga neni 208, paragrafi 1 (tani është neni 82 i KPP), refuzon 
kallëzimin penal edhe në rastin kur nuk ekziston baza e përgjegjësisë së personit juridik 
të paraparë në nenin 5 të LBJNÇP-së. 
Sipas nënparagrafi 1.5. të paragrafit 1 të nenit 82 të KPP-së, hedhja e kallëzimit penal 
bëhet kur ekzistojnë rrethana të tjera që e përjashtojnë ndjekjen penale. Si rrethana të 
tjera që përjashtojnë ndjekjen penale kuptohen situatat kur konstatohet se çështja 
penale është çështje e gjykuar; kur për veprën e kallëzuar procedura penale rrjedh 
                                                 
144 Psh. sipas Konventës mbi privilegjet dhe imunitetet e Kombeve të Bashkuara të datës 13. 02. 1946; 
Konventës mbi privilegjet dhe imunitetet e Agjencive të Specializuara të datës 21.11.1977; Konventës së 
Vjenës mbi marrëdhëniet diplomatike të datës 18.04.1961; Konventës së Vjenës mbi marrëdhëniet 
konzullare të datës 24.04.1963 etj.  
145 Neni 26, paragrafi paragrafi 1 i LBJNÇP-së flet për refuzim të kallëzimit penal duke iu referuar nenit 
përkatës të procedurës penale, ndonëse neni të cilit ai i referohet, flet për hedhje të kallëzimit penal e jo për 
refuzim. 
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kundër një personi tjetër, e personi i kallëzuar nuk është bashkëpunëtor i veprës penale; 
kur, bazuar në nenin 117 të Kodit penal, si kusht i veçantë për ndjekje të kryerësit të 
veprës penale të kryer jashtë territorit të Republikës së Kosovës, mund të bëhet vetëm 
me miratimin (autorizimin) e Kryeprokurorit të shtetit të Kosovës; kur vdes i dyshuari 
etj..  
Sëmundja shpirtërore e përhershme pas kryerjes së veprës penale, gjithashtu është 
rrethanë që përjashton ndjekjen penale. Ka mundësi të artikuluara146 se kallëzimi penal 
nuk duhet hedhur në rastin kur kryerësi i veprës penale është person i papërgjegjshëm, 
sepse praktika tregon se fakti i përgjegjësisë vërtetohet rregullisht në procedurë penale. 
Prokurori i shtetit e hedh kallëzimin penal me aktvendim. 
Situatat e ndryshme procedurale, në të cilat zbatohen nenet 82 e 83, mund të 
sistematizohen në dy grupe. Në grupin e parë bëjnë pjesë ato situata kur, në bazë të 
kallëzimit penal, mund të merret vendimi për fillim të hetimit apo për hedhjen e 
kallëzimit penal. Në grupin e dytë bëjnë pjesë të gjitha situatat tek të cilat është e 
domosdoshme mbledhja e të dhënave plotësuese, në mënyrë që të vendoset për 
kallëzim penal. Prandaj, vendimi për hedhjen e kallëzimit penal mund të merret si në 
bazë të të dhënave që figurojnë në kallëzim penal, ashtu edhe në bazë të të dhënave 
plotësuese. 
  
Paragrafët 2 e 3. 
 
Kur prokurori i shtetit me aktvendim hedh kallëzimin penal, sipas paragrafit 1, ai 
menjëherë duhet t’ia dërgojë policisë një kopje të aktvendimit, ndërsa në afat prej tetë 
ditësh nga hedhja e kallëzimit penal, e njofton të dëmtuarin për hedhjen dhe për arsyet 
e hedhjes së kallëzimit penal. Sidoqoftë, i dëmtuari sipas Kodit të procedurës penale, 
tanimë nuk mund të paraqitet si paditës subsidiar.  
 
Neni 83 [Të dhënat plotësuese të kallëzimit penal të policisë] 
 
1. Nëse prokurori i shtetit nga kallëzimi penal nuk mund të përcaktojë nëse 

pretendimet e përfshira në të janë të mundshme, ose të dhënat në kallëzim 
nuk sigurojnë bazë të mjaftueshme për fillimin e hetimit apo nëse 
prokurori vetëm ka dëgjuar se është kryer vepër penale, prokurori i shtetit, 
nëse nuk është në gjendje vetë të ndërmarrë këtë, kërkon nga policia që të 
mbledhë të dhënat e duhura. Policia detyrohet të veprojë sipas kërkesave të 
ligjshme të prokurorit. 

2. Prokurori i shtetit gjithashtu mund të mbledhë vetë të dhëna të tilla ose 
nëpërmjet organeve të tjera publike, duke përfshirë bisedën me 
dëshmitarët, të dëmtuarit dhe përfaqësuesit e tyre ligjor. Prokurori i shtetit 
mund të marrë pjesë së bashku me policinë në çdo marrje në pyetje të të 
dyshuarit duke respektuar të drejtat e të dyshuarit sipas dispozitave të këtij 
Kodi. 

3. Policia detyrohet t’i raportojë menjëherë prokurorit të shtetit mbi masat e 
ndërmarra nën udhëzimet e tij, e nëse ata nuk kanë mund t’i ndërmarrin 

                                                 
146 Pavlica-Lutovac, op. cit., fq. 246. 



Ejup Sahiti 

262 

ato, atëherë menjëherë i raportojnë prokurorit të shtetit për arsyet e 
pamundësisë së ndërmarrjes së masave të tilla. 

4. Prokurori i shtetit mund të kërkojë të dhëna të nevojshme nga organet 
publike dhe për këtë qëllim mund ta thërret personin i cili e ka dorëzuar 
kallëzimin penal. 

5. Prokurori i shtetit e hedh kallëzimin penal nga neni 79 i këtij Kodi brenda 
tridhjetë ditësh nëse edhe pasi të jenë ndërmarr veprimet nga paragrafët 2, 
3 dhe 4 të këtij neni vazhdojnë të ekzistojnë rrethanat nga paragrafi 1 i 
këtij neni. 

6. Policia, prokurori i shtetit dhe organet tjera publike detyrohen të 
procedojnë me kujdes në mbledhjen ose në sigurimin e të dhënave, duke 
pasur kujdes që të mos cenohet dinjiteti dhe reputacioni i personit të cilit i 
referohen të dhënat e tilla. 

 
Paragrafi 1. 
 
Për të ushtruar me sukses veprimtarinë në procedurë parapenale, organet procedurale 
duhet të ndërmarrin masa për zbulimin e veprës penale dhe të kryerësit të saj. Mënyra 
më e mirë dhe e zakonshme e informimit të prokurorit të shtetit për veprën penale, 
është kallëzimi penal. Kallëzimin më së shpeshti e paraqesin i dëmtuari ose personat e 
tretë. Në praktikë ndodh që prokurori i shtetit, nga kallëzimi penal nuk mund të 
përcaktojë nëse pretendimet e përfshira në të janë të mundshme, apo të dhënat në 
kallëzim nuk sigurojnë bazë të mjaftueshme për fillimin e hetimit.  
Në një rast të tillë, prokurori i shtetit ka dy mundësi: ndërmerr vetë veprime pë të 
verifikuar faktet e paraqitura në kallëzim penal, ose kërkon nga policia që të mbledhë 
të dhënat e duhura. Policia detyrohet të veprojë sipas kërkesave të ligjshme të 
prokurorit. Në rastin kur prokurori i shtetit kërkon nga policia mbledhjen e të dhënave 
të duhura, sipas paragrafit 3 të këtij neni, policia duhet t’i raportojë menjëherë 
prokurorit të shtetit mbi masat e ndërmarra nën udhëzimet e tij, e nëse ata nuk kanë 
mundur t’i ndërmarrin ato, atëherë menjëherë i raportojnë prokurorit të shtetit për 
arsyet e pamundësisë së ndërmarrjes së masave të tilla.  
Prokurori i shtetit, përveç nga kallëzimi penal, për kryerjen e veprës penale mëson edhe 
në mënyra të tjera. Mënyra të tjera mund të jenë: të mësuarit e drejtpërdrejtë dhe të 
tërthortë.147 Në mënyrat e të mësuarit të drejtpërdrejtë bën pjesë të mësuarit personal 
për veprën penale, kurse të mësuarit e tërthortë ka të bëjë me përfoljet (fama). Edhe në 
rastet e informimit të tërthortë për kryerjen e veprës penale, prokurori i shtetit ka për 
detyrë të bëjë gjurmime të nevojshme. 
Të mësuarit personal ose vrojtimi i drejtpërdrejtë i prokurorit të shtetit për kryerjen e 
veprës penale, gjen shprehjen kur prokurori, në cilësi të personit zyrtar (p. sh. gjatë 
shqyrtimit kryesor vëren se u krye vepër penale apo në shqyrtim zbulohet kryerja e një 
vepre penale tjetër), ose kur si qytetar (në rrugë, në shfaqje, në kinema, në tubime 
publike) vëren kryerjen e veprës penale. Prokurori i shtetit gjithashtu mund të mësojë 
për kryerjen e veprës penale edhe nga shkrimet në gazeta, në shpallje, nga deklaratat në 
shtyp ose duke ndjekur emisionet në radio ose në televizor etj..  

                                                 
147 Grubač, Momćilo, op. cit., fq. 371-372. 
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Paragrafi 2. 
 
Pavarësisht nga mënyra se si informohet prokurori i shtetit për kryerjen e veprës 
penale, ai vetë mund të mbledhë të dhëna të nevojshme dhe të bisedojë me dëshmitarë, 
me të dëmtuar dhe me përfaqësuesit e tyre ligjorë, ose mbledhjen e të dhënave e bën 
me ndihmën e organeve të tjera publike. 
Sipas nenit 69, prokurori i shtetit dhe policia punojnë bashkërisht gjatë veprimeve 
fillestare nga neni 70. Puna e përbashkët nënkupton bashkëpunimin dhe koordinimin e 
veprimeve duke qenë prokurori i shtetit në rrjedhë të veprimeve fillestare nga policia 
dhe, sipas nevojës, policisë i jep udhëzime të nevojshme. Prokurori i shtetit ka qasje në 
të gjitha informacionet e hetimit policor që posedon policia, gjatë veprimeve fillestare. 
Në këtë kontekst, paragrafi 2 i nenit 83 thekson mundësinë e prokurorit të shtetit që të 
marrë pjesë së bashku me policinë, në çdo marrje në pyetje të të dyshuarit dhe të 
kujdeset për respektimin e të drejtave të tij. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafin 3 parashihet detyrimi i policisë që t’i raportojë menjëherë prokurorit të 
shtetit lidhur me masat e ndërmarra sipas udhëzimeve të tij si dhe, në rast pamundësie 
për t’i ndërmarrë masat, të raportojë për arsyet e pamundësisë së ndërmarrjes së 
masave të tilla. S’ka dyshim se këtu kemi të bëjmë me detyrim të policisë që t’i 
raportojë prokurorit të shtetit për dy situata të ndryshme. Një raport ka të bëjë me masat 
e ndërmarra sipas udhëzimeve të prokurorit, kurse raporti tjetër ka të bëjë me situatën 
kur policia, në pamundësi që t’i ndërmerr masat e kërkuara, duhet ta justifikojë 
pamundësinë e tillë.  
 
Paragrafi 4. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, kur prokurori i shtetit nuk mund të përcaktojë nëse 
pretendimet e përfshira në kallëzim penal janë të mundshme, ose të dhënat që e 
shoqërojnë atë nuk sigurojnë bazë të mjaftueshme për fillimin e hetimit, prokurori i 
shtetit mund të ndërmarrë vetë veprime për verifikim të të dhënave, ose mund të 
kërkojë nga policia që të mbledhë të dhëna të tilla. Në vijim, paragrafët 2 e 4 gjithashtu 
autorizojnë prokurorin e shtetit që të kërkojë të dhëna të nevojshme edhe nga organet e 
tjera publike dhe për këtë qëllim ai po ashtu mund ta thërrasë paraqitësin e kallëzimit 
penal. 
Për nocionin “organ publik”, shih: komentet tek neni 78, paragrafi 1. 
Në qoftë se, edhe pasi të jenë ndërmarrë veprimet e sipërpërmendura, vazhdojnë të 
ekzistojnë rrethanat nga paragrafi 1 i këtij neni, prokurori i shtetit hedh kallëzimin 
penal. 
Për hedhjen e kallëzimit penal të policisë, shih nenin 82. 
Me rastin e mbledhjes së të dhënave, si çështje me rëndësi shtrohet pyetja lidhur me 
çështjen nëse janë bankat dhe institucionet e barazuara me to të detyruara t’i dorëzojnë 
policisë dhe prokurorit të shtetit të dhëna dhe të mundësojnë qasje në dokumentacionin 
që ka të bëjë me veprimtarinë që është lëndë e veprimtarisë në fazën parahetimore. 
Konsiderohet se obligimi i tillë ekziston, sepse veprimtaria e rëndomtë e subjekteve 
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ekonomike në pjesën që zhvillohet me punën e bankave dhe të institucioneve të 
ngjashme, nuk paraqet fshehtësi të mbrojtur me ligj për sa u përket organeve të 
ndjekjes penale. Fshehtësi e mbrojtur me ligj janë vetëm të dhënat lidhur me mjetet e 
kursyera dhe me depozitat e qytetarëve dhe ato që kanë të bëjnë me veprimtari 
nëpërmjet llogarisë rrjedhëse të qytetarëve. Të dhënat e tilla mund të komunikohen 
vetëm në bazë të urdhrit me shkrim të gjykatës148. Në bazë të asaj që u tha më lart, s’ka 
mbështetje ligjore refuzimi i bankave ose i institucioneve të ngjashme që t’i dorëzojnë 
policisë dhe prokurorit të shtetit të dhënat dhe dokumentacionin që ka të bëjë me 
veprimtarinë e subjekteve juridike. Autorizimet e policisë për shikim dhe shqyrtim të 
dokumentacionit, dalin nga dispozita e nenit 70, paragrafi 2. 
 
Paragrafi 5. 
 
Në rast se prokurori i shtetit hedh kallëzimin penal për arsye se çmon se nuk ekziston 
dyshimi i arsyeshëm që është kryer vepër penale, e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, ose 
se personi konkret është kryerës i veprës penale, kjo për policinë, sipas rregullit, do të 
jetë shenjë se duhet edhe më të veprojnë intensivisht në mbledhjen e informacioneve, të 
dhënave dhe provave për të paraqitur kallëzim penal të ri, natyrisht nëse për këtë 
ekziston baza reale149. Mirëpo, nëse kallëzimi penal është hedhur për shkak të 
ekzistimit të rrethanave të tjera, të cilat përjashtojnë ndjekjen penale, atëherë pushon 
veprimi i policisë lidhur me atë ngjarje. 
Në qoftë se gjatë mbledhjes së të dhënave përkohësisht janë marrë sende, me synim që 
ato të shërbejnë si provë, kur prokurori i shtetit hedh kallëzimin penal, duhet të zgjidhë 
edhe çështjen e atyre sendeve (nenet 112 dhe 116). 
 
Pragrafi 6. 
 
Të gjitha subjektet që angazhohen për mbledhjen e të dhënave të nevojshme përkitazi 
me kallëzimin penal (policia, prokurori i shtetit dhe organe të tjera publike), duhet të 
veprojnë me kujdes, në mënyrë që të mos cenohet dinjiteti dhe reputacioni i personit të 
cilit i referohen të dhënat e tilla.  
 
  
3. Marrja e informatave 
 
Neni 84 [Masat e marra para fillimit të procedurës penale] 
 
1. Nëse prokurori i shtetit ka dyshim të bazuar se është kryer vepër penale 

nga neni 90, po kryhet apo së shpejti do të kryhet, prokurori i shtetit mund 
të autorizojë apo të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të 
autorizojë masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit në pajtim 
me nenet 86-100. 

2. Për autorizimin e masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit 
nga paragrafi 1, prokurori i shtetit ose gjyqtari i procedurës paraprake nuk 

                                                 
148 Pavišić 2, fq. 141. 
149 Jermić, op. cit., fq. 190.  
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është e domosdoshme të ketë dyshim të arsyeshëm për identitetin e të 
dyshuarit apo të dyshuarve të cilët kanë kryer, janë duke kryer ose së 
shpejti do të kryejnë vepër penale. 

3. Nëse autorizimi për masa të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit 
bazohet, tërësisht apo pjesërisht, mbi dyshimin e bazuar të siguruar përmes 
informatave të dhëna nga informatori, dëshmitari apo dëshmitari 
bashkëpunues, prokurori i shtetit mund të marrë në pyetje atë informator, 
dëshmitar apo dëshmitar bashkëpunues. 

4. Procedura penale nuk kërkohet që të jetë filluar për autorizimin nga 
prokurori i shtetit apo gjyqtari i procedurës paraprake të masave të fshehta 
dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit nga paragrafi 1; sidoqoftë, procedura 
penale fillohet posa prokurori i shtetit të ketë dyshim të arsyeshëm për 
identitetin e të dyshuarit apo dyshuarve që kanë kryer vepër penale. 

5. Nëse masat e fshehta apo teknike të vëzhgimit apo hetimit janë autorizuar 
në pajtim me paragrafin 1, prokurori i shtetit ndërmerr masa të arsyeshme 
për ruajtjen e privatësisë së personave që nuk janë të përfshirë në vepër 
penale. 

6. Nëse procedura penale autorizohet pasi ndërmarrjes së masave të fshehta 
apo teknike të vëzhgimit apo hetimit nga paragrafi 1, prokurori i shtetit i 
bashkëngjet në procesverbal të procedurës penale urdhrat për masat e 
fshehta apo teknike të vëzhgimit apo hetimit dhe provat që rezultojnë nga 
to. 

7. Nëse prokurori i shtetit nuk autorizon procedurë penale pas ndërmarrjes së 
masave të fshehta apo teknike të vëzhgimit apo hetimit nga paragrafi 1, 
prokurori i shtetit raporton tek gjyqtari i procedurës paraprake mbi masat 
e ndërmarra. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Neni 90 i Kodit të procedurës penale, për nevoja procedurale, një numër të 
konsiderueshëm të veprave penale i radhit si vepra të rënda. Paragrafi 1 i nenit 84 
parasheh mundësinë e zbatimit të masave të fshehta të vëzhgimit dhe të hetimit, në 
pajtim me nenet 84-100 të KPP. Për veprat penale të radhitura në nenin 90, prokurori i 
shtetit mund të autorizojë apo të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake zbatimin e 
masave në fjalë, kur ekziston dyshim i bazuar se: a) është kryer vepër penale; b) se po 
kryhet vepër penale, apo c) dhe së shpejti do të kryhet vepër penale.  
Zbatimi i masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe të vëzhgimit mund të bëhet gjatë 
hetimit paraprak, pra para fillimit të hetimit formal. Për zbatimin e tyre në këtë fazë 
nuk është e domosdoshme të ketë dyshim të arsyeshëm për identitetin e të dyshuarit 
apo të dyshuarve (siç kërkohet me nenin 102, paragrafi 1, për fillimin e hetimit formal) 
dhe zbatimi i tyre nuk supozon fillimin e procedurës penale. Sidoqoftë, procedura 
penale fillohet posa prokurori i shtetit të ketë dyshim të arsyeshëm për identitetin e të 
dyshuarit apo të dyshuarve që kanë kryer vepër penale.  
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Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafit 3, kur autorizimi për masa të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të 
hetimit është mbështetur në dyshimin e bazuar të siguruar nga informatori, dëshmitari 
apo dëshmitari bashkëpunues, prokurori i shtetit mund të marrë në pyetje personat e 
tillë. 
  
Paragrafi 4. 
 
Shih: komentet e paragrafit. 2. 
 
Paragrafët 5 deri 7. 
 
Me rastin e ndërmarrjes së masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit sipas 
paragrafit 1 të këtij neni, prokurori i shtetit ndërmerr masa të arsyeshme, për të ruajtur 
privatësinë e personave që nuk janë të përfshirë në veprën penale. Lidhur me 
fshehtësinë e mbledhjes së informative, shih: komentet e nenit 85. 
Prokurori i shtetit, pas zbatimit të masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe 
vëzhgimit, mund të fillojë ose jo procedurën penale. 
Kur pas zbatimit të masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit, prokurori i 
shtetit fillon procedurën penale, urdhrin për zbatim të këtyre masava ia bashkëngjet 
dosjes penale. (Në paragrafin 6 të tekstit shqip thuhet se prokurori i shtetit i 
bashkëngjet “në procesverbal të procedurës penale”. Meqenëse gjatë fazës së hetimit 
nuk ka një procesverbal të vetëm të hetimit, por ka procesverbale dhe shkresa të tjera të 
ndryshme, të cilat përbëjnë dosjen penale, fjalët “në procesverbal të procedurës 
paraprake” duhen interpretuar në kuptim të dosjes penale). 
Edhe kur prokurori i shtetit, me gjithë ndërmarrjen e masave të fshehta dhe teknike të 
hetimit dhe vëzhgimit, nuk fillon procedurën penale, megjithatë duhet t’i raportojë 
gjyqtarit të procedurës paraprake për masat e ndërmarra. 
 
Neni 85 [Fshehtësia e mbledhjes së informatave] 
 
1. Nëse prokurori i shtetit autorizon masat e fshehta apo teknike të vëzhgimit 

apo hetimit në pajtim me nenin 84, paragrafi 1, dosja mbyllet dhe mbahet e 
fshehur nëse prokurori i shtetit kërkon që të mbyllet dhe tregon se ka gjasa 
të konsiderueshme që bërja publike e hetimit paraprak do të pengonte 
hetimin ose do të paraqiste rrezik për dëshmitarët dhe hetuesit. 

2. Nëse prokurori i shtetit kërkon nga gjyqtari i procedurës paraprake që të 
urdhërojë masat e fshehta apo teknike të vëzhgimit apo hetimit, gjykata e 
mbyllë dosjen dhe e mban të fshehur nëse prokurori i shtetit kërkon një gjë 
të tillë dhe nëse tregon se ka gjasa të konsiderueshme që bërja publike e 
hetimit paraprak do të pengonte hetimin ose do të paraqiste rrezik për 
dëshmitarët dhe hetuesit. 

3. Dosja mbahet e mbyllur jo më shumë se dymbëdhjetë muaj ose deri në 
fillimin e hetimit, me ç’rast referenti i gjykatës e hap dosjen. 
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4. Gjyqtari i procedurës paraprak mund të urdhërojë që dosja të mbetet e 
mbyllur edhe për gjashtë muaj tjerë vetëm nëse prokurori i shtetit arrin të 
dëshmojë se ka gjasa të konsiderueshme që bërja publike e hetimit 
paraprak do të pengonte hetimin ose do të paraqiste rrezik për dëshmitarët 
dhe hetuesit. 

5. Masat e fshehta dhe teknike të vezhgimit dhe hetimit.  
 
Paragrafi 1. 
 
Autorizimi i prokurorit të shtetit (fjala është për urdhër nga neni 91, paragrafi 1) për 
masat e fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit, nga paragrafi 1 i nenit 84, 
mbyllet dhe mbahet i fshehur nëse prokurori i shtetit kërkon të mbyllet dhe tregon se 
ka gjasa të konsiderueshme se bërja publike e hetimit paraprak do të pengonte hetimin 
ose do të paraqiste rrezik për dëshmitarët dhe hetuesit. Fjalia e parë e paragrafi 1 jep të 
kuptohet se dosja për masat në fjalë mbyllet dhe mbahet e fshehur. Nga ana tjetër, fjalia 
e dytë mbylljen dhe mbajtjen të fshehur e kushtëzon me kërkesën dhe tregimin e 
prokurorit të shtetit se ka gjasa të konsiderueshme se bërja publike e hetimit paraprak 
do të pengonte hetimin ose do të paraqiste rrezik për dëshmitarët dhe hetuesit. 
Pavarësisht nga kjo, konsiderojmë se, duke u nisur nga natyra e masave të fshehta dhe 
teknike të hetimit dhe vëzhgimit, zbatimi i këtyre masave ka efekt vetëm kur ato 
aplikohen në mënyrë të fshehtë. 
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 i referohet rastit kur masat e fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit i 
cakton gjyqtari i procedurës paraprake sipas kërkesës së prokurorit të shtetit (sipas 
nenit 91, paragrafi 2). Edhe në rastin e tillë çështja e mbylljes (vulosjes) së dosjes dhe e 
mbajtjes të fshehur është rregulluar në mënyrë identike si në paragrafin e parë. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Paragrafi 3 përcakton kohën prej jo më shumë se dymbëdhjetë muajsh, sa mund të 
mbahet e mbyllur dosja për masat e fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit. 
Mirëpo, hapja e dosjes mund të bëhet edhe më herët, kur ndërkohë fillon hetimi formal. 
Dosjen e hap procesmbajtësi.150 Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë që 
dosja të mbahet e mbyllur edhe për gjashtë muaj të tjerë, vetëm nëse prokurori i shtetit 
në mënyrë të besueshme tregon se ka gjasa të konsiderueshme që bërja publike e 
hetimit paraprak do të pengonte hetimin ose do të paraqiste rrezik për dëshmitarët dhe 
hetuesit. Në këtë drejtim, shih edhe nenin 95.  
 
Paragrafi 5. 
 
Teksti i paragrafit 5 “Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të hetimit” i 
vendosur në fund të nenit 85 nën numrin 5 duket qartë se nuk është mbarështruar në 
                                                 
150 Në tekstin në gjuhën shipe thuhet: referenti i gjykatës e hap dosjen, në gjuhën serbe: sekretar suda, 
ndërsa në gjuhën angleze: court registrator. Mendoj se këtu është fjala për procesmbajtësin. 
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mënyrë identike në versionet gjuhësore të Kodit. Në tekstet në gjuhën shqipe dhe në 
gjuhën angleze është paragrafit 5 i nenit 85, megjithëse, duket se, vështruar nga aspekti 
përmbajtjesor, përmbajtja e këtij paragrafi është konsumuar në paragrafët paraprak të 
atij neni. Në tekstin e Kodit në gjuhën serbe, teksti i paragrafi 5 është vendosur si titull 
para nenit 86, me numër rendor 4, që në shikim të parë duket si zgjidhje e logjikshme. 
Mirëpo, kur shikojmë strukturën e Kapitullit IX, e cila është zbërthyer në katër nëntituj 
kryesorë (1.Fazat e procedurës penale, 2. Veprimet fillestare të policisë. 3. Marrja e 
informatave dhe 4. Fillimi i procedurës penale), del se masat e fshehta dhe teknike të 
vëzhgimit dhe të hetimit Kodi i trajton nën titullin 3. Marrja e informatave, pa titull të 
posaçëm për to.  
 
Neni 86 [Kushtet për zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit 

dhe të hetimit] 
 
1. Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit mund të autorizohen 

në pajtim me nenin 84 dhe 
2. Pas fillimit te procedurës penale, ose në të njëjtën kohë me aktvendimin e 

prokurorit të shtetit për të filluar procedurën paraprake, prokurori i shtetit 
mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të autorizojë 
masat e fshehta dhe teknikë të hetimit në pajtim me nenet 86-100. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit mund të autorizohen: a) para 
fillimit të procedurës penale formale (gjatë hetimit paraprak të policisë), në pajtim me 
nenin 84 të Kodit, apo b) në të njëjtën kohë kur merret aktvendimi i prokurorit të 
shtetit për të filluar hetimet, ose c) pas fillimit të procedurës penale (gjatë zbatimit të 
saj). Në rastet nën b) dhe c) prokurori i shtetit mund të kërkojë nga gjyqtari i 
procedurës paraprake që të autorizojë masat e fshehta dhe teknike të hetimit, në pajtim 
me nenet 86-100. 
 
Neni 87 [Përkufizimi i masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit  

gjatë hetimit paraprak] 
 
Sipas këtij kapitulli: 
1. Masa të fshehta ose teknike të vëzhgimit dhe hetimit (“masa sipas këtij 

kapitulli”), do të thotë secila nga këto masa të mëposhtme:  
1.1. Vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video; 
1.2. Monitorim i fshehtë i bisedave; 
1.3. Kontrollim i dërgesave postare; 
1.4. Përgjim i telekomunikimeve dhe duhet të përdoret Lexuesi - IMSI - 

Identifikimi Ndërkombëtar i Shfrytëzuesit Mobil; 
1.5. Përgjim i komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik; 
1.6. Dërgim i kontrolluar i dërgesave postare; 
1.7. Shfrytëzim i përcjelljes ose vendosje e mjeteve të përgjimit; 
1.8. Blerje e simuluar e ndonjë sendi; 
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1.9. Simulim i veprës së korrupsionit; 
1.10. Hetim i fshehtë; 
1.11. Regjistrim i thirrjeve telefonike; dhe 
1.12. Zbulim i të dhënave financiare.  

2. Shprehja “Vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video” do të thotë 
monitorim, vëzhgim ose incizim i personave, i lëvizjeve të tyre ose i 
aktiviteteve të tjera, nga zyrtari i autorizuar i policisë me anë të 
fotografimit ose me video-mjete, pa dijeninë a pëlqimin e së paku njërit 
prej personave që i shtrohen kësaj mase; 

3. Shprehja “Monitorim i fshehtë i bisedave” do të thotë monitorimi, incizimi 
ose transkribimi i bisedave nga zyrtari i autorizuar i policisë me anë të 
mjeteve teknike, pa dijeninë ose pëlqimin e së paku njërit prej personave që 
i shtrohen kësaj mase; 

4. Shprehja “Kontrollim i dërgesave postare” do të thotë kontrollim i letrave 
dhe i dërgesave të tjera postare nga zyrtari i autorizuar i policisë, që mund 
të përfshijë edhe pajimet rëntgen.  

5. Shprehja “përgjim i telekomunikimeve” do të thotë përgjim i 
komunikimeve zanore, komunikimeve tekstuale ose komunikimeve tjera 
përmes rrjeteve të telefonive fikse apo mobile. Kjo përfshin çfarëdo mjeti 
apo sistemi tjetër të ngjashëm teknologjik, që bart të dhëna që kryesisht 
kanë për qëllim të jenë private. 

6. Shprehja “Dërgim i kontrolluar i dërgesave postare” do të thotë dërgim i 
letrave dhe i materialeve të tjera postare nga zyrtari i autorizuar i policisë; 

7. Shprehja “Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes” do të thotë 
shfrytëzim nga zyrtari i autorizuar i policisë i mjeteve të cilat identifikojnë 
vendndodhjen e personit ose të objektit në të cilin është ngjitur; 

8. Shprehja “Blerje e simuluar e ndonjë sendi” do të thotë akt i blerjes së 
ndonjë sendi nga një person i dyshuar se ka kryer vepër penale që mund të 
shërbejë si provë në procedurën penale, ose nga personi për të cilin 
dyshohet të jetë viktimë e veprës penale apo e trafikimit të personave, siç 
përcaktohet në nenin 170 të Kodit Penal; 

9. Shprehja “Simulim i veprës së korrupsionit” do të thotë një veprim që është 
i njëjtë me veprën penale të ndërlidhur me korrupsion, por që ndryshon 
për shkak se kryhet me qëllim të mbledhjes së informacionit dhe provave 
gjatë hetimit penal; 

10. Shprehja “Hetim i fshehtë” do të thotë një ndërveprim i planifikuar i 
zyrtarit të autorizuar të policisë ose agjentit bashkëpunues të prokurorisë, i 
cili nuk është i identifikueshëm si zyrtar i autorizuar i policisë, ose i 
personit i cili vepron nën mbikëqyrjen e zyrtarit të autorizuar të policisë, 
me personat e dyshuar se kanë kryer vepër penale; 

11. Shprehja “Regjistrim i bisedave telefonike” do të thotë sigurim i të dhënave 
të bisedave telefonike të bëra nga një numër i caktuar i telefonit; 

12. Shprehja “Zbulim i të dhënave financiare” do të thotë sigurim i 
informacionit nga banka apo ndonjë institucion tjetër financiar mbi 
depozitat, llogaritë ose transaksionet finaciare; 
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13. Shprehja “Zyrtar i autorizuar ligjor” do të thotë gjyqtar i procedurës 
paraprake ose prokuror i shtetit me autorizimin e të cilit sipas këtij 
kapitulli është lëshuar urdhri; dhe 

14. Shprehja “Person që i nënshtrohet urdhrit” do të thotë person kundër të 
cilit është udhëruar masa. sipas këtij kapitulli. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
  
Paragrafi 1 i këtij neni rendit masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, 
ndërsa paragrafët 2-14 bëjnë përkufizimin e atyre masave. Konform më strukturën e re 
të KPP, masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit rregullohen në nëntitullin 
“Marrja e informatave” në kuadër të Kapitullit IX. 
Duke u nisur nga qëllimi që synohet të arrihet me rastin e përcaktimit të masave të 
fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, dhe përkufizimi i nocioneve të përdorura, 
nenet 87, 92, paragrafi 1, 97, 98 etj. edhe më tutje flasin për dispozitat nga “ky 
kapitull”, ndonëse masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit nuk 
rregullohen me një kapitull të veçantë, sikurse në Kodin e mëparshëm.  
 
Neni 88 [Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit] 
 
1. Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video, monitorimi i fshehtë i bisedave 

në vende publike, regjistrimi i thirrjeve telefonike ose zbulimi i të dhënave 
financiare mund të urdhërohet kundër një personi apo vendi të caktuar, 
nëse: 
1.1. Ekziston dyshimi i bazuar se vendi është përdorur ose personi i tillë 

ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, ose në rastet 
kur tentativa është e ndëshkueshme, ka tentuar të kryejë vepër 
penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare; dhe 

1.2. 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. 

2. Regjistrimi i bisedave telefonike ose zbulimi i të dhënave financiare po 
ashtu mund të urdhërohet kundër personave, përpos të dyshuarit, kur 
kushti në paragrafin 1 të nënparagrafin 1.1. të paragrafit 1 këtij neni vlen 
për të dyshuarin dhe kur plotësohet parakushti nga paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.2 i këtij neni dhe ekziston dyshim i bazuar se: 
2.1. Personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të 

dyshuarit ose që i dedikohen të dyshuarit apo që merr pjesë në 
transaksionet financiare të të dyshuarit; ose 

2.2. I dyshuari përdor telefonin e personit të tillë. 
3. Monitorimi i fshehtë i bisedave në vende private, kontrollimi i dërgesave 

postare, ndërprerja e telekomunikimeve, ndërpreja e komunikimeve me 
anë të rrjetit kompjuterik, dërgimi i kontrolluar i dërgesave postare, 
shfrytëzimi i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, blerja e simuluar e 



Ejup Sahiti 

271 

ndonjë sendi, simulimi i një vepre të korrupsionit apo hetimi i fshehtë 
mund të urdhërohen kundër një personi, vendi apo sendi, konkret nëse: 
3.1. Ekziston dyshim i bazuar se vendi apo sendi i tillë përdoret për 

kryerje të veprës penale ose personi i tillë ka kryer, apo në rastin kur 
tentimi ndëshkohet, ka tentuar të kryejë vepër penale nga neni 90i 
këtij Kodi; 

3.2. Informacioni i cili mund të merrej nga masat e urdhëruara me gjasë 
do të ndihmonte në hetimin e veprës penale dhe nuk do të kishte 
mundësi të merrej me veprime të tjera hetimore pa shkaktuar 
vështirësi të paarsyeshme ose rrezik potencial për të tjerët. 

4. Kontrollimi i dërgesave postare, përgjimi i telekomunikimeve ose përgjimi i 
komunikimeve me anë të rrjetit kompjuterik po ashtu mund të urdhërohen 
kundër personit, përpos të dyshuarit, kur kushti nga paragrafi 3, 
nënparagrafi 3.1 i këtij neni vlen për të dyshuarin dhe kur plotësohet 
parakushti nga paragrafi 3, nënparagrafi 2 i këtij neni dhe ekziston dyshim 
i bazuar se: 
4.1. Personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të 

dyshuarit ose që i dedikohen të dyshuarit; ose 
4.2. I dyshuari përdor telefonin e personit të tillë ose ka qasje në sistem 

kompjuterik. 
 
Neni 88, ndonëse titullohet “Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit”, me 
përmbajtjen e tij përcakton kushtet për zbatimin e masave të tilla. 
 
Paragrafi 1. 
 
Masat nga paragrafi 1 mund të urdhërohen kundër një personi apo vendi të caktuar, 
nëse plotësohen kushtet nga nënparagrafi 1.1. (ekzistimi i dyshimit të bazuar se vendi 
është përdorur ose personi i tillë ka kryer vepër penale ose është tentuar të kryhet vepra 
penale, ku tentativa është e dënueshme) dhe nga nënparagrafi 1.2. (kur pritet që 
informacioni i fituar me zbatimin e masave të fshehta, do të mundësojë hetimin e 
veprave penale, marrja e të cilit me masa të tjera hetimore nuk do të mund të bëhej pa 
shkaktuar vështirësi të paarsyeshme ose rrezik potencial për të tjerët. 
 
Paragrafi 2. 
 
Masat nga paragrafi 2 gjithashtu mund të urdhërohen kundër personit që nuk është i 
dyshuar,nën kushtet e parapara për dyshuarin nga paragrafi 1 i këtij neni dhe ekziston 
dyshimi i bazuar se: a) personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë 
prej të dyshuarit ose që i dedikohen të dyshuarit, apo që merr pjesë në transaksionet 
financiare të të dyshuarit; ose b) i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë. 
 
Paragrafi 3. 
 
Masat nga paragrafi 3 mund të urdhërohen kundër një personi, vendi apo sendi konkret, 
nëse: ekziston dyshim i bazuar se vendi apo sendi përdoret për kryerje të veprës 



Ejup Sahiti 

272 

penale ose personi i tillë ka kryer vepër penale, ose është tentuar të kryhet vepra penale 
për se tentativa është e dënueshme nga neni 90 i KPP, dhe kur pritet që informacioni i 
fituar me zbatimin e masave të fshehta, do të mundësojë hetimin e veprave penale, apo 
sigurimin e informacionit, i cili me masa të tjera hetimore nuk do të mund të bëhej pa 
shkaktuar vështirësi të paarsyeshme ose rrezik potencial për të tjerët.  
 
Paragrafi 4. 
 
Masat nga paragrafi 4, po ashtu mund të urdhërohen kundër personit që nuk është i 
dyshuar kur paragrafi 3 i këtij neni zbatohet ndaj të dyshuarit dhe ekziston dyshimi i 
bazuar se: a) personi i tillë merr ose transmeton komunikime që burojnë prej të 
dyshuarit ose që i dedikohen të dyshuarit, ose i dyshuari përdor telefonin e personit të 
tillë apo ka qasje në sistemin kompjuterik.  
  
Neni 89 [Standardet për urdhra nga neni 88] 
 
1. Masat nga neni 88, paragrafi 2 ose paragrafi 4 të këtij Kodi mund të 

urdhërohen, nëse: 
1.1. Ka dyshim të arsyeshëm se numri i telefonit, adresa elektronike apo 

llogaria financiare është përdorur për kryerjen e veprës penale, ose 
në rastet kur tentativa është e ndëshkueshme, është përdorur në 
tentativën për të kryer vepër penale nga neni 90; dhe 

1.2. Pronari apo shfrytëzuesi i numrit telefonik, adresës elektronike apo 
llogarisë financiare nuk është i njohur, është person juridik ose ka 
dyshim të arsyeshëm se numri telefonik, adresa elektronike apo 
llogaria financiare po përdoret nga dikush tjetër e jo nga pronari.  

 
Neni 89 parasheh mundësinë e urdhërimit të masave nga neni 88, paragrafi 2 e 4 
(zbatimin e masave përkatëse kundër personit tjetër që nuk është i dyshuar për vepër 
penale), nëse ka dyshim të bazuar (vetëm në tekstin shqip të këtij neni thuhet “dyshim 
i arsyeshëm”) se numri i telefonit, adresa elektronike apo llogaria financiare është 
përdorur për kryerje të veprës penale, ose te tentativa e ndëshkueshme është përdorur 
në tentativën për të kryer vepër penale nga neni 90 i KPP dhe, në një rast të tillë, 
pronari apo shfrytëzuesi është i panjohur, është person juridik ose ka dyshim të bazuar 
se numri i telefonit, adresa elektronike apo llogaria financiare e tij po përdoret nga 
dikush tjetër e jo nga pronari. 
 
Neni 90 [Veprat penale për të cilat mund të lëshohen urdhrat sipas nenit 88] 
  
1. Urdhri nga neni 88 mund të përdoret vetëm për hetimin e së paku një nga 

këto vepra të dyshuara penale: 
1.1. veprat penale të dënueshme me pesë ose më shumë vjet burgim; ose 
1.2. një apo më shumë nga veprat penale në vijim:  

1.2.1. Dhuna ndaj përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës, në 
pajtim me nenin 127 të Kodit Penal; 
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1.2.2. Rrezikimi i rendit kushtetues me shkatërrimin apo dëmtimin e 
instalimeve dhe pajisjeve publike, në pajtim me nenin 128 të 
Kodit Penal; 

1.2.3. Sabotimi, në pajtim me nenin 129 të Kodit Penal; 
1.2.4. Spiunazhi, në pajtim me nenin 130 të Kodit Penal; 
1.2.5. Fshehja ose moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste, 

në pajtim me nenin 141 të Kodit Penal; 
1.2.6. Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër 

rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, në 
pajtim me nenin 143 të Kodit Penal; 

1.2.7. Rrezikimi i negociatorëve, në pajtim me nenin 158 të Kodit 
Penal; 

1.2.8. Organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve 
kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës, në pajtim me nenin 
159 të Kodit Penal; 

1.2.9. Rrëmbimi i fluturakes, në pajtim me nenin 163 të Kodit Penal;  
1.2.10. Rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil, në pajtim me nenin 164 

të Kodit Penal; 
1.2.11. Skllavëria, kushtet e ngjashme me skllavërinë dhe puna e 

detyruar, në pajtim me nenin 168 të Kodit Penal; 
1.2.12. Kontrabandimi me migrantë, në pajtim me nenin 169 të 

Kodit Penal; 
1.2.13. Trafikimi me njerëz, në pajtim me nenin 170 të Kodit Penal; 
1.2.14. Fshehja e dokumenteve të identifikimit të viktimave të 

skllavërisë ose trafikimit me njerëz, në pajtim me nenin 171 
të Kodit Penal;  

1.2.15. Rrezikimi i personave nën mbrojtje ndërkombëtare, në 
pajtim me nenin 172 të Kodit Penal; 

1.2.16. Rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara dhe i 
personelit në marrëdhënie me to, në pajtim me nenin 173 të 
Kodit Penal; 

1.2.17. Marrja e pengjeve, në pajtim me nenin 174 të Kodit Penal; 
1.2.18. Kanosja për përdorimin ose kryerjen e vjedhjes apo të 

grabitjes së materialit nuklear, në pajtim me nenin 176 të 
Kodit Penal; 

1.2.19. Rrëmbimi, në pajtim me nenin 193 të Kodit Penal; 
1.2.20. Tortura, në pajtim me nenin 198 të Kodit Penal; 
1.2.21. Cënimi i së drejtës për të kandiduar, në pajtim me nenin 209 

të Kodit Penal; 
1.2.22. Kanosja e kandidatit, në pajtim me nenin 210 të Kodit Penal; 
1.2.23. Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve, në pajtim 

me nenin 213 të Kodit Penal; 
1.2.24. Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin, në pajtim 

me nenin 214 të Kodit Penal; 
1.2.25. Falsifikimi i rezultateve të votimit, në pajtim me nenin 218 të 

Kodit Penal; 
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1.2.26. Asgjësimi i dokumenteve të votimit, në pajtim me nenin 219 
të Kodit Penal; 

1.2.27. Dhunimi, në pajtim me nenin 229 të Kodit Penal; 
1.2.28. Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit, në pajtim me 

nenin 230 të Kodit Penal; 
1.2.29. Mundësimi ose detyrimi në prostitucion, në pajtim me nenin 

240 të Kodit Penal; 
1.2.30. Transplantimi i kundërligjshëm dhe trafikimi i organeve dhe 

qelizave njerëzore, në pajtim me nenin 264 të Kodit Penal; 
1.2.31. Ndotja e ujit të pijshëm, në pajtim me nenin 269 të Kodit 

Penal; 
1.2.32. Ndotja e artikujve ushqimorë që përdoren nga njerëzit apo 

kafshët, në pajtim me nenin 270 të Kodit Penal; 
1.2.33. Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, në pajtim 
me nenin 272 të Kodit Penal; 

1.2.34. Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, 
substancave psikotrope, analoge apo veglave, pajisjeve apo 
materialeve narkotike, në pajtim me nenin 273 të Kodit 
Penal; 

1.2.35. Organizimi, drejtimi apo financimi i trafikimit të narkotikëve 
apo substancave psikotrope, në pajtim me nenin 278 të Kodit 
Penal; 

1.2.36. Cenimi i barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike, në 
pajtim me nenin 283 të Kodit Penal; 

1.2.37. Keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike, në pajtim me nenin 
289 të Kodit Penal; 

1.2.38. Falsifikimi i letrave me vlerë dhe instrumenteve të pagesës, në 
pajtim me nenin 292 të Kodit Penal; 

1.2.39. Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 
në pajtim me nenin 299 të Kodit Penal; 

1.2.40. Falsifikimi i parasë, në pajtim me nenin 301 të Kodit Penal; 
1.2.41. Prodhimi, furnizimi, shitja, posedimi ose dhënia në shfrytë-

zim e mjeteve për falsifikim, në pajtim me nenin 303 të Kodit 
Penal; 

1.2.42. Shpërlarja e parave, në pajtim me nenin 307 të Kodit Penal; 
1.2.43. Marrëveshjet për kufizimin e konkurrencës përmes ftesave 

për tender, në pajtim me nenin 308 të Kodit Penal; 
1.2.44. Mashtrimi në shkëmbimin e letrave me vlerë, në pajtim me 

nenin 309 të Kodit Penal; 
1.2.45. Marrëveshja dhe mashtrimi me letrat me vlerë të Qeverisë, 

në pajtim me nenin 311 të Kodit Penal; 
1.2.46. Shmangia nga tatimi, në pajtim me nenin 312 të Kodit Penal; 
1.2.47. Pranimi i paarsyeshëm i dhuratave, në pajtim me nenin 314 

të Kodit Penal; 
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1.2.48. Dhënia e paarsyeshme e dhuratave, në pajtim me nenin 315 të 
Kodit Penal; 

1.2.49. Kontrabandimi i mallrave, në pajtim me nenin 316 të Kodit 
Penal; 

1.2.50. Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore, në 
pajtim me nenin 317 të Kodit Penal;  

1.2.51. Zjarrvënia, në pajtim me nenin 333 të Kodit Penal; 
1.2.52. Mashtrimi, në pajtim me nenin 334 të Kodit Penal; 
1.2.53. Mashtrimi me subvencione, në pajtim me nenin 335 të Kodit 

Penal 
1.2.54. Mashtrimi lidhur me pranimin e fondeve nga Komuniteti 

Evropian, në pajtim me nenin 336 të Kodit Penal; 
1.2.55. Keqpërdorimi i sigurimit, në pajtim me nenin 337 të Kodit 

Penal; 
1.2.56. Hyrja në sistemet kompjuterike, në pajtim me nenin 338 të 

Kodit Penal; 
1.2.57. Mbajtja e paligjshme e substancave dhe e mbeturinave të 

rrezikshme, në pajtim me nenin 347 të Kodit Penal; 
1.2.58. Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këm-

bimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo 
materieve plasëse, në pajtim me nenin 371 të Kodit Penal; 

1.3. Një apo më shumë nga veprat e mëposhtme penale, nëse kryhen në 
lidhje me terrorizëm, korrupsion apo krim të organizuar: 
1.3.1. Kanosja, në pajtim me nenin 184 të Kodit Penal; 
1.3.2. Ngacmimi, në pajtim me nenin 185 të Kodit Penal; 
1.3.3. Sulmi, në pajtim me nenin 186 të Kodit Penal; 
1.3.4. Lëndimi i rëndë trupor, në pajtim me nenin 188 të Kodit 

Penal; 
1.3.5. Shtrëngimi, në pajtim me nenin 194 të Kodit Penal; 
1.3.6. Detyrimi, në pajtim me nenin 339 të Kodit Penal; 
1.3.7. Shantazhi, në pajtim me nenin 340 të Kodit Penal; 
1.3.8. Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, në pajtim me nenin 364 

të Kodit Penal; 
1.3.9. Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike, në pajtim 

me nenin 365 të Kodit Penal; 
1.3.10. Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe 

rrezikimi i sigurisë në vendin e punës, në pajtim me nenin 366 
të Kodit Penal; 

1.3.11. Dërgimi apo transportimi i kundërligjshëm i lëndëve 
eksplozive ose lëndëve ndezëse, në pajtim me nenin 368 të 
Kodit Penal; 

1.3.12. Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, në pajtim me 
nenin 374 të Kodit Penal; 

1.3.13. Pengimi i të provuarit apo procedurës zyrtare, në pajtim me 
nenin 393 të Kodit Penal; 
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1.3.14. Frikësimi gjatë procedurës penale për krimin e organizuar, 
në pajtim me nenin 394 të Kodit Penal; 

1.3.15. Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, në pajtim me 
nenin 421 të Kodit Penal; 

1.3.16. Keqpërdorimi i informatës zyrtare, në pajtim me nenin 422 të 
Kodit Penal; 

1.3.17. Konflikti i interesit, në pajtim me nenin 423 të Kodit Penal; 
1.3.18. Përvetësimi në detyrë, në pajtim me nenin 424 të Kodit Penal; 
1.3.19. Mashtrimi në detyrë, në pajtim me nenin 425 të Kodit Penal; 
1.3.20. Marrja e ryshfetit, në pajtim me nenin 427 të Kodit Penal; 
1.3.21. Dhënia e ryshfetit, në pajtim me nenin 428 të Kodit Penal; 
1.3.22. Dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj, në pajtim me nenin 

429 të Kodit Penal; 
1.3.23. Ushtrimi i ndikimit, në pajtim me nenin 430 të Kodit Penal; 
1.3.24. Zbulimi i fshehtësisë zyrtare, në pajtim me nenin 431 të Kodit 

Penal; 
2. Provat e siguruara në pajtim me masën e urdhëruar ligjërisht sipas nenit 88 

janë të pranueshme në shqyrtim kryesor, pa marrë parasysh nëse janë apo 
jo të përfshira në aktakuzë për veprat penale të cekura në këtë nen. 

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 në tre nënparagrafë rendit veprat penale për të cilat mund të lëshohen 
urdhrat sipas nenit 88.  
 
Nënparagrafi 1.1. 
 
Nënparagrafi 1.1 i referohet një kriteri objektiv, të mbështetur në peshën e veprës 
penale, në bazë të të cilit mund të zbatohen masat e fshehta dhe teknike të hetimit dhe 
vëzhgimit. Sipas atij kriteri,masat e fshehta mund të përdoren për hetimin e veprave 
penale të dënueshme me pesë ose më shumë vjet burgim, pavarësisht nga veprat penale 
të përfshira në paragrafët 2 e 3 të këtij neni. 
 
Nënparagrafi 1.2. 
 
Nënparagrafi 1.2 rendit një numër të konsiderueshëm veprash penale (58 vepra penale), 
tek të cilat (për një ose më shumë vepra penale) mund të zbatohen masat e fshehta dhe 
teknike të hetimit dhe vëzhgimit.  
 
Nënparagrafi 1.3. 
 
Nënparagrafi 1.3 gjithashtu rendit një numër të konsiderueshëm veprash penale (24 
vepra penale), për të cilat (për një ose më shumë vepra penale) mund të zbatohen masat 
e fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit, nëse kryhen në lidhje me terrorizëm, 
korrupsion apo krim të organizuar. 
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Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 i konsideron të pranueshme provat e siguruara në pajtim me masën e 
urdhëruar ligjërisht sipas nenit 88, pavarësisht a janë përfshirë në aktakuzë për veprat 
penale të cekura sipas këtij neni. 
 
Neni 91 [Personat kompetent për të urdhëruar dhe zbatuar masat e fshehta 

dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit] 
 
1. Prokurori i shtetit mund të urdhërojë përkohësisht njërën nga masat e 

përcaktuara në paragrafin 2 vetëm në procedura penale urgjente, ose në 
procedura penale, të cilat janë duke u hetuar nën kapitullin XXIV ose 
kapitullin XXXIV të Kodit Penal, ose rasteve të shpëlarjes së parasë në 
raste të nevojshme, nëse pritja do të rezultonte nga lëshimi i urdhrit prej 
gjyqtarit të procedurës paraprake sipas paragrafit 2 të këtij neni do të 
rrezikonte sigurinë e hetimeve ose jetën dhe sigurinë e palës së dëmtuar, 
dëshmitarit, informatorit ose anëtarëve të familjes së tyre. Urdhri i tillë i 
përkohshëm pushon të ketë efekt nëse nuk konfirmohet me shkrim nga 
gjyqtari i procedurës paraprake brenda tri ditëve nga lëshimi i tij. Me 
rastin e vërtetimit të urdhrit të përkohshëm të prokurorit të shtetit, 
gjyqtari i procedurës paraprake, sipas detyrës zyrtare, do të bëjë vlerësim 
me shkrim të ligjshmërisë së tij. 

2. Gjyqtari i procedurës paraprake, me kërkesë të prokurorit të shtetit mund 
të urdhërojë secilën nga masat e mëposhtme:  
2.1. Fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende publike;  
2.2. Monitorim të fshehtë të bisedave në vende publike; 
2.3. Hetim të fshehtë;  
2.4. Regjistrimi i bisedave telefonike. 
2.5. Fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende private; 
2.6. Monitorim të fshehtë të bisedave në vende private; 
2.7. Kontrollim të dërgesave postare; 
2.8. Përgjim të telekomunikimeve, përfshirë tekstet e mesazheve ose 

mesazhet e tjera elektronike; 
2.9. Përgjim të komunikimeve me anë të rrjetit kompjuterik; 
2.10. Dërgim i kontrolluar të dërgesave postare; 
2.11. Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes; 
2.12. Blerje të simuluar të ndonjë sendi; 
2.13. Simulim të një vepre të korrupsionit; ose  
2.14. Zbulim i të dhënave financiare. 

3. Kërkesa për marrjen e urdhrit për ndonjë nga masat e përcaktuara në 
paragrafët 1, 2 ose 3 të këtij neni bëhet me shkrim dhe përfshin të dhënat e 
mëposhtme: 
3.1. Identitetin e zyrtarit të autorizuar policor, zyrtarit të organit të 

autorizuar për të zbatuar ligjin penal ose prokurorit të shtetit që bën 
kërkesën; 



Ejup Sahiti 

278 

3.2. Arsyet dhe faktet që mbështesin kërkesën dhe përmbushin kushtet 
nga neni 88; dhe 

3.3. Të dhënat lidhur me çfarëdo kërkese paraprake të njohur për 
paraqitësin e kërkesës që ka të bëjë me personin e njëjtë dhe 
veprimet e ndërmarra nga zyrtari i autorizuar gjyqësor lidhur me 
kërkesën e tillë. 

 
Vendet bashkëkohore gjithnjë e më shumë po ballafaqohen me forma të kriminalitetit 
të rëndë, siç janë veprat penale të terrorizmit, të korrupsionit apo të krimit të 
organizuar. Domosdoshmëria shoqërore për t’u përballur në mënyrë efikase me 
kriminalitetin, ka bërë që masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit të jenë 
në reportoar të procesit të zbulimit dhe të provimit të veprave penale pothuaj në të 
gjitha legjislacionet penale procedurale të shteteve bashkëkohore. Për sa i përket 
autorizimit për të urdhëruar zbatimin e masave të fshehta, ka zgjidhje të ndryshme. Në 
Kodin e Përkohshëm të procedurës penale të Kosovës disa masa mund t’i urdhëronte 
prokurori, ndërsa të tjerat gjyqtari i procedurës paraprake.  
Sipas dispozitës së nenit 91 të KPP-së tani në fuqi, personi i autorizuar për të urdhëruar 
zbatimin e cilësdo nga masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, parimisht, 
është gjyqtari i procedurës paraprake. Mirëpo, në raste urgjente, këto masa mund t’i 
urdhërojë përkohësisht edhe prokurori i shtetit. 
 
Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafit 1, prokurori i shtetit mund të urdhërojë përkohësisht zbatimin e 
ndonjërës nga masat e fshehta dhe teknike të përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni, 
vetëm: a) në procedurë penale urgjente, b) në procedura penale ku hetohet në kapitujt 
XXIV (që ka të bëjë me krimin e organizuar) ose XXXIV (që ka të bëjë me 
korrupsionin zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare) të KP-së, c) në rastet e 
shpëlarjes së parasë. Në rastet e sipërcekura prokurori i shtetit mund të urdhërojë masë 
përkatëse, nëse pritja e urdhrit nga gjyqtari i procedurës paraprake do të rrezikonte 
sigurinë e hetimeve ose jetën dhe sigurinë e palës së dëmtuar, të dëshmitarit, të 
informatorit ose të anëtarëve të familjes së tyre. 
Urdhri i prokurorit të shtetit për zbatim të masës ka efekt të përkohshëm. Në qoftë se 
urdhri i prokurorit të shteti brenda tri ditësh nga lëshimi i tij nuk konfirmohet me 
shkrim nga gjyqtari i procedurës penale, ai pushon të ketë efekt. Nga kjo kuptohet se 
prokurori i shtetit, kur urdhëron zbatimin e ndonjë mase, njëkohësisht ose sa më shpejt 
që të jetë e mundur, duhet t’i drejtohet me kërkesë gjyqtarit të procedurës paraprake, në 
mënyrë që ai ta vërtetojë urdhrin e përkohshëm të prokurorit të shtetit. Me rastin e 
vërtetimit të urdhrit të përkohshëm të prokurorit, gjyqtari i procedurës penale bën 
vlerësimin me shkrim të ligjshmërisë së tij. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë zbatimin e cilësdo masë nga 
paragrafi 2, nëse prokurori i shtetit parashtron kërkesë për lëshimin e urdhrit. 
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Sipas paragrafit 3, kërkesa për lëshim të urdhrit për zbatim të masës së fshehtë dhe 
teknike të vëzhgimit dhe hetimit nga ana e prokurorit të shtetit apo nga gjyqtari i 
procedurës paraprake (sipas paragrafëve 1 dhe 2) bëhet me shkrim dhe duhet të 
përfshijë të dhënat vijuese: 
- identitetin e zyrtarit i cili parashtron kërkesën. I tillë mund të jetë zyrtari i 

autorizuar i policisë, zyrtari i organit të autorizuar për të zbatuar ligjin penal, dhe 
prokurori i shtetit; 

- arsyet dhe faktet që mbështesin kërkesën dhe përmbushin kushtet nga neni 88; 
dhe 

- të dhënat lidhur me çfarëdo kërkese paraprake të njohur për paraqitësin e 
kërkesës, që ka të bëjë me personin e njëjtë dhe veprimet e ndërmarra nga zyrtari i 
autorizuar gjyqësor lidhur me kërkesën e tillë. 

 
Neni 92 [Urdhrat për masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit] 
 
1. Urdhëri për ndonjë masë të caktuar nga ky kapitull bëhet me shkrim dhe 

përmban: 
1.1. Emrin dhe adresën e personit ose të personave që i nënshtrohen 

urdhrit, nëse dihet numri i personave të prekur nga të dhënat dhe 
baza ligjore e saktë e saj; 

1.2. Emërtimi zyrtar i masës dhe baza ligjore e saktë e saj; 
1.3 Në veçanti gjetjet e tanishme dhe gjasat reale sipas nenit 19 

nënparagrafi 1.11. të këtij Kodi; 
1.4. Masa dhe koha e saktë e fillimit dhe përfundimit të saj nëse zbatohet, 

dhe 
1.5. Personin e autorizuar për zbatimin e masës dhe zyrtarin përgjegjës 

për mbikëqyrjen e zbatimit të tillë. 
2. Për urdhrin e lëshuar për ndonjërën masë nga ky kapitulli, nga zyrtari i 

autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport zyrtarit të autorizuar 
gjyqësor mbi zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga dita e 
lëshimit të urdhrit. 

3. Urdhri për vëzhgim të fshehtë fotografik ose me video në vende private, 
monitorim të bisedave në vende private, përgjim të telekomunikimeve, 
përgjim të komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik ose shfrytëzim i 
mjeteve për përcjellje të vendndodhjes mund ta autorizojë zyrtarin e 
autorizuar të policisë të hyjë në lokale private, nëse gjyqtari i procedurës 
paraprake vlerëson se hyrja e tillë është e domosdoshme për të aktivizuar 
ose pamundësuar mjetet teknike për zbatimin e masave të tilla. Kur 
zyrtarët e autorizuar të policisë hyjnë në lokale private në pajtim me 
urdhrin nga ky paragraf, veprimet e tyre në lokalet private duhet të 
kufizohen në veprimet e nevojshme për të aktivizuar apo çaktivizuar 
pajisjet teknike. 

4. Urdhri për regjistrimin e bisedave telefonike ose përgjimin e komuniki-
meve nëpërmjet rrjetit kompjuterik duhet të përfshijë të gjitha elementet 
për identifikimin e secilit telefon ose secilës pikë të qasjes në rrjetin 
kompjuterik që duhet të përgjohet. Përpos rasteve të parapara në 
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paragrafin 5 të këtij neni, urdhri për përgjim të telekomunikimeve duhet të 
përmbajë të gjitha elementet për identifikimin e secilit telefon që duhet të 
përgjohet. 

5. Me kërkesën e prokurorit të shtetit, urdhri për përgjimin e telekomuni-
kimeve mund të përfshijë vetëm një përshkrim të përgjithshëm të 
telefonave që mund të përgjohen, kur gjyqtari i procedurës paraprake të 
gjykatës themelore kompetente çmon se ekziston dyshim i bazuar që: 
5.1. I dyshuari shfrytëzon telefona të ndryshëm me qëllim të shmangies 

nga vëzhgimi i zyrtarit të autorizuar të policisë; dhe 
5.2. Një telefon apo telefonat e paraqitur në urdhër shfrytëzohen ose do të 

shfrytëzohen nga i dyshuari. 
6. Kur urdhri për përgjimin e telekomunikimeve është lëshuar nga gjyqtari i 

procedurës paraprake të gjykatës themelore, në pajtim me paragrafin 5 të 
këtij neni: 
6.1. Zyrtarët e autorizuar të policisë, pas zbatimit të urdhrit për një 

telefon të caktuar, menjëherë informojnë me shkrim gjyqtarin e 
procedurës paraprake mbi faktet e rëndësishme, duke përfshirë edhe 
numrin e telefonit; 

6.2. Urdhri nuk mund të shfrytëzohet për të përgjuar telekomunikimet e 
personit i cili nuk është i dyshuar; dhe 

6.3. Kohëzgjatja e urdhrit është e kufizuar deri në pesëmbëdhjetë ditë 
dhe mund të ripërtërihet deri në nëntëdhjetë ditë nga dita e lëshimit 
të urdhrit. 

7. Urdhri për kontroll të dërgesave postare ose dërgim të kontrolluar të 
dërgesave postare duhet të përfshijë adresën në dërgesat postare që duhet 
të kontrollohen ose dërgohen. Adresa e tillë duhet të përputhet me atë të 
personit ose të personave të përfshirë në urdhër. 

8. Urdhri për përgjimin e telekomunikimeve, përgjimin e komunikimeve 
nëpërmjet rrjetit kompjuterik, regjistrimin e thirrjeve telefonike, 
kontrollin e dërgesave postare, dërgimin e kontrolluar të dërgesave postare 
ose zbulimin e të dhënave financiare duhet të përfshijë si shtesë udhëzimin e 
veçantë me shkrim për personat, përveç zyrtarëve të autorizuar të policisë, 
ndihma e të cilëve mund të jetë e nevojshme për zbatimin e urdhrit. 
Udhëzimi i tillë me shkrim duhet t’i dërgohet drejtorit ose zyrtarit 
përgjegjës të sistemit të telekomunikimeve, rrjetit kompjuterik, shërbimit 
postar, bankës ose institucioneve të tjera financiare dhe duhet të përfshijë 
vetëm informacionin që kërkohet për ndihmë në zbatimin e urdhrit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1, në nënparagrafët 1.1. deri 1.5., përcakton të dhënat të cilat duhet t’i 
përmbajë urdhri për zbatim të ndonjë mase, dhe njëherësh përkufizon afatin prej 
gjashtë muajsh nga koha e lëshimit të urdhrit, brenda të cilit duhet të zbatohet masa e 
urdhëruar. Për vazhdim eventual të ndonjërës nga masat e fshehta, shih nenin 94, 
paragrafët 2, 3 dhe 7. 
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Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 obligon zyrtarin e autorizuar të policisë që, brenda pesëmbëdhjetë ditësh 
nga dita e lëshimit të urdhrit, t’i paraqesë raport zyrtarit të autorizuar gjyqësor lidhur 
me zbatimin e urdhrit. Me fjalët “zyrtar i autorizuar gjyqësor” duhet kuptuar gjyqtari i 
procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, varësisht 
se kush e ka urdhëruar zbatimin e masës.  
 
Paragrafi 3. 
 
Për zbatim të ndonjërës nga masat e përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni, gjyqtari i 
procedurës paraprake mund ta autorizojë zyrtarin e autorizuar të policisë të hyjë në 
lokale private, nëse vlerëson se hyrja e tillë është e domosdoshme, për të aktivizuar 
ose pamundësuar mjetet teknike për zbatimin e masave të tilla. Me rastin e hyrjes në 
lokal privat, në pajtim me urdhrin nga ky paragraf, veprimet e zyrtarit të autorizuar të 
policisë duhet të kufizohen në veprimet e nevojshme për të aktivizuar apo çaktivizuar 
pajisjet teknike. 
 
Paragrafët 4 deri 6. 
 
Sipas paragrafi 4, urdhri për regjistrimin e bisedave telefonike ose përgjimin e 
komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik, duhet të përfshijë elementet për 
identifikimin e secilit telefon ose të secilës pikë të qasjes në rrjetin kompjuterik që 
duhet të përgjohet. Mirëpo, sipas paragrafit 5, me kërkesën e prokurorit të shtetit, 
urdhri për përgjimin e telekomunikimeve mund të përfshijë vetëm një përshkrim të 
përgjithshëm të telefonave që mund të përgjohen, kur gjyqtari i procedurës paraprake i 
gjykatës themelore kompetente çmon se ekziston dyshimi i bazuar që:  
a) i dyshuari shfrytëzon telefona të ndryshëm, me qëllim të shmangies nga vëzhgimi i 

zyrtarit të autorizuar të policisë; dhe  
b) një telefon apo telefonat e paraqitur në urdhër shfrytëzohen ose do të shfrytëzohen 

nga i dyshuari. 
Në rastin nga paragrafi 6, kur nga gjyqtari është lëshuar urdhri për përgjim të 
telekomunikimeve, sipas paragrafit 5, urdhri nuk mund të shfrytëzohet për të përgjuar 
telekomunikimet e personit që nuk është i dyshuar. Zyrtari i autorizuar i policisë, pas 
zbatimit të urdhrit për një telefon të caktuar, menjëherë duhet ta njoftojë me shkrim 
gjyqtarin e procedurës paraprake për faktet e rëndësishme të vërtetuara nëpërmjet 
përgjimit dhe për numrin e telefonit.  
Koha e zbatimit të urdhrit për përgjim të telekomunikimeve është kufizuar në afat deri 
në pesëmbëdhjetë ditë, me mundësi ripërtëritjeje deri në 90 ditë (krahaso me nenin 93, 
paragrafi 1). Siç shihet, mundësia e ripërtëritjes së afatit është përcaktuar në mënyrë 
mjaft ekstensive. Sidoqoftë, edhe përcaktimi i kohës brenda së cilës ripërtërihet, afati 
duhet të bëhet sipas procedurës që vlen për autorizimin e masës së caktuar.  
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Paragrafët 7 dhe 8. 
 
Në urdhrin me të cilin autorizohet ndonjëra prej masave nga paragrafi 7, duhet të 
shënohet adresa në dërgesat postare që duhet të kontrollohen ose të dërgohen, e cila 
duhet të përputhet me atë të personit të përfshirë në urdhër. Ndërsa në urdhrin me të 
cilin autorizohet ndonjëra prej masave nga paragrafi 8, krahas zyrtarit të autorizuar të 
policisë, si shtesë, duhet të shënohet udhëzim i veçantë me shkrim për personat ndihma 
e të cilëve mund të jetë e nevojshme për zbatimin e urdhrit. (Për detyrimin e këtyre 
personave përgjegjës, shih edhe nenin vijues 93, paragrafi 5 e 6.)  
Udhëzimi i tillë me shkrim duhet t’i dërgohet drejtorit ose zyrtarit përgjegjës të sistemit 
të telekomunikimeve, rrjetit kompjuterik, shërbimit postar, bankës ose institucioneve të 
tjera financiare - dhe duhet të përfshijë vetëm informacionin që kërkohet për ndihmë në 
zbatimin e urdhrit. 
 
Neni 93 [Zbatimi i urdhrit për masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit 

dhe hetimit] 
 
1. Zyrtari i autorizuar i policisë fillon zbatimin e urdhrit për zbatimin e 

ndonjë mase nga ky Kapitull jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e 
lëshimit. 

2. Zbatimi i urdhrit kryhet në atë mënyrë që të minimizojë përgjimin e 
komunikimeve të cilat në të kundërtën nuk i nënshtrohen përgjimit sipas 
këtij kapitulli. 

3. Nëse ndonjë prej kushteve për urdhërimin e masave pushon të vlejë, zyrtari 
i autorizuar i policisë duhet të pezullojë zbatimin e urdhrit dhe të njoftojë 
me shkrim zyrtarin e autorizuar gjyqësor. Nëse urdhri është lëshuar nga 
gjyqtari i procedurës paraprake, zyrtari i autorizuar i policisë duhet po 
ashtu ta njoftojnë prokurorin e shtetit. Me pranimin e njoftimit me shkrim, 
prokurori i shtetit ose gjyqtari kompetent duhet të sjellë vendim me shkrim 
për ndërprerjen e urdhrit. 

4. Zyrtari i autorizuar i policisë shënon kohën dhe datën e fillimit dhe të 
përfundimit të secilit veprim të ndërmarrë për zbatimin e urdhrit. Në 
procesverbal shënohen emrat e zyrtarëve të autorizuar të policisë të cilët 
kanë ndërmarrë cilindo veprim dhe funksion. Procesverbalit të tillë i 
bashkëngjiten raportet që i dorëzohen prokurorit të shtetit apo gjyqtarit 
kompetent sipas nenit 92, paragrafi 2 i këtij Kodi. 

5. Me rastin e zbatimit të urdhrit për përgjimin e telekomunikimeve, 
përgjimin e komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik, kontrollin e 
dërgesave postare, dërgimin e kontrolluar të dërgesave postare dhe 
regjistrimin e thirrjeve telefonike, personat përgjegjës për punën me 
telekomunikimet, rrjetat kompjuterike ose shërbimet postare duhet të 
lehtësojnë zbatimin e urdhrit nën mbikëqyrjen e drejtorit ose të zyrtarit 
përgjegjës për sistemin e telekomunikimeve, rrjetin kompjuterik ose 
shërbimin postar. 

6. Me rastin e zbatimit të urdhrit për zbulimin e të dhënave financiare, 
punonjësit e institucionit financiar duhet të lehtësojnë zbatimin e urdhrit të 
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tillë nën mbikëqyrjen e drejtorit ose të zyrtarit përgjegjës të institucionit 
financiar. 

7. Zyrtari i autorizuar i policisë ose personi i cili vepron nën mbikëqyrjen e 
zyrtari të autorizuar të policisë mund të bëjë blerje të simuluar të sendit ose 
simulim të një vepre të korrupsionit. 

8. Me rastin e zbatimit të urdhrit për hetime të fshehta, simulim të blerjes së 
një sendi ose simulim të një vepre të korrupsionit: 
8.1. Personi i cili zbaton urdhrin nuk mund të nxisë personin tjetër të 

kryejë vepër penale të cilën personi nuk do ta kryente sikur të mos 
ishte intervenimi i personit i cili zbaton urdhrin; dhe 

8.2. Personi, i cili në pajtim me dispozitat e këtij Kapitulli zbaton urdhrin 
e tillë, nuk kryen vepër penale. 

9. Procedura penale nuk fillohet për vepër penale e cila është nxitur me 
shkeljen e paragrafit 8 të këtij neni. 

10. Me rastin e zbatimit të urdhrit për përgjimin e telekomunikimeve, 
përgjimit të komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik ose kontrollimit 
të dërgesave postare, urdhri i tillë nuk mund të zbatohet për komunikimet 
ndërmjet të dyshuarit dhe mbrojtësit të tij, përveç nëse ekziston dyshim i 
bazuar se i dyshuari dhe mbrojtësi i tij janë angazhuar së bashku në 
veprimtari kriminale që përbën bazën e urdhrit. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Neni 93 rregullon zbatimin e urdhrit për masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe 
hetimit. Sipas paragrafi 1, zbatimi i urdhrit për masën e caktuar fillon jo më vonë se 
pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit të urdhrit dhe, me atë rast, sipas paragrafit 2, 
duhet të minimizohet përgjimi i komunikimeve të cilat edhe ashtu nuk i nënshtrohen 
përgjimit. 
 
Paragrafi 3. 
 
Tek analiza e nenit 92 janë vënë në pah kushtet që kërkohen për të urdhëruar ndonjërën 
nga masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të hetimit. Paragrafi 3 i këtij neni 
detyron zyrtarin e autorizuar të policisë që të pezullojë zbatimin e masës konkrete, në 
qoftë se ndërkohë, pas lëshimit të urdhrit, pushon të vlejë ndonjëri nga kushtet në bazë 
të të cilit është lëshuar urdhri. Në situatë të tillë zyrtari i autorizuar i policisë gjithashtu 
duhet ta njoftojë me shkrim zyrtarin e autorizuar gjyqësor për pezullimin e zbatimit të 
masës. Kur urdhri është lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprake, për pezullim të 
zbatimit të urdhrit njoftohet edhe prokurori i shtetit.  
 
Paragrafi 4. 
 
Për zbatim të urdhrit lidhur me masën e caktuar, përpilohet procesverbali, në të cilin 
zyrtari i autorizuar i policisë shënon kohën dhe datën e fillimit dhe të përfundimit të 
secilit veprim dhe emrat e zyrtarëve të autorizuar të policisë, të cilët kanë ndërmarrë 
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ndonjë veprim. Procesverbalit të tillë i bashkëngjiten edhe raportet të cilat, sipas nenit 
92, i dërgohen prokurorit të shtetit apo gjyqtarit të procedurës paraprake. 
 
Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Për zbatim të urdhrit për masat e përcaktuara në paragrafin 5, nevojitet ndihma e 
personave përgjegjës. Personat përgjegjës duhet të lehtësojnë zbatimin e urdhrit nën 
mbikëqyrjen e drejtorit ose të zyrtarit përgjegjës për sistemin e telekomunikimeve, 
rrjetin kompjuterik ose shërbimin postar. Gjithashtu punonjësit e institucionit financiar, 
nën mbikëqyrjen e drejtorit ose të zyrtarit përgjegjës të institucionit financiar, duhet të 
lehtësojnë zbatimin e urdhrit për zbulimin e të dhënave financiare. Shih: edhe komentin 
e nenit 92, paragrafi 8. Për ngrirje të përkohshme të aseteve, po ashtu shih nenin 264. 
 
Paragrafët 7 deri 9. 
 
Me qëllim që të zbulohet korrupsioni, paragrafi 7 parasheh mundësinë që zyrtari i 
autorizuar i policisë ose personi i cili vepron nën mbikëqyrjen e zyrtarit të autorizuar të 
policisë (informatori, dëshmitari bashkëpunues) mund të bëjë blerje të simuluar të 
sendit ose simulim të një vepre të korrupsionit. Mirëpo, sipas paragrafit 8, me rastin e 
zbatimit të masës së fshehtë blerje e simuluar e një sendi ose simulim i një vepre të 
korrupsionit, nuk bën të nxitet personi tjetër për të kryer vepër penale, të cilën ai nuk 
do ta kryente sikur të mos ishte intervenimi i personit që zbaton urdhrin. Personi i cili 
zbaton urdhrin e tillë, me rastin e simulimit nuk kryen vepër penale. Në të kundërtën, 
kur personi është nxitur për të kryer vepër penale, bazuar në paragrafin 9, për veprën e 
nxitur nuk fillohet procedurë penale.  
 
Paragrafi 10. 
 
Sipas paragrafit 10, përgjimi i telekomunikimeve, përgjimi i komunikimeve nëpërmjet 
rrjetit kompjuterik ose kontrollimi i dërgesave postare, përveç nëse ekziston dyshim i 
bazuar se i dyshuari dhe mbrojtësi i tij janë angazhuar së bashku në veprimtari 
kriminale që përbën bazën e urdhrit, nuk mund të zbatohet për komunikimet ndërmjet 
të dyshuarit dhe mbrojtësit të tij. 
 
Neni 94 [Zgjatja e urdhrit për masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit 

dhe hetimit] 
 
1. Prokurori i shtetit apo gjyqtari kompetent nuk mund të lëshojë urdhër 

tjetër me shkrim për zgjatjen e urdhrit sipas këtij Kapitulli, përveç nëse 
parakushtet për urdhërimin e masës sipas këtij Kapitulli, siç është 
paraparë në nenin 88 të këtij Kodi, vazhdojnë të vlejnë dhe ka shpjegim të 
arsyeshëm për dështimin në sigurimin e disa të dhënave apo të të gjitha të 
dhënave të kërkuara sipas urdhrit të mëparshëm. 

2. Urdhri për vëzhgim të fshehte fotografik ose me video në vende publike, 
monitorim të fshehtë të bisedave, kontroll të dërgesave postare, përgjim të 
komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik, dërgim i kontrolluar i 
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dërgesave postare, shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, 
hetim të fshehtë, regjistrim të thirrjeve telefonike ose zbulim të të dhënave 
financiare mund të zgjatet më së shumti deri në gjashtëdhjetë ditë, i cili 
urdhër mund të ripërtërihet brenda afatit prej 360 ditësh nga dita e 
lëshimit të urdhrit. 

3. Urdhri për vëzhgim të fshehte fotografik ose me video në vende private apo 
përgjimi i telekomunikimeve mund të zgjatet deri në gjashtëdhjetë ditë, por 
mund të ripërtërihet edhe për gjashtëdhjetë ditë të tjera. 

4. Urdhri për blerje të simuluar të sendit ose për simulim të veprës së 
korrupsionit autorizohet vetëm për një blerje të sendit ose për një vepër të 
simuluar të korrupsionit. Zyrtari i autorizuar gjyqësor mund të lëshojë 
urdhër tjetër për personin e njëjtë kur parakushtet për urdhërimin e masës 
sipas këtij Kapitulli, siç parashihet në nenin 88 të këtij Kodi, vazhdojnë të 
zbatohen dhe ka shpjegim të arsyeshëm për dështimin në sigurimin e 
ndonjë ose të gjitha të dhënave të kërkuara me urdhrin e mëparshëm. 

5. Zyrtari i autorizuar gjyqësor në çdo kohë mund të ndryshojë urdhrin kur 
ai çmon se ndryshimi i tillë është i nevojshëm për të siguruar se parakushtet 
për urdhërimin e masës sipas këtij Kapitulli, siç parashihet në nenin 88 të 
këtij Kodi, vlejnë edhe më tutje. 

6. Zyrtari i autorizuar gjyqësor në çdo kohë mund të pushojë urdhrin kur 
çmon se parakushtet për urdhërimin e masës, siç është paraparë në nenin 
88 të këtij Kodi, pushojnë të vlejnë. 

7. Vazhdimi i urdhrit për masën e urdhëruar nga gjyqtari i procedurës 
paraprake mund të urdhërohet vetëm me propozim të prokurorit të shtetit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Neni 94 i KPP-së ka të bëjë me zgjatjen e urdhrit për masat e fshehta dhe teknike të 
vëzhgimit dhe hetimit. 
Paragrafi 1 përcakton parimin se prokurori i shtetit apo gjyqtari kompetent mund të 
mos lëshojnë urdhër me shkrim tjetër për zgjatjen e një urdhri të lëshuar më parë. Për 
dallim nga teksti i këtij paragrafi në gjuhën angleze dhe serbe, teksti shqip për fjalët 
“mund të mos lëshojnë urdhër” shprehet “nuk mund të lëshojnë urdhër”, çka ia 
ndryshon kuptimin fjalisë përkatëse. Qëndron fakti se, në vazhdim të këtij paragrafi, 
megjithatë parashihet mundësia e zgjatjes së urdhrit kur: - kushtet nga neni 88 
vazhdojnë të vlejnë, dhe - ka shpjegim të arsyeshëm për dështimin në sigurimin e disa 
të dhënave apo të të gjitha të dhënave të kërkuara sipas urdhrit të mëparshëm. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Urdhri i lëshuar për ndonjërën prej masave të përcaktuara në paragrafët 2 e 3 mund të 
zgjatet deri në gjashtëdhjetë ditë. Për masat nga paragrafi 2 ekziston mundësia e 
ripërtëritjes brenda afatit prej treqind e gjashtëdhjetë ditësh, ndërsa për masat nga 
paragrafi 3 vetëm një vazhdim prej gjashtëdhjetë ditësh nga dita e lëshimit të urdhrit. 
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Paragrafi 4. 
 
Urdhri për blerje të simuluar të sendit ose për simulim të veprës së korrupsionit 
autorizohet vetëm për një blerje të sendit ose për një vepër të simuluar të korrupsionit. 
Në kushtet e nenit 88 dhe në situatë kur ka shpjegim të arsyeshëm për dështimin në 
sigurimin e ndonjë të dhëne ose të gjitha të dhënave të kërkuara me urdhrin e 
mëparshëm, zyrtari i autorizuar gjyqësor mund të lëshojë urdhër tjetër për personin e 
njëjtë.  
 
Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Zyrtari i autorizuar gjyqësor mund të ndryshojë në çdo kohë urdhrin kur ai e çmon se 
ndryshimi i tillë është i nevojshëm, apo mund ta pushojë urdhrin kur e çmon se 
parakushtet për urdhërimin e masës, siç është paraparë në nenin 88 të këtij Kodi, 
pushojnë së vlejturi. 
  
Paragrafi 7. 
 
Sipas paragrafi 7 vazhdimi i urdhrit për masën e urdhëruar nga gjyqtari i procedurës 
paraprake mund të urdhërohet vetëm me propozim të prokurorit të shtetit. 
 
Neni 95 [Materialet e siguruara me masa të fshehta dhe teknike të vëzhgimit 

dhe hetimit] 
 
1. Pasi të përfundojë zbatimi i masës sipas këtij kapitulli, zyrtari i autorizuar i 

policisë duhet t’ia dërgojë prokurorit të shtetit të gjitha materialet e 
mbledhura, ku bëjnë pjesë të gjitha shkresat, shiritat dhe sendet tjera 
lidhur me urdhrin dhe zbatimin e tij. 

2. Materialet mund të mbyllen dhe të mbahen në fshehtësi nëse prokurori i 
shtetit konsideron që bërja publike e tyre do të pengonte hetimin e 
mëvonshem ose do të paraqiste rrezik për të dëmtuarit, dëshmitaret, 
hetuesit ose personat tjerë.  

3. Dërgesat postare të cilat nuk përmbajnë të dhëna që do të ndihmonin 
hetimin e një vepre penale menjëherë duhet dërguar marrësit. 

  
Neni 95 flet për materialet e siguruara me masa të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe 
hetimit. Sipas paragrafi 1, pasi të përfundojë zbatimi i masës, zyrtari i autorizuar i 
policisë të gjitha materialet e mbledhura ia dërgon prokurorit të shtetit. Materialet e 
tilla mund të mbyllen (në zarf) dhe të mbahen në fshehtësi, nëse prokurori i shtetit e 
çmon se bërja publike e tyre do të pengonte hetimin e mëvonshëm ose do të paraqiste 
rrezik për të dëmtuarit, dëshmitarët, hetuesit ose personat e tjerë. Për fshehtësinë e 
mbledhjes së informacioneve, shih edhe nenin 85.  
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Neni 96 [Të drejtat e personave ndaj të cilëve zbatohet urdhri sipas nenit 88] 
 
1. Përderisa nuk përcaktohet ndryshe, masat në bazë të nenit 86 deri 100 do 

t’i nënshtrohen këtyre kushteve: 
2. Vendimet dhe dokumentacioni tjetër lidhur me masat, konform neneve 86 

deri 100 të këtij Kodi do të depozitohen në zyrën e prokurorisë së Shtetit. 
Ato do t’i shtohen dosjeve vetëm nëse plotësohen kërkesat për njoftim në 
kuptim të paragrafit (5) të këtij neni.  

3. Të dhënat personale të cilat janë marrë me anë të masave në kuptim të 
neneve 86-100 të këtij Kodi duhet të etiketohen siç duhet. Pas bartjes së 
shënimeve tek Agjencia tjetër, etiketimi bëhet nga ajo agjenci.  

4. Personat vijues do të njoftohen për masat në bazë të neneve 86 deri 100 të 
këtij Kodi: 
4.1. Në rastin e nenit 87 nënparagrafi 1.1. dhe 1.7. të këtij Kodi personi i 

synuar dhe personat e tjerë që janë prekur ndjeshëm me këtë; 
4.2. Në rastin e nenit 87 nënparagrafi 1.2. të këtij Kodi nëse ka pasur 

monitorim të fshehtë të bisedave në vende private, personi i synuar 
dhe personat e tjerë që janë prekur ndjeshëm në këtë mënyrë. 

4.3. Në rastin e nenit 87 nënparagrafi 1.2. të këtij Kodi nëse ka pasur 
monitorim të fshehtë të bisedave në vende private: 
4.3.1. personi i akuzuar, kundër të cilit është drejtuar masa;  
4.3.2. personave tjerë nën vëzhgim; 
4.3.3. personat që kanë poseduar ose jetuar në lokale private nën 

vëzhgim në kohën kur masa ka hyrë në fuqi; 
4.4. Në rastin e nenit 87 nënparagrafi 1.3. të këtij Kodi dërguesi dhe i 

adresuari i dërgesave postare;  
4.5. Në rastin e nenit 87 nënparagrafi 1.4. të këtij Kodi pjesëmarrësit në 

telekomunikime nën vëzhgim, ose, nëse është përdorë ndonjë lexuesi 
IMSI, personi i synuar.  

4.6. Në rastin e nenit 87 nënparagragrafi 1.11. të këtij Kodi pjesëmarrësit 
në telekomunikacionin përkatës; 

4.7. Në rastin e nenit 87 nënparagrafi 1,10. të këtij Kodi: 
4.7.1. personi i synuar; 
4.7.2. personat të prekur ndjeshëm në këtë mënyrë; 
4.7.3. personat, lokalet private të të cilëve përgjithësisht nuk kanë 

qasje të publikut regjistrohen nga hetuesi i fshehtë. Në njoftim, 
duhet përmendet opsioni i pastajmë i shkarkimit gjyqësor të 
gjykatës, në pajtim me paragrafin 7 dhe afatit të zbatueshëm 
kohor. Njoftimi përjashtohet kur interesat thelbësore të një 
personi të prekur, i cili e meriton mbrojtjen përbëjnë pengesë 
me këtë. Hetimet për përcaktimin e identitetit të ndonjë 
personi të radhitur në fjalinë e parë duhet të zbatohen vetëm 
nëse kjo paraqitet e nevojshme duke pasur parasysh shkallën 
pushtimit të masës lidhur me personin përkatës, orvatja e 
shoqëruar me vërtetimin e identitetit të tyre, si dhe dëmin 
rezultues ndaj personave të tillë ose personat e tjerë.  
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5. Njoftimi bëhet sa më shpejt që mund të fuqizohet pa e rrezikuar qëllimin e 
hetimit, jetën, integritetin fizik dhe lirinë personale të tjetrit, ose pasuritë e 
rëndësishme, në rastin e nenit 87 nënparagrafët 1.1. dhe 1.10. të këtij Kodi 
përfshirë edhe mundësinë e shfrytëzimit të vazhdueshëm të hetuesit të 
fshehtë. Nëse njoftimi vonohet në kuptim të fjalisë së parë, arsyet duhet të 
dokumentohen në dosje. 

6. Nëse njoftimin vonohet në kuptim të nënparagrafit 5 dhe se nuk është bërë 
brenda dymbëdhjetë muajve pas përmbushjes së masës, çdo vonesë tjetër e 
njoftimit duhet t’i nënshtrohet miratimit të gjykatës. Gjykata vendos për 
kohëzgjatjen e vonesave të tjera. Gjykata mund ta aprovojë lejimin e 
përhershëm më njoftim nëse ka mundësi që kufizon sigurinë që kushtet për 
njoftim nuk do të përmbushën, madje edhe në të ardhmen. Nëse janë 
zbatuar disa masa brenda një periudhe të shkurtër kohore, afati kohor i 
përmendur në fjalinë e parë fillon pas përfundimit të masës së fundit. Në 
rastin e nenit 87 (1) (2) afati kohor i përmendur në fjalinë e parë do të jetë 
gjashtë muaj. 

7. Vendimet gjyqësore, në kuptim të nënparagrafit 6, merren nga gjykata 
kompetente për ta urdhëruar masën. Në të gjitha rastet e tjera, Gjykata e 
cila shtrihet në vendin ku gjendet edhe zyra e prokurorisë së Shtetit do të 
jetë kompetente. Madjeedhe pas përfundimit të masës dhe deri në dy javë, 
pas njoftimit të tyre, personat e emëruar në nënparagrafin 4, fjalia e parë, 
mund të paraqesin kërkesë në gjykatën kompetente, në pajtim me fjalinë e 
parë, për rishikimin e ligjshmërisë së masës, si dhe mënyrës dhe mjeteve të 
zbatimit të saj. Në ankesë e menjëhershme kundër vendimit është e 
pranueshme. Nëse akuzat publike janë parashtruar dhe se personi i 
akuzuar është njoftuar, gjykata që ka marrë rastin vendos për kërkesën në 
vendimin e saj përfundimtar. 

8. Të dhënat personale të marra me anë të masës e cila nuk është më e 
nevojshme për qëllimin e ndjekjes penale ose të një rishqyrtimit nga 
gjykata e masës fshihet pa ndonjë vonesë. Fakti i shtyrjes duhet të 
dokumentohet. Përderisa fshirja e të dhënave është shlyer thjesht për 
qëllimet e rishikimit të masës nga ana e gjykatës, shënimet nuk do të 
përdoren për qëllime të tjera pa pëlqimin e personit në fjalë; qasja në të 
dhëna duhet të kufizohet në mënyrën e duhur.  

9. Prokurori shtetëror duhet ta njoftojë me përpikëri me shkrim me anë të 
postës me rekomande çdo person të ndonjë urdhri, në pajtim me paragrafin 
4 të këtij neni se ai ose ajo ka qenë subjekt i atij urdhri dhe se ka të drejtë 
të parashtrojë padi në gjykatën kompetente brenda gjashtë muajve nga 
data e njoftimit. 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Dispozita e nenit 96 titullohet: Të drejtat e personave ndaj të cilëve zbatohet urdhri 
sipas nenit 88. Paragrafi 1 përcakton si rregull se masat e fshehta dhe teknike të 
vëzhgimit dhe të hetimit, të zbatuara në bazë të neneve 86-100, u nënshtrohen “këtyre” 
kushteve. Në paragrafin 1 nuk përmenden cilat janë ato kushte, çka sipas teknikës së 
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hartimit të dispozitave ligjore, do të duhej të pasonte me nënparagrafë. Sidoqoftë, në 
paragrafët vijues përcaktohet se si duhet të veprohet me vendimet dhe 
dokumentacionin tjetër lidhur me masat nga nenet 96-100, lidhur me të dhënat 
personale të cilat janë marrë me anë të masave të tilla, për njoftimet e personave të 
caktuar lidhur me masat e zbatuara, për kohën e njoftimit etj.. 
Konform me paragrafi 2, vendimet dhe dokumentacioni tjetër lidhur me masat sipas 
neneve 86 deri 100, depozitohen në zyrën e Prokurorisë së Shtetit. Ato u shtohen 
dosjeve vetëm nëse plotësohen kërkesat për njoftim në kuptim të paragrafit (5) të këtij 
neni, e që kanë të bëjnë me mos rrezikimin e qëllimit të hetimit, të jetës, të integritetit 
fizik dhe të lirisë personale të tjetrit, ose me mosrrezikim të pasurisë së rëndësishme, në 
rastin e nenit 87, nënparagrafët 1.1. dhe 1.10. të këtij Kodi.  
Paragrafi 3 kërkon që të dhënat personale, të cilat janë marrë me anë të masave në 
kuptim të neneve 86-100 të këtij Kodi, - të etiketohen.  
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Në paragrafin 4 në gjashtë nënparagrafë radhiten rastet kur, për zbatimin e masave nga 
neni 87, duhet të njoftohen personat përkatës.  
Njoftimi bëhet sa më shpejt që mund të fuqizohet pa e rrezikuar qëllimin e hetimit, 
jetën, integritetin fizik dhe lirinë personale të tjetrit, ose pasuritë e rëndësishme, në 
rastin e nenit 87, nënparagrafët 1.1. dhe 1.10. të këtij Kodi. Në fjalinë e parë të 
paragrafi 5, ku thuhet se njoftimi bëhet sa më shpejt që mund të fuqizohet, fjala 
“fuqizohet” duhet marrë në kuptim të përmbushjes së qëllimit të përcaktuar me rastin e 
urdhërimit të masës përkatëse. Vonesa e njoftimit duhet të arsyetohet në dosje.  
 
Paragrafi 6. 
 
Paragrafi 5, siç u pa në kushtet e përcaktuara aty, lejon mundësinë e vonesës për sa i 
përket njoftimit për masën e zbatuar. Paragrafi 6 kërkon aprovim nga gjykata për 
shtyrjet/vonesat e tjera. Kështu, në qoftë se njoftimi është shtyrë sipas paragrafit 5 dhe 
nuk është bërë brenda dymbëdhjetë muajsh nga përfundimi i masës, çdo vonesë tjetër i 
nënshtrohet miratimit nga ana e gjykatës, e cila kohëzgjatjen e vonesës mund ta 
vazhdojë edhe për gjashtë muaj. Kur ka mundësi që kushtet për njoftim të mos 
përmbushen as në të ardhmen, gjykata mund të aprovojë lejimin për shtyrje të 
përhershme të njoftimit.  
 
Paragrafi 7. 
 
Kompetencë për marrje të vendimeve gjyqësore për shtyrje të njoftimit ka gjykata, 
kompetenca territoriale e së cilës përputhet me kompetencën e Prokurorisë së Shtetit.  
Personat e emëruar në paragrafin 4 të këtij neni, pas përfundimit të masës dhe pas 
njoftimit të tyre, brenda afatit prej dy javësh mund të paraqesin kërkesë në gjykatën 
kompetente, për rishikim të ligjshmërisë së zbatimit të masës, të mënyrës dhe mjeteve 
të përdorura me rastin e zbatimit të saj.  
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Në qoftë se është ngritur aktakuza dhe personi i akuzuar është njoftuar për masën 
(masat) e zbatuar, për kërkesën e tij sipas këtij paragrafi, vendos gjykata kompetente në 
vendimin e saj përfundimtar. 
 
Paragrafi 8. 
 
Të dhënat personale, të cilat janë marrë me zbatimin e masës që nuk është më e 
nevojshme për qëllimin e ndjekjes penale ose për rishqyrtim të masës nga gjykata, 
fshihen pa ndonjë vonesë dhe fakti i shtyrjes eventuale duhet të arsyetohet në mënyrë të 
dokumentuar. Në këtë drejtim, duhet pasur kujdes posaçërisht që, përderisa fshirja e të 
dhënave është shtyrë 151thjesht për qëllimet e rishikimit të masës nga ana e gjykatës, 
shënimet të mos përdoren për qëllime të tjera pa pëlqimin e personit në fjalë. Kujdesi 
nënkupton edhe kufizimin në mënyrën e duhur të qasjes në të dhëna të tilla. 
  
Paragrafi 9. 
 
Sipas paragrafit 9, prokurori shtetëror duhet ta njoftojë me shkrim me anë të postës 
rekomande çdo person i cili, në pajtim me paragrafin 4, ka qenë subjekt ndaj të cilit 
është zbatuar urdhri për masën e caktuar. Ai gjithashtu njoftohet se ka të drejtë të 
parashtrojë padi në gjykatën kompetente brenda gjashtë muajsh nga data e njoftimit. 
 
Neni 97 [Pranueshmëria e provave të siguruara me anë të urdhrit për masat 

e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit] 
 
1. Prova e marrë nëpërmjet masës nga ky kapitull është e papranueshme nëse 

urdhri për masën dhe zbatimin e saj është i kundërligjshëm. 
2. Prova e cila është marrë nga monitorimi i fshehtë i bisedave në vende 

private, kontrollimi i dërgesave postare, përgjimi i telekomunikimeve, 
përgjimi i komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik, dërgimi i 
kontrolluar i dërgesave postare, shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të 
vendndodhjes, simulimi i blerjes së ndonjë sendi, simulimi i një vepre të 
korrupsionit ose hetimi i fshehtë lejohen vetëm në procedurë penale lidhur 
me veprën penale të përcaktuar në nenin 88, paragrafi 3 i këtij Kodi. 

3. Pas ngritjes së aktakuzës, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit 
gjykues vlerëson kundërshtimet e të pandehurit lidhur me pranueshmërinë 
e provave të mbledhura, nëse kundërshtimi paraqitet para shqyrtimit të 
dytë. Kundër vendimit mbi kundërshtimin nga ky paragraf mund të 
paraqitet ankesë. 

4. Në çdo kohë para se aktgjykimi të merr formën e prerë, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues sipas detyrës zyrtare mund të 
shqyrtojë pranueshmërinë e materialeve të mbledhura nga neni 88 për 

                                                 
151 Në tekstin e paragrafit 8 në gjuhën shqipe dhe serbe në pjesën e fjalisë “Përderisa fshirja e të dhënave 
është shlyer thjesht për qëllimet e rishikimit të masës” fjala “shlyer” është përdorur në vend të fjalës 
“shtyrë”, kurse në tekstin në gjuhën angleze është perdour fjala “defer”, e cila ka kuptim të shtyrjes. Tek e 
fundit, fjalia ka kuptim logjik vetëm kur në vend të fjalës shlyer përdoret fjala shtyrë.  
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shkelje të të drejtave kushtetuese të të pandehurit nëse ka indikacione se 
materialet janë mbledhur në mënyrë të kundërligjshme. 

5. Kur aktvendimi për paligjshmërinë e urdhrit ose të zbatimit të tij merr 
formën e prerë, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues i cili 
drejton procedurën heq tërë materialin e mbledhur nga procesverbali dhe 
materialet e tilla ia dërgon Panelit për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit 
nëpërmjet kryetarit të gjykatës themelore për vendim mbi kompensim. 

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 përmban dispozitën parimore lidhur me pranueshmërinë e provave të 
mbledhura në bazë të urdhrit për masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. 
Sipas saj prova e marrë nëpërmjet ndonjërës nga masat e fshehta, është e 
papranueshme nëse urdhri për masën dhe zbatimin e saj është i kundërligjshëm. 
Vlerësimi për pranueshmërinë e provave të mbledhura bëhet me iniciativë të të 
pandehurit (paragrafi 3) apo sipas detyrës zyrtare, nga gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues (paragrafi 4), kur ka indikacione se është shkelur ndonjë e 
drejtë kushtetuese e të pandehurit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 parasheh kufizim në përdorimin e provave të mbledhura nëpërmjet disa 
masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. Në të vërtetë, provat e marra 
nga ndonjëra nga masat e fshehta të renditura në paragrafin 2 të këtij neni, 
konsiderohen të pranueshme, mirëpo përdorimi i tyre lejohet vetëm në procedurë 
penale lidhur me veprën penale të përcaktuar në nenin 88, paragrafi 3 i këtij Kodi. 
Sipas nenit 88, paragrafi 3, disa nga masat e fshehta (që janë po ato që i përmban 
paragrafi 2 i nenit 97), mund të urdhërohen kundër një personi, vendi apo sendi 
konkret, nëse ekziston dyshimi i bazuar se vendi apo sendi i tillë përdoret për kryerje të 
veprës penale, ose personi i tillë tashmë e ka kryer, apo në rastin kur tentimi 
ndëshkohet, ka tentuar të kryejë vepër penale nga neni 90 i këtij Kodi, dhe 
informacioni, i cili mund të merret nga masat e urdhëruara, me gjasë do të ndihmonte 
në hetimin e veprës penale e nuk do të kishte mundësi të merrej me veprime të tjera 
hetimore pa shkaktuar vështirësi të paarsyeshme ose rrezik potencial për të tjerët. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Paragrafi 3 parasheh mundësinë e vlerësimit të pranueshmërisë së provave të 
mbledhura në bazë të iniciativës së të pandehurit.  
Pas ngritjes së aktakuzës, i pandehuri mund të kundërshtojë pranueshmërinë e provave 
të mbledhura, me kusht që kundërshtimi të paraqitet para shqyrtimit të dytë. Kur 
kundërshtimi është paraqitur, atëherë vlerësimin përkitazi me kundërshtimin lidhur me 
pranueshmërinë e provave të mbledhura, e bën gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues. Kundër vendimit mbi kundërshtimin nga ky paragraf, i pandehuri mund 
të bëjë ankim tek kryetari i gjykatës themelore. Ankimi shqyrtohet në Panel për 
shqyrtimin e vëzhgimit dhe hetimit (neni 98, paragrafi 5). 
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Paragrafi 4 parasheh mundësinë që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues në çdo kohë, para se aktgjykimi të marrë formën e prerë, sipas detyrës zyrtare, 
të shqyrtojë pranueshmërinë e materialeve të mbledhura nga neni 88 për shkelje të të 
drejtave kushtetuese të të pandehurit, nëse ka indikacione se materialet janë 
mbledhur në mënyrë të kundërligjshme. Mundësia për shqyrtim sipas detyrës zyrtare 
për pranueshmërinë e provave të mbledhura, ndërlidhet vetëm me faktin nëse ka apo jo 
shkelje të të drejtave kushtetuese të të pandehurit, sepse, kur gjyqtari e çmon se 
ekziston shkelje e tillë, ai duhet të shqyrtojë pranueshmërinë e proves së tillë. 
 
Paragrafi 5. 
 
Kur aktvendimi për paligjshmërinë e urdhrit ose të zbatimit të tij merr formën e prerë, 
pavarësisht sipas cilës iniciativë është zhvilluar procedura për shqyrtim dhe vlerësim 
për pranueshmërinë e provave, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, i 
cili drejton procedurën, heq tërë materialin e mbledhur nga procesverbali dhe 
materialet e tilla ia dërgon Panelit për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit nëpërmjet 
kryetarit të gjykatës themelore për vendim mbi kompensim. Heqja e materialit të tillë 
nga procesverbali, nga ana tjetër, do të thotë se në atë material nuk mund të mbështetet 
aktgjykimi. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Pavarësisht se kopjet në letër të mesazheve SMS nuk përbëjnë prova të marra përmes 
urdhrit ligjor për përgjime dhe nuk duhet të trajtohen si të tilla, këto prova nuk kanë 
qenë rezultat i masave të tilla, por janë konsideruar prova të thjeshta të dokumentuara. 
Kolegji nuk gjen asnjë paligjshmëri në mënyrën e marrjes së këtyre provave. Në ketë 
fazë të procedurës Gjykata vetëm duhet të bindet se provat nuk janë të pa 
mbështetshme ose të pa pranueshme lidhur me nenin 249(1)1.3 të KPP. Kolegji 
pajtohet se burimi aktual i provave dhe origjinaliteti i mesazheve SMS do të ketë 
nevojë të shtjellohet me kujdes dhe vlerësohet gatë shqyrtimit gjyqësor. Në ketë fazë të 
procedurës provat nuk janë thelbësisht të pa mbështetshme dhe se në të njëjtat mund të 
bazohet gjatë vlerësimit nëse lënda duhet të procedohet në shqyrtim gjyqësor. 
(Gjykata e Apelit, PN/KR NR.577/13, dt. 10 dhjetor 2013, në ankesë ndaj 
Aktvendimit P.nr. 8/13, paragrafi 100-106.)  
 
“Informacionet dhe të dhënat e siguruara në kuadër të masave teknike të vëzhgimit dhe 
hetimit, mund të shfrytëzohen si provë edhe ndaj personave të tretë si bashkëveprues 
me personin ndaj të cilit janë urdhëruar.” 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kzp.br. 16/09, dt. 7.12.2009.) 
  
“Të dhënat dhe informacionet e marra në masa të fshehta, mund të përdoren si provë në 
procedurën penale edhe kundër personave të tretë (personave ndaj të cilëve nuk janë 
caktuar masat e fshehta), nëse kanë të bëjnë me vepër penale për të cilën janë caktuar të 
njëjtat, nëse ky person i tretë është bashkëkryes (bashkekzekutor,ose ky personi është 
kryes, nxitës dhe ndihmës) për veprën penale për të cilën janë caktuar masat, ose ky 
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person i tretë është kryes i veprës penale të caktuar me nenin 238 të LPM Zi, e cila 
është në lidhje të drejtpërdrejtë me veprën penale për të cilën janë caktuar masat”.  
(Qëndrim juridik i Degës penale të Gjykatës Supreme të Malit të Zi, Su. V. br. 
24/2010, dt 22.01.2010.) 
 
“Shiriti magnetofonit në të cilin e akuzuara ka incizuar bisedat e veta me dëshmitarët 
para fillimit të procedurës mund të shërbejnë si provë në procedurën penale. 
Nga arsyetimi 
Nuk mund të pranohet teza e mbrojtjes se shiriti i magnetofonit nuk mund të shërbejë si 
provë në procedurën penale. Kjo nga arsyja se në LPP, shprehimisht është thënë çka 
nuk mund të shfrytëzohet si provë. Shiriti i magnetofonit nuk është përjashtim, prandaj 
ekziston mundësia që ky të shfrytëzohet me qëllim të vërtetimit të fakteve, meqë 
gjykata është e lirë në administrimin dhe vlerësimin e provave. Në rastin konkret nuk 
kemi të bëjmë me shiritin e magnetofonit të cilin personi i tretë ka incizuar bisedën e të 
pandehurit me viktimën, përkundrazi, është fjala për shiritin e magnetofonit të cilën 
vetë i pandehuri e ka incizuar me rastin e kryerjes së veprimeve seksuale të 
panatyrshme me fëmijë.” 
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme te Serbise,Kz. 11/99 dt. 23.04.1987. Botuar ne 
“Zbirka sudskih odluka iz krivicno -pravne materije”, Beograd, 1994, fq. 208-209.) 
 
“Leximi i mesazheve telefonike të arritura në telefonin e të dëmtuarit me kërcënime 
nga i pandehuri mund të merret si provë në procedurën penale, meqë është e drejtë e të 
dëmtuarit që të disponojë me të sikurse me ndonjë shkresë që i është destinuar atij. Me 
këtë rast nuk janë cenuar të drejtat e të pandehurit të garantuara me kushtetutë e ligj si e 
drejta në liri dhe fshehtësi të korrespondencës dhe formave tjera të komunikimit”. 
(Županijski Sud u Koprivnici, II Kž.50/06 3, dt. 23 veljace 2006.) 
 
Neni 98 [Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit] 
 
1. Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit duhet të: 

1.1. Marrë vendim mbi ankesën e ushtruar sipas paragrafit 5 të këtij neni 
lidhur me masën ose urdhrin për masë sipas këtij kapitulli dhe të 
vendosë mbi kompensimin përkatës; ose 

1.2. Vendos mbi kompensimin për personin ose personat që i nënshtrohen 
urdhrit sipas këtij kapitulli kur gjyqtari ka marrë aktvendim të 
formës së prerë sipas nenit 97, paragrafi 3 i këtij Kodi se urdhri ose 
zbatimi i tij është i kundërligjshëm. 

2. Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit përbëhet nga tre gjyqtarë të 
cilët emërohen nga kryetari i gjykatës themelore për të vendosur mbi 
ankimin konkret ose kompensimin ndaj aktvendimit konkret nga neni 97, 
paragrafi 3 i këtij Kodi. Asnjëri prej tre anëtarëve Panelit për Shqyrtimin e 
Vëzhgimit dhe Hetimit nuk duhet të jetë profesionalisht i lidhur me 
personin që i nënshtrohet ankesës ose me materialet e mbledhura që i 
nënshtrohen aktvendimit nga neni 97, paragrafi 3 i këtij Kodi. 

3. Zyrtarët e autorizuar të policisë dhe prokurorët e shtetit i sigurojnë Panelit 
për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit dokumentet të cilat ky panel i 
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kërkon për kryerjen e funksioneve të tij dhe, sipas kërkesës së këtij paneli, i 
siguron edhe deklarime gojore. 

4. Kur merr formën e prerë aktvendimi i gjyqtarit sipas të cilit urdhri për 
masën apo zbatimin e saj sipas këtij kapitulli është i kundërligjshëm, 
aktvendim i tillë është detyrues për Panelin për Shqyrtimin e Vëzhgimit 
dhe Hetimit. 

5. Kur personi konsideron se i është nënshtruar një mase të kundërligjshme 
sipas këtij kapitulli apo një urdhri të kundërligjshëm për një masë nga ky 
kapitull, ai mund të paraqesë ankesë tek kryetari i gjykatës themelore, i cili, 
nëse pretendohet ndonjë shkelje e ligjit, emëron Panelin për Shqyrtimin e 
Vëzhgimit dhe Hetimit për të vendosur 

6. Kur me rastin e vendosjes mbi ankesën, Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit 
dhe Hetimit konstaton se masa nga ky kapitull është e kundërligjshme ose 
urdhri për masën e tillë është i kundërligjshëm, mund të vendos që: 
6.1. Të pushojë urdhrin nëse ende është në fuqi; 
6.2. Të urdhërojë asgjësimin e materialeve të mbledhura; dhe 
6.3. Të kompensojë personin ose personat që i janë nënshtruar urdhrit. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Paragrafët 1 dhe 2 të nenit 98 rregullojnë kompetencën dhe përbërjen e Panelit për 
Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit.  
Për sa i përket kompetencës, Paneli duhet: a) të vendosë për ankimin e ushtruar nga 
personi i cili konsideron se i është nënshtruar një mase të kundërligjshme apo një 
urdhri të kundërligjshëm për një masë të fshehtë; b) të vendosë për kompensimin për 
personin që i nënshtrohet urdhrit për zbatim të masës së fshehtë, kur gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues, duke shqyrtuar kundërshtimin e të pandehurit 
lidhur me pranueshmërinë e provave të mbledhura, ka marrë aktvendim të formës së 
prerë (sipas nenit 97, paragrafi 3 i këtij Kodi), me të cilin është konstatuar se urdhri ose 
zbatimi i tij është i kundërligjshëm. 
Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit përbëhet nga tre gjyqtarë, të cilët 
emërohen nga kryetari i gjykatës themelore për të vendosur për çështjet e cekura më 
lart nën a) dhe b). Anëtarët e Panelit për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit nuk 
duhet të jenë profesionalisht të lidhur me personin i cili ka paraqitur ankim për sa i 
përket pranueshmërisë së provave, ose me materialet e mbledhura, për pranueshmërinë 
e të cilave është bërë vlerësimi me aktvendim. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Për realizim të funksionit që ka Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit, 
zyrtarët e autorizuar të policisë dhe prokurorët e shtetit duhet t’i sigurojnë atij 
dokumentet edhe deklarime gojore, të cilat i kërkon ai. Në anën tjetër, aktvendimi i 
formës së prerë i gjyqtarit me të cilin urdhri për masën e fshehtë apo zbatimi i saj është 
i kundërligjshëm, është detyrues për Panelin për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit. 
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Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Paragrafi 5 parasheh mundësinë që personi i cili konsideron se i është nënshtruar një 
mase të kundërligjshme apo një urdhri të kundërligjshëm për një masë, mund të 
paraqesë ankesë tek kryetari i gjykatës themelore, i cili, nëse pretendohet ndonjë 
shkelje e ligjit, emëron Panelin për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit për të 
vendosur. Gjatë shqyrtimit të ankimit, panelit duhet t’i ofrohen dokumentet dhe 
deklarimet gojore konform me paragrafin 3. Kur Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit 
dhe Hetimit konstaton se masa është e kundërligjshme ose urdhri për masën e tillë 
është i kundërligjshëm, mund të vendosë që: a) të pushojë urdhrin nëse ende është në 
fuqi; b) të urdhërojë asgjësimin e materialeve të mbledhura; dhe c) të kompensojë 
personin ose personat që i janë nënshtruar urdhrit. 
 
Neni 99 [Ndihma nga organet tjera për zbatimin e masave] 
 

Policia, sipas nevojës, mund të kërkojë ndihmën e organeve të tjera 
përgjegjëse për zbatimin e ligjit, sigurimin e rendit dhe të një ambienti të 
sigurt në Kosovë lidhur me zbatimin e masave nga ky kapitull. 

 
Mundësia e policisë që, sipas nevojës, të kërkojë ndihmën e organeve të tjera lidhur me 
zbatimin e masave të vëzhgimit dhe hetimit, nënkupton detyrimin e organit që të ofrojë 
ndihmën e kërkuar. 
  
Neni 100 [Vëzhgimi dhe hetimi për shërbime doganore dhe shërbime tjera 

të ngjashme] 
 

Dispozitat e këtij kapitulli, pa paragjykuar kompetencat e personave 
zyrtarë sipas ligjit në fuqi, vlejnë për zbatim të vëzhgimit dhe hetimit me 
rastin e ofrimit të shërbimeve doganore dhe shërbimeve të tjera të 
ngjashme. 

  
Dispozita e nenit 100 ka të bëjë me mundësinë e zbatimit të vëzhgimit dhe hetimit me 
rastin e ofrimit të shërbimeve doganore dhe të shërbimeve të tjera, siç janë auditimet 
financiare etj. 
  
 
4. Fillimi i procedurës penale 
 
A. Fillimi i fazës së hetimit formal 
 
Hetimi është faza e parë e stadit të parë të procedurës penale (procedurës paraprake). 
Çështja e zhvillimit të hetimit në të drejtat pozitive është rregulluar në mënyra të 
ndryshme, kështu që hetimin diku e zhvillon gjyqtari hetues si subjekt që i takon 
gjykatës, e diku tjetër hetimi është në kompetencë dhe nën mbikëqyrjen e prokurorit të 
shtetit. Në këtë drejtim, në të drejtat bashkëkohore është e pranishme tendenca e bartjes 
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së funksionit të hetimeve në prokurorin e shtetit. Në të drejtën tonë të procedurës 
penale, hetimin e zbaton prokurori i shtetit. 
Rregullimi i hetimit sipas Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës të vitit 
2004, në krahasim me mënyrën e rregullimit atëbotë të hetimit sipas ligjeve të 
procedurës penale të vendeve të tjera të rajonit, pa përfshirë këtu Kodin e procedurës 
penale të Republikës së Shqipërisë, paraqiste një model të ri të hetimit. Ky model 
synonte të përmbushte pritjet për një procedim penal më efikas dhe më të shpejtë. Për 
këtë arsye KPP në fuqi ka ruajtur dhe e ka përsosur më tutje këtë model të hetimit. 
Edhe sipas KPP në fuqi, prokurori i shtetit ka autorizime dhe përgjegjësi për zbatimin e 
hetimit. Në hetimin e çështjeve penale prokurori i shtetit mund të autorizojë policinë (e 
cila vepron nën mbikëqyrjen e tij), që të ndërmarrë veprime hetimore lidhur me 
marrjen e provave (neni 104 paragrafi 4). Përndryshe, aktiviteti i policisë në procedurë 
penale është i rregulluar në përputhje me standardet ndërkombëtare. Në raste të 
parashikuara me ligj, policia apo prokurori i shtetit, me rastin e ndërmarrjes së ndonjë 
veprimi hetimor, duhet të kërkojë urdhrin e gjyqtarit të procedurës paraprake. Gjyqtari i 
procedurës paraprake, në krahasim me ish- gjyqtarin hetues, ka kompetenca më të 
reduktuara, por shumë të rëndësishme. Në të vërtetë, me gjithë bartjen e kompetencave 
për hetim të çështjeve penale nga ish-gjyqtari hetues te prokurori i shtetit dhe policia, 
KPP nuk ka bartur njëherësh edhe kompetencën gjyqësore për të vendosur lidhur me 
veprimet hetimore që kanë të bëjnë me kufizimin e të drejtave dhe të lirisë së individit. 
Në raste të tilla, në bazë të kërkesës së prokurorit të shtetit ose të policisë, vendimin e 
merr gjyqtari i procedurës paraprake.  
Duhet theksuar se, gjatë hetimit, prokurori i shtetit çmon rrethanat dhe provat fajësuese 
e ato shfajësuese dhe kujdeset që të merret prova e cila mund të mos ishte në 
dispozicion në shqyrtim gjyqësor. Qëllimi i hetimit është mbledhja e provave dhe të 
dhënave të nevojshme për të vendosur se a do të ngrihet aktakuza apo të pushohet 
procedura si dhe mbledhja e provave, sigurimi i të cilave në shqyrtim gjyqësor do të 
ishte i pamundur ose i vështirësuar (neni 103, paragrafi 1 dhe 2).  
Në të drejtën tonë të procedurës penale, sipas nenit 102 të KPP, prokurori i shtetit152 
mund ta fillojë hetimin në bazë të kallëzimit të policisë apo të burimeve të tjera kur 

                                                 
152 Sipas Ligjit të procedurës penale që zbatohej në Kosovë para 6 prillit 2004, hetimin e zbatonte gjyqtari 
hetues sipas kërkesës së prokurorit publik. Me rastin e hartimit të Kodit të procedurës penale të Kosovës të 
vitit 2004, janë analizuar në mënyrë gjithëpërfshirëse argumentet për dhe kundër ekzistimit të gjyqtarit 
hetues. Ishin disa arsye që mbizotëruan në favor të bartjes së kompetencave hetimore te prokurori publik. 
Së pari, aktiviteti i prokurorit publik në procedurë penale ishte më tepër punë kabinetike (prokurori publik 
ushtronte aktin akuzues dhe pastaj faktikisht barra e punës kalohej në gjykatë, veçanërisht te gjyqtari 
hetues).  
Së dyti, aktiviteti që zhvillohej në hetim nga gjyqtari hetues rreth mbledhjes së provave, përsëritej në 
shqyrtim gjyqësor nga trupi gjykues dhe kësisoj dyfishohej puna në gjykatë.  
Së treti, sistemi anglosakson nuk e njeh institucionin e gjyqtarit hetues. Atë nuk e njohin as e drejta 
procedurale e Suedisë, dhe tanimë as e drejta e Gjermanisë, e Italisë dhe e Republikës së Shqipërisë etj..  
Së katërti, për luftë të suksesshme kundër kriminalitetit, policisë duhet t’i jepen autorizimet që ajo i ka në 
shumë vende të Evropës Perëndimore dhe në ShBA. Njëherësh duhen rregulluar qartë me dispozita 
procedurale autorizimet e saj etj.. 
Duke e pasur parasysh ristrukturimin e procedurës paraprake dhe zgjidhjet e tjera procedurale të 
parashikuara me KPP të vitit 2004, pavarësisht nga fakti se kemi qenë koshientë për vështirësitë që dalin me 
rastin e zbatimit të KPP të Kosovës, megjithatë ndër të parët në rajon (nëse e abstrakojmë Shqipërinë) i 
kemi hyrë një reforme më të thellë të procesit penal. Mendojmë se i ashtuquajturi vacatio legis prej nëntë 
muajve nuk ishte shfrytëzuar sa duhej nga UNMIK-u për përgatitjet kadrovike e teknike për zbatimin e 
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ekziston dyshim i arsyeshëm se është kryer vepra penale, është duke u kryer ose ka 
gjasa të kryhet në një të ardhme të afërt vepra penale, e cila ndiqet sipas detyrës 
zyrtare.153 Për formën e vendimit për zbatim të hetimit, shih nenin 104, paragrafi 1.  
Shtrohet pyetja: Sa duhet të jetë i bazuar dyshimi se një person ka kryer veprën penale, 
në mënyrë që kundër tij të fillojë hetimi? Zgjidhja e kësaj çështjeje varet shumë nga 
fakti se në çfarë mase mund të pritet realisht nga hetimi dhe shqyrtimi gjyqësor që t’i 
plotësojnë provat që ekzistojnë në momentin e fillimit të hetimit. Në qoftë se në 
momentin e fillimit të hetimit ka të dhëna, informacione dhe prova të mbledhura nga 
policia, qoftë duke vepruar sipas nenit 70, apo duke ndëmarr masa të fshehta dhe 
teknike të vëzhgimit dhe hetimit, atëherë përkufizimi “dyshim i arsyeshëm” do të 
nënkuptonte një gjendje faktike relevante juridike, të vërtetuar në masë të 
konsiderueshme. Mirëpo, kur nga hetimi pritet të sigurohet plotësim esencial i 
materialit provues të disponueshëm në momentin e fillimit të hetimit për përgjegjësinë 
penale të personit të dyshuar, atëherë hetimi mund të fillojë kur të ekzistojë 
besueshmëria e arsyeshme se personi përkatës ka kryer veprën penale konkrete.154 
Hetimi në procedurë paraprake, sipas rregullit, është fazë kalimtare e domosdoshme 
për ta vënë të pandehurin nën akuzë dhe për ta nxjerrë në gjyq, por ai nuk është 
absolutisht i detyrueshëm. Obligimi apo mundësia për zbatim të hetimit, varen nga 
dënimi i parashikuar për vepër penale. 
Prokurori i shtetit e fillon hetimin kundër personit konkret me aktvendim155 për 
zbatimin e hetimit. Aktvendimi për zbatim të hetimit përmban këto elemente: të dhënat 
personale të personit kundër të cilit do të zbatohet hetimi, kohën e fillimit të hetimit, 
përshkrimin e veprës që tregon elementet e veprës penale, emërtimin ligjor të veprës 
penale, rrethanat dhe faktet që justifikojnë dyshimin e arsyeshëm për veprën penale, 
nëse masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit apo hetimit janë autorizuar dhe provat 
me të dhënat e mbledhura deri në momentin e nxjerrjes së aktvendimit. Përveç kësaj, 
pjesë e lëndës hetimore janë rezultatet e veprimeve fillestare të policisë, përkatësisht 
provat e mbledhura, kërkesa për kontrollim dhe sekuestrim të përkohshëm, nga neni 
105, kërkesa për urdhër të gjykatës për konfiskim - nga kapitulli XVIII, dhe urdhri për 
ngrirje të përkohshme të pasurisë - nga kapitulli XVII të KPP-së.  
Nëse prokurori i shtetit, gjatë hetimit, mëson për kryerjen e një vepre tjetër penale ose 
për një të dyshuar tjetër, prokurori i shtetit mund të fillojë një hetim të ri për veprën e 
re penale apo për të dyshuarin, ose mund të zgjerojë hetimin ekzistues. Në këtë rast 
prokurori i shtetit njofton gjyqtarin e procedurës paraprake për aktvendimet e reja apo 
të ndryshuara. 

                                                                                                                            
dispozitave të Kodit penal dhe dispozitave të Kodit të procedurës penale. Siç dihet, edhe KPP në fuqi, ka 
aprovuar këtë model të procedurës paraprake, me disa ndryshime në procedurën e kontrollimit të aktakuzës. 
Për dallim nga KPP i mëparshëm, Kodi në fuqi nuk ka paraparë fare vacatio legis, për se që në fillim janë 
paraqitur vështirësi të konsiderueshme në zbatim, sidomos të disa dispozitave të tij.  
153 Ekziston edhe procedura përgatitore ndaj të miturve (neni 55, 57 etj. të KDM), por qëllimet e saj nuk 
janë identike me qëllimet e hetimit.  
154 Bayer 3, fq. 126. 
155 Sipas të drejtës së procedurës penale kroate, për dallim nga e drejta e jonë e procedurës penale, prokurori 
i shtetit hetimin e fillon me urdhër kundër të cilit nuk është e lejuar ankesa. Si mund të shihet edhe sipas 
KPP të Kosovës kundër aktvendimit të hetimeve nuk është e lejuar ankesa. Kjo zgjidhje është në përputhje 
me ligjet e procedurës penale evropiane.- Krahaso; Pavišić 1, fq. 223. 
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Prokurori i shtetit ka për detyrë që një kopje të aktvendimit të hetimit t’ia dërgojë pa 
vonesë gjyqtarit të procedurës paraprake.  
Prokurori i shtetit, për të zbatuar hetimet me sukses, ndërmerr një mori veprimesh 
hetimore të përcaktuara me KPP. Kështu, prokurori i shtetit mund të ndërmarrë 
veprimet hetimore vijuese: 1) të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake në çdo 
fazë gjatë hetimit, që të urdhërojë kontrollin dhe sekuestrimin e përkohshëm (neni 105-
118); 2) të mbledhë prova të nduarduarta, përkatësisht të marrë në pyetje dëshmitarët 
dhe të marrë deklarata nga dëshmitarët dhe ekspertët dhe të mbledhë prova të tjera të 
lejuara me ligj (neni 119-150); 3) të marrë në pyetje të pandehurit në procedurën 
paraprake (neni 151-155).  
Duhet theksuar se, gjatë hetimeve, sipas nenit 123 të KPP-së, prokurori i shtetit i merr 
provat nga dëshmitarët dhe ekspertët në një nga këto mënyra: a) nga marrje në pyetje 
në procedurën paraprake (intervistimi); b) nga deklarata në procedurë paraprake; ose c) 
nga mundësia hetuese e veçantë.  
Kodi parasheh edhe një mundësi të fillimit të hetimit. Këtu kemi të bëjmë me situatën 
kur ekziston aktvendimi i gjykatës për rishikimin e procedurës penale, në bazë të 
dispozitës së nenit 427, paragrafi 3 (shih komentin për atë nen).  
Hetimi sipas Kodit nuk është i domosdoshëm për veprat penale për të cilat është 
paraparë dënimi me gjobë ose dënimi me burgim deri në tre vjet, dhe për ato ku mund 
të shqiptohet urdhri ndëshkimor. Gjatë procedurës paraprake ka mundësi të ngrihet e 
ashtuquajtura aktakuzë e drejtpërdrejtë (neni 240, paragrafi 1) kur prokurori i shtetit 
konsideron se provat me të cilat që disponon ai për veprën penale dhe për kryerësin e 
saj, paraqesin dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale.  
Me dispozitën e nenit 159 të KPP-së në fuqi, rregullohet në mënyrë të re kohëzgjatja e 
hetimit. Kështu, sipas kësaj zgjidhjeje, jo vetëm se ka ndryshuar mënyra e zgjatjes së 
hetimit, por, si do të shihet nga shqyrtimet në vijim, është zgjatur koha e zbatimit të 
hetimit për çështjet penale të ndërlikuara.  
Dhe, në fund, kur gjatë rrjedhës së procedurës penale, përfshirë edhe hetimin, 
vërtetohet se i pandehuri ka vdekur, prokurori i shtetit merr aktvendim për pushimin e 
procedurës penale. 
 
Neni 101 [Fillimi i procedurës penale me fazën e hetimit formal apo ngritjen 

e aktakuzës] 
 
1. Kur policia apo ndonjë agjenci tjetër qeveritare bën kallëzim tek prokurori 

i shtetit për një dyshim të arsyeshëm për një vepër, prokurori i shtetit 
mund të fillojë fazën e hetimit të procedurës penale sipas nenit 102. 

2. Kur policia apo ndonjë person tjetër bën kallëzim tek prokurori i shtetit 
për një dyshim të arsyeshëm për një vepër penale ose për disa vepra penale, 
asnjëra nga të cilat nuk dënohet me më shumë se tre vjet burgim, dhe 
prokurori i shtetit vlerëson se ekziston dyshim i bazuar mirë për të 
mbështetur aktakuzën, prokurori i shtetit mund të ngrit aktakuzë sipas 
nenit 241. 

3. Në çdo kohë, i dyshuari nga ky nen mund të pranojë fajësinë për akuzën në 
pajtim me nenin 233. 
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Paragrafi 1. 
 
Sipas nenit 68 të Kodit të Procedurës Penale, hetimi paraqet fazën fillestare ndër katër 
fazat e rrjedhës së procedurës penale. Procedurës penale mund t’i paraprijnë veprimet 
fillestare të policisë ose mbledhja e informacioneve sipas nenit 84 të Kodit. 
Paragrafi 1 i nenit 101 parasheh që prokurori i shtetit, pasi të marrë kallëzimin penal 
për një dyshim të arsyeshëm se është kryer vepër penale, mund të fillojë fazën e hetimit 
të procedurës penale. Gjithashtu, në paragrafi 3 të nenit 6 të KPP-së, thuhet se 
prokurori i shtetit mund të fillojë procedurën penale pas marrjes së informacionit nga 
subjekte të ndryshme. Qasja e tillë ligjore, e cila fillimin e procedurës penale e lë si 
opsion-mundësi të prokurorit të shtetit, në krahasim me zgjidhjen e mëhershme ligjore, 
ka shkaktuar dilema rreth faktit se a vlen edhe më tutje parimi i legalitetit të ndjekjes 
penale, apo parimi i legalitetit ia ka lëshuar vendin parimit të oportunitetit. Duke pasur 
parasysh konceptin e përgjithshëm të Kodit aktual, duke pasur parasysh mundësinë e 
aplikimit të procedurave alternative, është logjike që për prokurorin e shtetit fillimi i 
procedurës dhe ndjekja të jenë opsion-mundësi e tij e jo detyrim me çdo kusht dhe në 
çdo rast. Natyrisht se, në rastin kur prokurori i shtetit ka informacione të mjaftueshme, 
të cilat e arsyetojnë dyshimin e bazuar se është kryer vepër penale, nëse nuk zbatohet 
ndonjë procedurë alternative, ai duhet ta fillojë procedurën penale dhe të ushtrojë 
ndjekjen, duke u udhëhequr nga parimi i legalitetit. Në të vërtetë, opsioni i paraparë se 
prokurori i shtetit mund të fillojë procedurën penale, do të duhej shikuar edhe në 
prizmin e asaj se informacionet që arrijnë te prokurori i shtetit, jo çdoherë krijojnë bazë 
të mjaftueshme për fillim të procedurës penale. Sidoqoftë, këtu duhet pasur parasysh 
neni 109 i Kushtetutës, sipas të cilit prokurori i shtetit është përgjegjës për ndjekjen 
penale të personave të akuzuar. Megjithëkëtë, parimi i legalitetit vlen edhe më tutje për 
ndjekje në procedurë penale, duke u mbështetur në nenin 4, paragrafi 2, dhe neni 7 i 
Ligjit për Prokurorin e shtetit. 
 
Paragrafi 2. 
 
Për dallim nga paragrafi 1 i këtij neni, sipas të cilit prokurori i shtetit mund të fillojë 
fazën e hetimit të procedurës penale, paragrafi 2 i jep mundësi prokurorit të shtetit që të 
ngrejë aktakuzën pa zbatim të hetimit (aktakuzë të drejtpërdrejtë). Prokurori mund të 
ngrejë aktakuzë të drejtpërdrejtë për vepër penale ose për disa vepra penale, asnjëra nga 
të cilat nuk dënohet me më shumë se tre vjet burgim, kur vlerëson se ekziston dyshim i 
bazuar mirë për të mbështetur aktakuzën. 
Për aktakuzë të drejtpërdrejtë, shih edhe komentin e nenit 240. 
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 të këtij neni i ofron mundësinë të dyshuarit nga ky nen, gjatë 
rrjedhës së procedurës penale, ta pranojë në çdo kohë fajësinë për akuzën, në pajtim me 
nenin 233. 
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Neni 102 [Fillimi i hetimit] 
 
1. Prokurori i shtetit mund të fillojë hetimin në bazë të kallëzimit të policisë 

apo burimeve tjera, nëse ka dyshim të arsyeshëm se po ndodh ose ka gjasë 
të ndodh në një të ardhme të afërt vepra penale e cila ndiqet sipas detyrës 
zyrtare. 

2. Hetimi paraprak fillohet me vendim të prokurorit të shtetit nga neni 104. 
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Informacionet në bazë të të cilave prokurori i shtetit mund të fillojë hetimin, i arrijnë 
atij, përveç nga policia, edhe nga organet publike (shih komentin te neni 78), nga 
persona (neni 79) apo nëpërmjet masmedieve. 
Forma e vendimit, me të cilin prokurori i shtetit fillon hetimin paraprak, është 
aktvendim, një kopje të të cilit ia dërgon gjyqtarit të procedurës paraprake.  
 
Neni 103 [Parimet e përgjithshme të fazës së hetimit] 
 
1. Gjatë fazës së hetimit, prokurori i shtetit çmon jo vetëm rrethanat dhe 

provat fajësuese por edhe ato shfajësuese, dhe siguron marrjen e provave të 
cilat mund të mos jenë të mundshme në shqyrtim gjyqësor.  

2. Qëllimi i hetimit është që të mblidhen provat dhe të dhënat e nevojshme për 
të vendosur nëse duhet të ngritet aktakuza apo të pushohet procedura dhe 
për të mbledhur prova të cilat mund të jetë e pamundshme apo e vështirë 
që të riprodhohen në shqyrtim gjyqësor.  

3. Çdo person për të cilin prokurori i shtetit ka dyshim të arsyeshëm se ka 
kryer vepër penale duhet të ceket si i pandehur në aktvendimin për fillimin 
e hetimit. Çdo i pandehur i cekur në vendim gëzon të gjitha të drejtat që i 
takojnë të pandehurit me këtë Kod. 

4. Nëse prokurori i shtetit mëson për kryerjen e një vepre tjetër penale ose 
për një të dyshuar tjetër gjatë hetimit, prokurori i shtetit mund të fillojë një 
hetim të ri për veprën e re penale apo të dyshuarit, ose mund të zgjerojë 
hetimin ekzistues. Prokurori i shtetit njofton gjyqtarin e procedurës 
paraprake për aktvendimet e reja apo të ndryshuara.  

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni pothuajse është e njëjtë në përmbajtje me 
dispozitën e nenit 7. Sipas këtyre dispozitave, prokurori i shtetit në punën e tij 
procedurale nuk bën të kufizohet vetëm në vlerësimin dhe vërtetimin e fakteve 
(rrethanave) fajësuese, por duhet të vërtetojë saktësisht dhe tërësisht faktet që janë të 
rëndësishme për marrje të vendimit të ligjshëm. Në këtë drejtim, prokurori i shtetit, i 
cili merr pjesë në procedurë penale, detyrohet që, me vëmendje dhe me përkushtim 
maksimal profesional e me përkujdesje të njëjtë, të vërtetojë faktet kundër të 
pandehurit si dhe ato në favor të tij. Sipas paragrafit 2, detyrë vijuese e prokurorit të 
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shtetit është të sigurohet se është marrë prova e cila mund të mos jetë në dispozicion në 
shqyrtim gjyqësor. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 të këtij neni përcakton qëllimin e hetimit. Sipas saj, qëllimi i 
hetimit manifestohet në tri drejtime dhe ka të bëjë me mbledhjen e provave dhe të 
dhënave të nevojshme për të vendosur për: a) ngritjen e aktakuzës, b) pushimin e 
procedurës dhe c) mbledhjen e provave, sigurimi i të cilave në shqyrtimin gjyqësor do 
të ishte i pamundur ose i vështirësuar. S’ka dyshim se ka prova të cilat, po të mos 
mblidhen gjatë fazës së hetimit, sigurimi i tyre në shqyrtim gjyqësor do të ishte i 
pamundur ose i vështirësuar. Në këtë drejtim, duke pasur parasysh rolin dhe funksionin 
e prokurorit në hetim (si zbatues dhe kontrollues i hetimit, e jo vetëm si iniciues për 
zbatim të hetimit, siç ka qenë kur hetimin e zbatonte gjyqtari hetues), shtrohet pyetja a 
thua prokurori i shtetit, gjatë hetimit, realisht duhet të kufizohet në mbledhje vetëm të 
provave për të cilat ekziston rreziku nëse shtyhen për më vonë. Nga fjalia e fundit e 
paragrafit 2 do të mund të nxirrej një konfirmim i tillë. Mirëpo, me një interpretim 
sistematik të dispozitës së paragrafi 2 në tërësi, si dhe të dispozitave të tjera të KPP-së, 
që kanë të bëjnë me autorizimet e përgjithshme të prokurorit të shtetit si zbatues i 
hetimit dhe si subjekt që ushtron funksionin e akuzimit, konsiderojmë se prokurori i 
shtetit gjatë hetimit nuk duhet të kufizohet në mbledhje vetëm të provave sigurimi i të 
cilave në shqyrtimin gjyqësor do të ishte i pamundur ose i vështirësuar. Në të vërtetë, 
prokurori i shtetit zbaton hetimin për të mbledhur prova dhe të dhëna të nevojshme për 
të vendosur nëse në rastin konkret duhet ngritur aktakuzë apo duhet pushuar procedura. 
Përcaktimi i prokurorit për ngritje të aktakuzës duhet të mbështetet gjithsesi në prova të 
cilat aktakuzën e bëjnë akt valid gjatë gjykimit, dhe që mundësojnë realizimin e 
pretendimit të aktakuzës. Prandaj prokurori i shtetit gjatë hetimit procedon provat që 
disponon, varësisht nga vlerësimi i tij për sukses të aktakuzës, pa u kufizuar në 
paragrafi 2. Mbledhjen e provave sigurimi i të cilave në shqyrtimin gjyqësor do të ishte 
i pamundur ose i vështirësuar, prokurori i shtetit do të duhej ta bënte nëpërmjet 
mundësisë hetuese të veçantë. 
Shikuar realisht dhe logjikisht, kufizimi eventual i prokurorit të shtetit vetëm në 
mbledhje të provave sigurimi i të cilave në shqyrtimin gjyqësor do të ishte i pamundur 
ose i vështirësuar, në shumicën e çështjeve penale do t’i pamundësonte prokurorit të 
vendoste nëse duhet ngritur aktakuza apo duhet pushuar hetimi. Nga ana tjetër, 
kufizimi eventual vetëm në mbledhje të provave sigurimi i të cilave në shqyrtimin 
gjyqësor do të ishte i pamundur ose i vështirësuar, shpesh do të sillte zgjatjen e 
procedurës penale duke shkaktuar shtyrje të shqyrtimit gjyqësor, në mënyrë që të 
mblidhen prova të tjera, të cilat kanë mundur të mblidhen në hetim.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Neni 19, paragrafi 1, nënparagrafët 1.3 dhe 1.4, përkufizojnë nocionet i dyshuar dhe i 
pandehur.  
Paragrafi 3 i nenit 103 personin e dyshuar e barazon me të pandehurin. Ajo me 
përmbajtjen e saj i referohet koneksitetit (objektiv apo objektiv-subjektiv). Në të 
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vërtetë, çdo të dyshuar për të cilët ekziston dyshim i arsyeshëm se kanë kryer vepër 
penale, prokurori i shtetit duhet ta cekë në aktvendim për fillimin e hetimit dhe 
personat e tillë gëzojnë të gjitha të drejtat që i takojnë të pandehurit sipas KPP-së.  
Hetimi kryhet vetëm lidhur me veprën penale dhe me të pandehurin e caktuar në 
aktvendimin mbi fillimin e hetimit apo në aktvendimin e ndryshuar. 
Dispozita e paragrafit 4 përcakton mënyrën e veprimit të prokurorit të shtetit, kur gjatë 
hetimit mëson për ndonjë vepër tjetër penale ose për ndonjë të dyshuar tjetër gjatë 
hetimit. Në një rast të tillë prokurori i shtetit ka dy mundësi veprimi: - mund të fillojë 
hetim të ri për veprën e re penale apo të dyshuarit, ose - mund të zgjerojë hetimin 
ekzistues. Për cilindo opsion që të përcaktohet prokurori i shtetit lajmëron gjyqtarin e 
procedurës paraprake për aktvendimet e reja apo të ndryshuara.  
Për mundësinë e bashkimit të procedurës sipas koneksitetit dhe për përparësitë që i 
ofron ajo, shih nenin 33 dhe komentin e tij. 
Çështja e gjykuar në formë të prerë kundër një personi, nuk paraqet pengesë ligjore për 
zbatim apo zgjerim të hetimit kundër personit tjetër, madje pavarësisht nëse është 
filluar procedura për rishikim të procedurës penale kundër personit të dënuar në formë 
të prerë (GJSV, Kž.1197/65, datë 30. IX 1965)156 
  
Neni 104 [Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit] 
 
1. Hetimi fillohet me aktvendim të prokurorit të shtetit. Aktvendimi 

përcakton personin kundër të cilit do të kryhet hetimi, kohën e fillimit të 
hetimit, përshkrimin e veprës e cila tregon elementet e veprës penale, 
emërtimin ligjor të veprës penale, rrethanat dhe faktet që e justifikojnë 
dyshimin e arsyeshëm për veprën penale, nëse masat e fshehta dhe teknike 
të vëzhgimit apo hetimit janë autorizuar dhe provat me të dhënat e 
mbledhura deri në atë moment. Një kopje e aktvendimit të hetimit i 
dërgohet pa vonesë gjyqtarit të procedurës paraprake. 

2. Rezultatet e veprimeve fillestare të policisë dhe mbledhjës së provave janë 
pjesë e lëndës hetimore. 

3. Pas nxjerrjes së aktvendimit nga ky nen, hetimi zbatohet dhe mbikëqyret 
nga prokurori i shtetit. 

4. Prokurori i shtetit mund të ndërmarrë veprime hetimore ose të autorizojë 
policinë që të ndërmarrë veprime hetimore lidhur me mbledhjen e provave. 

5. Hetimi kryhet vetëm lidhur me veprën penale dhe me të pandehurin e 
përcaktuar në aktvendimin mbi fillimin e hetimit apo në aktvendimin e 
ndryshuar. 

6. Aktvendimit nga ky nen mund ti bashkëngjitet kërkesa për urdhër të 
gjykatës sipas nenit 105 të këtij Kodi. 

7. Aktvendimit nga ky nen mund ti bashkëngjitet kërkesa për urdhër të 
gjykatës sipas Kapitullit XVIII të këtij Kodi. 

8. Aktvendimit nga ky nen mund ti bashkëngjitet urdhri për ngrirjen e 
përkohshme të pasurisë në pajtim me Kapitullin XVII të këtij Kodi. 

 

                                                 
156 Petrić 1, fq. 323. 
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Paragrafi 1. 
 
Prokurori i shtetit merr aktvendim për zbatimin e hetimit dhe një kopje të tij ia dërgon 
pa vonesë gjyqtarit të procedurës paraprake. Dërgimi i kopjes së aktvendimit mbi 
zbatimin e hetimit tek gjyqtari i procedurës paraprake, ka rëndësi si për të pandehurin 
ashtu edhe për prokurorin e shtetit. Dihet se aktvendimi për fillim të hetimit nuk i 
dorëzohet të pandehurit. Prandaj, për të pandehurin është me rëndësi që prokurori i 
shtetit të njoftojë gjykatën. Sa i përket prokurorit, dorëzimi i kopjes së aktvendimit ka 
rëndësi për faktin se nga marrja e aktvendimit mbi fillimin e hetimit rrjedh afati për 
zbatimin e hetimit.  
Marrja e aktvendimit për zbatimin e hetimit do të thotë se prokurori i shtetit ka të drejtë 
dhe e ka për detyrë të zbatojë të gjitha veprimet hetimore të nevojshme lidhur me 
veprën penale për të cilën ka filluar hetimi, dhe lidhur me personin e përfshirë në 
aktvendim. Orientimi i hetimit dhe rrethanat që duhen hetuar, përcaktohen në 
aktvendimin mbi fillimin e hetimit dhe prokurori i shtetit vepron në atë drejtim. 
Renditjen e veprimeve hetimore e përcakton prokurori i shtetit. I pandehuri apo i 
dëmtuarit gjatë hetimit mund të bëjnë propozime për marrjen e provave (neni 219, 
paragrafët 4 dhe 5). 
 
Paragrafët 2 deri 4. 
 
Pas nxjerrjes së aktvendimit për fillimin e hetimit, hetimi zbatohet dhe mbikëqyret nga 
prokurori i shtetit. Mirëpo, prokurori i shtetit mund të autorizojë policinë që të 
ndërmarrë veprime hetimore. Rezultatet e veprimeve hetimore lidhur me mbledhjen e 
provave si dhe rezultatet e veprimeve fillestare, janë pjesë e lëndës hetimore. 
 
Paragrafi 5. 
 
Dispozita e paragrafit 5 shpreh domosdoshmërinë për respektim të identitetit objektiv 
dhe subjektiv gjatë gjithë hetimit, sikundër që edhe procedura e mëtejshme mund të 
zhvillohet vetëm lidhur me veprën penale dhe lidhur me personin kundër të cilit është 
marrë aktvendimi për zbatim të hetimit. Gjithashtu aktakuza mund të ngrihet vetëm 
kundër personit dhe për vepër penale për të cilën është zbatuar hetimi, përveç kur mund 
të ngrihet aktakuzë e drejtpërdrejtë për vepër (vepra) penale, për të cilën nuk parashihet 
dënimi me mbi tre vjet burgim (neni 101, paragrafi 2) apo sipas nenit 240, paragrafi 1. 
Kualifikimin e veprës penale për të cilën zhvillohen hetimet, e përcakton prokurori i 
shtetit në aktvendim mbi fillimin e hetimit, por kjo nuk është pengesë që, pas zbatimit 
të hetimit, të bëhet cilësim tjetër i veprës, nëse diçka e tillë imponohet nga faktet e 
vërtetuara gjatë mbledhjes së provave në hetim. 
Identiteti objektiv çmohet në bazë të elementeve që përbëjnë figurën e veprës penale. 
Në qoftë se policisë i është besuar kryerja e veprimeve hetimore dhe nëse gjatë kryerjes 
së veprimeve të tilla tregohet se hetimi do të duhej zgjeruar edhe për ndonjë vepër 
penale ose për ndonjë person tjetër, ajo,, nuk është e autorizuar të veprojë sipas 
paragrafit 5 të këtij neni. Në një rast të tillë policia mund të veprojë sipas dispozitave të 
nenit 70, sipas dispozitës së nenit 107, paragrafi 4 ose sipas nenit 112. Kësisoj, 
informatat e policisë, të nxjerra në bazë të veprimeve të ndërmarra sipas neneve të 
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sipërpërmendura, kanë ndikim dhe kuptim juridik relevant vetëm nëse, në bazë të tyre, 
prokurori i shtetit zgjeron hetimin. 
 
Paragrafët 6 deri 8. 
 
Aktvendimit për fillim të hetimit mund t’i bashkëngjiten: a) urdhri i gjykatës për 
kontroll ose sekuestrim të përkohshëm, sipas nenit 105, përkatësisht urdhri i gjykatës 
për konfiskim, sipas kapitullit XVIII të KPP; b) urdhri (i prokurorit apo i gjykatës) për 
ngrirje të përkohshme të pasurisë, në pajtim me kapitullin XVII të KPP.  
 
 
B. Kontrolli dhe konfiskimi 
 
Dispozitat e neneve 105 - 120 rregullojnë çështjen e kontrollit si veprim hetimor dhe të 
sekuestrimit të përkohshëm. Kontrolli paraqet veprim provues juridikisht të rregulluar, 
nëpërmjet të cilit sigurohen provat materiale. Për t’u mbrojtur qytetarët nga kontrollet e 
pabazuara, nga një anë, dhe për të siguruar përdorim procedural të rezultateve të 
arritura gjatë kontrollit, nga ana tjetër, është me rëndësi që kontrolli të zbatohet strikt 
në përputhje me dispozitat specifike të tij. 
Kontrolli është veprim me të cilin ndërhyhet në të drejta që janë rregulluar me nenin 8 
të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ndërhyrja mund të bëhet në përputhje 
me ligjin. Në pajtim me nenin përkatës, ligji duhet të jetë i arritshëm për qytetarët dhe 
posaçërisht preciz kur ndërhyn në të drejtat e mbrojtura me nenin e tillë.(GjEDNJ: 
Autrinic v. Svirzerlan, Kruslin v. France, Huving v. France). 
Me nenin 8 mbrohet shtëpia në kuptim të hapësirës fizike të caktuar, në të cilën 
zhvillohet jeta private dhe familjare (GjEDNJ: Giacomelli v. Itayt), e të cilën, para së 
gjithash, e përcakton lidhmëria kohore e hapësirës dhe e personit të caktuar. (GjEDNJ, 
Gillow v. The Unted Kindom). Dhe kështu, në atë përkufizim hyn edhe dhoma e hotelit 
(GjEDNJ: O’Rurke v. The United Kingdom, ndërsa qëllimi thelbësor është që hapësira 
e caktuar të përdoret si shtëpi (GjEDNJ: Mucklej v. The united Kindom), Mirëpo, sipas 
pikëpamjes së GjEDNJ-së, në rastin konkret mbrojtja mund të zgjerohet edhe në 
hapësirën afariste nëse ajo gjendet në shtëpi (GjEDNJ: Niemitz v. Germany, Sallinen v. 
Finland).157 
KEDNJ ngarkon, në rend të parë, pushtetin publik me detyrimin që të përmbahet nga 
ndërhyrja në fushën e mbrojtur. Kjo nuk përjashton që në raste të caktuara shteti të jetë 
kompetent/përgjegjës të mbrojë sferën personale të individit nga ndërhyrjet e të tjerëve 
(GjEDNJ: X. and Y. v. Netherlands). Në çdo rast mbrojtja duhet të jetë reale efektive - 
GjEDNJ: Golder v, The United Kindom; Airey v. Ireland). 
Në fushën e mbrojtur të privatësisë pushteti shtetëror mund të ndërhyjë vetëm po qe se 
ekziston qëllimi legjitim (legitimate aim), në përputhje me ligjin, në masën që është e 
domosdoshme në shoqërinë demokratike (GjEDNJ: Olssom v. Sweden; Dudgeon v. 
The United Kingdom). 
  

                                                 
157 Pavišić 1, fq.580-581. 
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Neni 105 [Kontrolli dhe sekuestrimi i përkohshëm] 
 
1. I pandehuri në mënyrë vullnetare mund të jap pëlqimin e tij me shkrim për 

kontrollin e pronës nga ky kapitull. Sendet e gjetura gjatë kontrollit nga ky 
paragraf mund të sekuestrohen përkohësisht dhe janë provë e pranueshme 
në shqyrtim gjyqësor dhe në procedurë tjetër. 

2. Sendet e gjetura gjatë kontrollit për të cilin i pandehuri nuk ka dhënë 
pëlqimin nuk mund të sekuestrohen përkohësisht dhe janë provë e 
papranueshme, përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë nen. 

3. Me kërkesë të prokurorit të shtetit, në çdo kohë gjatë fazës së hetimit, 
gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë kontrollin e një shtëpie, 
të lokaleve të tjera dhe të pronës së të pandehurit kur ekziston dyshim i 
bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale dhe kur ka shkak të bazuar 
që kontrolli do të rezultojë me arrestimin e personit të tillë ose me zbulimin 
dhe sekuestrimin e provave të rëndësishme për procedurën penale. 

4. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë kontrollin e një shtëpie 
apo të lokaleve të tjera dhe të pasurisë së një personi që nuk dyshohet për 
vepër penale vetëm në rastet kur: 
4.1. ka gjasa reale se kontrolli do të rezultojë me arrestimin e të 

pandehurit; ose  
4.2. është e nevojshme të ruhen provat e veprës penale apo të konfiskohen 

sendet përkatëse të cilat nuk mund të ruhen apo të sigurohen pa 
zbatimin e kontrollit dhe kur ka gjasa reale se provat ose sendet e 
tilla ndodhen në lokalet apo në pasurinë që i nënshtrohet kontrollit. 

5. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë kontrollin personal të 
një personi të caktuar kur ka gjasa reale se ky kontroll do të rezultojë në 
zbulimin e gjurmëve ose në konfiskimin e provave të një vepre penale. 

6. Urdhërkontrolli lëshohet me shkrim në bazë të kërkesës me shkrim të 
prokurorit të shtetit, ndërsa në raste të ngutshme lëshohet në bazë të 
kërkesës me shkrim të zyrtarit të autorizuar të policisë 

7. Urdhërkontrolli përfshin: identifikimin e vendit apo personit kundër të cilit 
lëshohet urdhri, përshkrimin e veprës penale për të cilën lëshohet urdhri, 
shpjegimin e arsyeve për shkak të bazuar në pajtim me këtë nen, 
përshkrimin e sendeve të kërkuara me kontroll, përshkrimin e veçantë të 
personit, të lokaleve apo të pasurisë ku zbatohet kontrolli dhe 
informacionin tjetër të nevojshëm për zbatimin e kontrollit. 

8. Nëse ka shkak të bazuar për të kontrolluar pajisjet elektronike, përfshirë 
por pa u kufizuar në kompjutera, kamera, telefona celularë, pajisje 
elektronike mobile ose pajisje elektronike mobile për ruajtje, 
urdhërkontrolli duhet të autorizojë sekuestrimin e përkohshëm të pajisjes 
apo pajisjeve të tilla dhe duhet të përshkruajë llojin e të dhënave 
elektronike për të cilat zyrtari i autorizuar i policisë mund të kontrollojë 
dhe t’i kopjoj. 

9. Dispozitat e këtij neni dhe të neneve të tjera që i referohen kontrollit të 
shtëpisë, lokaleve të tjera dhe pronës zbatohen përshtatshmërisht gjatë 
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kontrollit të vendeve të fshehta në vetura ose në mjete të tjera të 
transportit. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, të Kushtetutës së Kosovës banesa është e 
pacenueshme, por nga paragrafi 2 i të njëjtit nen del se hyrja në banesë ose objekt 
privat dhe kontrolli kundër vullnetit të pronarit, mund të bëhet në shkallë të 
domosdoshme për hetimin e krimit dhe vetëm pas miratimit të gjykatës. Në vijim të 
paragrafi 2, gjithashtu, përcaktohen situatat kur ka shmangie nga kjo rregull.  
Dispozita e nenit 105 rregullon kontrollin e shtëpisë, lokaleve të tjera dhe të pronës, si 
dhe kontrollin personal.  
Paragrafët 1 e 2 të nenit 105 të KPP-së vënë parimin, sipas të cilit, kur i pandehuri në 
mënyrë vullnetare jep pëlqimin e tij me shkrim për kontrollin e pronës, sendet e gjetura 
gjatë kontrollit nga ky paragraf, mund të sekuestrohen përkohësisht dhe janë provë e 
pranueshme në shqyrtim gjyqësor dhe në procedurë tjetër. Ndërsa kur i pandehuri nuk 
e jep pëlqimin, sendet e gjetura nuk mund të sekuestrohen përkohësisht dhe janë provë 
e papranueshme, përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë nen. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragr. 3 është paraparë kontrolli: a) i shtëpisë, b) i lokaleve të tjera dhe c) i 
pronës së të pandehurit. 
a) Me shtëpi (banesë) kuptohet çdo objekt i cili shërben për banim, pavarësisht nga 

lloji, kategoria, kualiteti dhe dimensionet e tij. Nuk ka ndikim rrethana ku gjendet 
banesa, në qytet apo në fshat. Banesë konsiderohen edhe barakat montazh në 
vendpunime si dhe rimorkiot për banim dhe kampim, shtëpiza uikendi e të 
ngjashme. Si banesë konsiderohet edhe dhoma e hotelit, si dhe kabina në anije. Kur 
është fjala për kontroll tek personi që është qiramarrës, atëherë kontrolli duhet të 
kufizohet në pjesën e hapësirës që e shfrytëzon ai. 

b) Me “lokale të tjera” kuptohen të gjitha lokalet e tjera të cilat i shërbejnë pronarit të 
banesës për çfarëdo qëllimi qoftë, por jo për banim. Të tilla janë punëtoritë: objekti 
hotelier, restoranti, godinat ekonomike, depot, hapësirat e bodrumet dhe tavani (të 
pronarit të banesës), si dhe çdo hapësirë tjetër e mbyllur (oborri dhe hapësirat e 
ngjashme të rrethuara, në të cilat nuk mund të hyhet pa kapërcyer ndonjë pengesë), 
që e shfrytëzon personi ndaj të cilit është lëshuar urdhri për kontroll.158 

c) Kontrolli i pronës në kuptim të këtij paragrafi përfshin kontrollin e sendeve që 
gjenden në hapësirë të lirë, siç janë mali, ara, livadhi etj.. 

Kontrollin sipas paragrafi 1, e cakton me urdhër gjyqtari i procedurës paraprake me 
kërkesë të prokurorit të shtetit. Bazë për kontroll është: - ekzistimi i dyshimit të 
bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale dhe se - ka shkak të bazuar që kontrolli 
do të rezultojë me arrestimin e personit të tillë ose me zbulimin dhe sekuestrimin e 
provave të rëndësishme për procedurën penale. Çfarë gjurmësh apo provash do të 
gjenden nëpërmjet kontrollit, varet nga lloji i veprës penale. 

                                                 
158 Petrić 1, fq. 407.  
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Sipas nenit 374, paragrafi 2, parimisht dhe në mënyrë indirekte, lejohet kundërshtimi 
ndaj urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake tek kolegji i përbërë prej tre gjyqtarëve 
në gjykatën themelore. Mirëpo, kundër urdhrit për zbatim të kontrollit, nuk parashihet 
mjet juridik. 
Për mundësinë e hyrjes në banesë dhe për zbatimin e kontrollit pa urdhrin e gjyqtarit të 
procedurës paraprake apo në bazë të lejes gojore të gjyqtarit kompetent, shih nenin 
110. 
 
Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4 përcakton kushtet strikte kur mund ta urdhërojë kontrollin gjyqtari i 
procedurës paraprake ndaj një personi që nuk dyshohet për vepër penale. Në një rast të 
tillë kontrolli urdhërohet vetëm në rastet kur: a) ka gjasa reale se kontrolli do të 
rezultojë me arrestimin e të pandehurit; ose b) është e nevojshme të sigurohen provat e 
veprës penale, të cilat nuk mund të sigurohen pa zbatimin e kontrollit dhe njëherësh ka 
gjasa reale se provat ose sendet e tilla ndodhen në lokalet apo në pasurinë që i 
nënshtrohet kontrollit. 
Kontrolli mund të kryhet edhe tek dëshmitarët e privilegjuar, të cilët nuk mund të 
merren në pyetje, sipas nenit 126, dhe të dëshmitarët e liruar nga detyrimi për të 
dëshmuar, sipas nenit 127. 
 
Paragrafi 5. 
 
Edhe kontrollin personal ndaj një personi të caktuar mund ta urdhërojë gjyqtari i 
procedurës paraprake. Kontrolli personal zbatohet në kushtet e parapara për kontroll të 
shtëpisë, kur ka gjasa se nëpërmjet tij do të sigurohen gjurmë ose prova të rëndësishme 
për veprën penale.  
Nuk konsiderohet kontroll personal në kuptimin e këtij paragrafi kontrolli i 
përkohshëm për siguri, sipas nenit 75, i cili zbatohet në mënyrë sipërfaqësore kur 
ekziston rreziku se ai është i armatosur ose ka mjet të rrezikshëm, i cili mund të 
përdoret për sulm apo për vetëlëndim. 
Kontrollimi i personit përfshin si kontrollimin e veshmbathjes së personit dhe 
kontrollimin e gjësendeve të tij (çanta, valixhja etj.), ashtu edhe kontrollimin e trupit të 
tij, me qëllim të gjetjes së gjurmëve me rëndësi për procedurë penale,  
 
Paragrafët 6 dhe 7. 
 
Paragrafi 6 kërkon që kërkesa për kontroll si dhe urdhri për kontroll të bëhen me 
shkrim. Sipas rreullit, kërkesën për kontroll e parashtron prokurori i shtetit. Në raste të 
ngutshme, kërkesën për kontroll mund ta paraqesë zyrtari i autorizuar i policisë. 
Paragrafi 7 përcakton se çfarë duhet të përmbajë kërkesa me shkrim që i drejtohet 
gjyqtarit të procedurës paraprake për ta urdhëruar kontrollin.  
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Paragrafi 8. 
 
Kur ka shkak të bazuar për të kontrolluar pajisjet elektronike (kompjuterë, kamera, 
telefona celularë, pajisje elektronike mobile ose pajisje elektronike mobile për ruajtje), 
sipas paragrafit 8, uedhërkontrolli duhet të autorizojë: - sekuestrimin e përkohshëm të 
pajisjes a pajisjeve të tilla dhe - duhet të përshkruajë llojin e të dhënave elektronike, 
për të cilat mund të kontrollojë zyrtari i autorizuar i policisë dhe t’i kopjojë ato. 
 
Paragrafi 9. 
 
Paragrafi 9 parasheh zbatim përshtatshmërisht të dispozitave të nenit 105 dhe të neneve 
të tjera që i referohen kontrollit të shtëpisë, lokaleve të tjera dhe pronës, që zbatohen 
gjatë kontrollit të vendeve të fshehta në vetura ose në mjete të tjera të transportit. 
 
Praktika gjyqësore 
  
“Prokurori special në ankesë pretendonte se provat duhet të pranohen në shqyrtimin 
gjyqësor, me që bastisja e dhomës së serverit është kryer në përputhje me përjashtimin 
ndaj kritereve të prezencës së dëshmitarëve sipas nenit 245 par 4 të KPPK, në atë se 
prania e tyre nuk ka mund të sigurohet menjëherë dhe do të kishte qenë e rrezikshme 
që të shtyhej bastisja për shkak të rrezikut të humbjes së provave. Prokurori special 
pretendoi se shkelja e kriterit procedural për dëshmitaret nuk ka qenë e seriozitetit të 
mjaftueshëm që të i bëjë provat në fjalë të pa pranueshme. Edhe pse në procesverbal 
nuk përmendet asnjë dëshmitar, prokurori ka qenë i pranishëm dhe ka supozuar rolin e 
këtyre dëshmitarëve. 
Prokurori i Apelit, megjithatë deklaroi se ka qenë i pranishëm një dëshmitar gjatë 
bastisjes dhe atë personi që asokohe nuk ishte i dyshuar-G.Z., prandaj Kolegji e 
analizoi edhe ketë rrethanë, nëse prania e një dëshmitari në vend të dy sish do të 
përmbush parakushtin nga neni 243 par.2 të KPPK, në kuptimin e urgjencës me të 
cilën është kryer bastisja. 
Kolegji refuzoi arsyetimet e Prokurori. Sipas nenit 243 par 2.të KPPK-së, gjatë 
kontrollit të shtëpisë ose lokaleve domosdo duhet të jenë të pranishëm dy persona të 
rritur si dëshmitarë, të cilët paralajmërohen që me kujdes të vëzhgojnë kontrollin, 
njoftohen për të drejtat për të bërë vërejtje për përmbajtjen e procesverbalit para se të 
nënshkruhet. 
Kolegji konsideron se vetë Prokuroria e vonoi kontrollin, me që të njëjtin e filloi pas 
disa orëve, dhe gjatë kësaj kohe pati mundësi të sigurojë dëshmitarë, derisa hetuesit 
ishin në pritje të boshatisjes së Kuvendit, ndërtesa e Kuvendit të Kosovës gjendej pranë 
një rruge të frekuentueshme dhe dëshmitaret mund të siguroheshin menjëherë. 
Kushti i pranisë së dy dëshmitarëve nuk është plotësuar me praninë e prokurorit, më që 
roli i dëshmitarit është të vëzhgojë me kujdes punën e Prokurorit dhe të policisë, për të 
siguruar se ky kontroll është kryer në përputhshmëri me ligjin. 
Kontrolli i dhomave të serverit në ndërtesen e Kuvendit të Kosovës me dt. 28.04.2010, 
janë bërë në mënyrë të paligjshme pa praninë e dy dëshmitarëve prandaj provat e 
mbledhura janë të pa pranueshme në kuptim të nenit 246 par.5 të KPPK.  
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(Gjykata e Apelit, PN/KR NR.577/13, dt. 10 dhjetor 2013, në ankesë ndaj Aktven-
dimit P.nr. 8/13, paragrafi 111-122.)  
 
Neni 106 [Kufizimet në ekzekutimin e urdhërkontrollit] 
 
1. Urdhërkontrollin e ekzekutojnë zyrtarët e autorizuar të policisë me 

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

2. Në parim, zyrtarët e autorizuar të policisë e ekzekutojnë urdhrin e 
kontrollit brenda orës 06:00 dhe 22:00. Përjashtimisht, kontrolli mund të 
zbatohet jashtë kësaj kohe kur ka filluar brenda kësaj kohe e nuk është 
përfunduar në orën 22:00 ose kur ka arsye nga neni 110 i këtij Kodi, apo 
nëse gjyqtari i procedurës paraprake çmon që vonesa do të mund të çonte 
në arratisjen e personit të kërkuar ose në asgjësimin e gjurmëve ose 
provave të veprës penale dhe lejon kontroll jashtë orarit të paraparë nga ky 
paragraf. 

 
Paragrafi 1. 
 
Konform me nenin 105, paragrafi 3 dhe 5, kontrollin e urdhëron gjyqtari i procedurës 
paraprake, me kërkesë të prokurorit të shtetit. Urdhërkontrollin e ekzekutojnë zyrtarët e 
autorizuar të policisë brenda dyzet e tetë orëve nga lëshimi i urdhrit. 
 
Paragrafi 2. 
 
Ekzekutimi i urdhrit u nënshtrohet rregullave të caktuara. Koha e kryerjes së kontrollit 
paraqet një nga ato rregulla. Parimisht, është rregull që kontrolli bëhet ditën prej orës 
gjashtë deri në orën njëzet e dy. Kodi përcakton kohën gjatë ditës, në mënyrë të 
unifikuar, pavarësisht nga llogaritja verore dhe dimërore e kohës.  
Kontrolli i cili ka fillur ditën po që nuk ka përfunduar, mund të zbatohet edhe pas orës 
njëzet e dy. Urdhërkontrolli mund të ekzekutohet në cilëndo ditë të javës. Shmangia 
nga koha gjashtë - njëzet e dy lejohet vetëm kur në urdhër për kontroll është lejuar 
shprehimisht kontrolli në cilëndo kohë. Kështu, kontrolli jashtë kohës së sipërshënuar 
mund të bëhet nëse gjyqtari i procedurës paraprake çmon që vonesa do të mund të 
rezultonte me: - arratisjen e personit të kërkuar ose - me asgjësimin e gjurmëve ose 
provave të veprës penale. Kur ekzistojnë arsyet për kontroll pa urdhër të gjykatës, sipas 
nenit 110, kontrolli mund të bëhet në cilëndo kohë.  
 
Neni 107 [Procedura para fillimit të kontrollit dhe të drejtat e të pandehurit] 
  
1. Para fillimit të kontrollit, zyrtari i autorizuar i policisë ia prezanton 

urdhrin personit të cilit i drejtohet ky urdhër dhe atë e njofton se ka të 
drejtë të kontaktojë me avokatin i cili ka të drejtë të jetë i pranishëm gjatë 
kontrollit. 

2. Kur personi kërkon praninë e avokatit gjatë kontrollit, zyrtarët e 
autorizuar të policisë shtyjnë kontrollin derisa të arrijë avokati, por jo më 
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shumë se dy orë nga njoftimi i avokatit për kontroll. Ndërkohë, zyrtarët e 
autorizuar të policisë mund të kufizojë lëvizjen e personit përkatës dhe 
personave të tjerë në lokalet që do të kontrollohen. Në raste të ngutshme, 
zyrtarët e autorizuar të policisë mund të fillojnë kontrollin edhe para 
mbarimit të afatit kohor për ardhjen e avokatit.  

3. Para fillimit të kontrollit, zyrtarët e autorizuar të policisë kërkojnë nga 
personi që vullnetarisht të dorëzojë personin ose sendet që kërkohen. 

4. Përjashtimisht, kontrolli mund të fillojë pa prezantimin e urdhrit ose pa 
kërkesë të mëparshme për dorëzim të personit apo të sendeve të kërkuara, 
kur pritet rezistencë e armatosur ose kur ka mundësi të dështojë efekti i 
kontrollit nëse ai nuk zbatohet menjëherë dhe pa paralajmërim ose kur 
kontrolli zbatohet në lokale publike. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Mënyrën si veprohet me rastin e fillimit të zbatimit të kontrollit, në situatat e 
zakonshme e rregullon dispozita e paragrafi 1. Supozohet se zyrtari i autorizuar i 
policisë atë ndaj të cilit, tek i cili ose në të cilin do të bëhet kontrolli, sipas rregullit, 
duhet ta njoftojë për funksionin e vet dhe për arsyen e ardhjes së tij dhe, sipas 
paragrafit 1, ia prezanton urdhrin duke e njoftuar gjithashtu se ka të drejtë të 
kontaktojë me avokatin, i cili ka të drejtë të jetë i pranishëm gjatë kontrollit. Dispozita 
e paragrafit 1 flet për të drejtën e personit që të kontaktojë avokatin (nuk thuhet 
mbrojtësin), sepse personi tek i cili ose ndaj të cilit zbatohet kontrolli, mund të mos jetë 
person i pandehur. Në pritje për arritjen e avokatit, zyrtarët e autorizuar të policisë e 
shtyjnë kontrollin, por jo më shumë se dy orë nga momenti i njoftimit të avokatit. Në 
një situatë të tillë, zyrtarët e autorizuar të policisë mund të kufizojnë lëvizjen e personit 
përkatës dhe të personave të tjerë në lokalet që do të kontrollohen. Në rast të ngutshëm, 
kontrolli mund të bëhet edhe para skadimit të afatit për ardhjen e avokatit. 
Dorëzimi i urdhrit për kontroll dhe kërkesa për dorëzim vullnetarisht të personit ose të 
sendeve mund t’i jepet vetëm anëtarit madhor të familjes së personit, shtëpia, lokalet e 
tjera ose prona e të cilit kanë për t’u kontrolluar. Në qoftë se personi refuzon të pranojë 
urdhrin për kontroll, duhet të veprohet në pajtim me nenin 480.  
 
Paragrafi 3. 
 
Në qoftë se personi me të cilin ka të bëjë urdhërkontrolli në kërkesë të zyrtarit të 
autorizuar të policisë, dorëzon vullnetarisht personin ose sendet që kërkohen, kontrolli, 
sipas rregullit, nuk do të zbatohet, sepse është arritur qëllimi i kontrollit. Megjithatë, 
çështja nëse duhet të zbatohet kontrolli edhe pse personi ka dorëzuar vullnetarisht 
personin ose sendet e kërkuara, mbetet si çështje faktike, e cila varet nga vlerësimi real 
i zyrtarit të autorizuar të policisë. Prandaj, pavarësisht nga dorëzimi i sendeve sipas 
këtij paragrafi, kur çmohet realisht se nuk janë dorëzuar të gjitha sendet që janë me 
rëndësi për procedurë penale, mundet dhe ka nevojë të zbatohet kontrolli.  
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Paragrafi 4. 
 
Sipas paragrafit 4, kontrolli mund të fillojë përjashtimisht pa prezantimin e urdhrit për 
kontroll ose pa kërkesë të mëparshme për dorëzim të personit apo të sendeve të 
kërkuara, Ky përjashtim duhet zbatuar në mënyrë restriktive, ndonëse përjashtimi i tillë 
nuk duhet shmangur kur është objektivisht i arsyeshëm. Kontrolli mund të fillojë pa 
prezantimin e urdhrit për kontroll ose pa kërkesë të mëparshme për dorëzim të personit 
apo të sendeve të kërkuara, kur: a) pritet rezistencë e armatosur, b) ka mundësi të 
dështojë efekti i kontrollit, nëse ai nuk zbatohet menjëherë dhe pa paralajmërim, ose c) 
kontrolli zbatohet në lokale publike. 
Me “lokale publike”, në kuptim të paragrafit 4, duhet kuptuar secili lokal në të cilin 
kanë qasje individualisht një numër i pacaktuar qytetarësh; të tilla janë objektet 
hoteliere, qendrat tregtare, klubet, objektet sportive e të ngjashme. 
 
Neni 108 [Kufizimet në kontroll] 
 
1. Gjatë kontrollit të shtëpisë ose të lokaleve të tjera personi, shtëpia, lokalet 

ose pasuria e të cilit kontrollohen ose përfaqësuesi i tij kanë të drejtë të jenë 
të pranishëm. 

2. Gjatë kontrollit të personit, shtëpisë ose lokaleve të tjera kërkohet të jenë të 
pranishëm dy persona të rritur si dëshmitarë. Para fillimit të kontrollit, 
dëshmitarët paralajmërohen që me kujdes të vëzhgojnë zbatimin e 
kontrollit dhe njoftohen mbi të drejtën e tyre për të bërë vërejtje, nëse 
kanë, për përmbajtjen e procesverbalit të kontrollit para se të nënshkruhet. 

3. Kontrolli i një femre zbatohet vetëm nga zyrtarja policore femër dhe 
dëshmitarët duhet të jenë femra. 

4. Kontrolli i lokaleve të banimit zbatohet me kujdes për të mos prishur 
qetësinë. Lokalet e mbyllura, mobilet ose sendet tjera mund të hapen me 
forcë vetëm kur pronari nuk është i pranishëm ose refuzon hapjen e tyre në 
mënyrë vullnetare. Gjatë hapjes së këtyre objekteve me kujdes duhet 
shmangur dëmtimeve të panevojshme. 

5. Kontrolli i personit mund të përfshijë kontrollin intim, i cili zbatohet nga 
mjeku ose infermieri i kualifikuar, në pajtim me rregullat e shkencës së 
mjekësisë dhe me respektim të plotë të dinjitetit të personit. 

6. Kur kontrolli zbatohet në lokalet e organit publik, kryesuesi i tij thirret të 
jetë i pranishëm gjatë kontrollit. 

7. Për çdo kontroll të personit, të shtëpisë ose të lokaleve përpilohet 
procesverbali. Procesverbali i tillë nënshkruhet nga personi i kontrolluar 
ose nga personi, lokalet apo pasuria e të cilit është kontrolluar, avokati i tij 
nëse është i pranishëm gjatë kontrollit dhe personat, prania e të cilëve është 
e detyruar. Gjatë zbatimit të kontrollit mund të konfiskohen vetëm sendet 
dhe shkresat lidhur me qëllimin e kontrollit të caktuar. 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. 
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8. Sendet dhe shkresat e konfiskuara gjatë kontrolli mbahen në kontejnerët 
përkatës ose në qese transparente të plastikës dhe zyrtari i autorizuar i 
policisë dhe prokurori i shtetit mbajnë procesverbal mbi mbikëqyrjen për 
secilin send apo grup të shkresave. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me qëllim që të sigurohet rregullsi në zbatimin e kontrollit të shtëpisë, lokaleve të tjera 
ose pronës në këtë dispozitë është përcaktuar e drejta e personit tek i cili zbatohet 
kontrolli, ose e përfaqësuesit të tij, që të jenë të pranishëm gjatë kontrollit. Kodi nuk 
elaboron më tutje si veprohet nëse personat e tillë nuk janë të pranishëm. Konsiderojmë 
se, në një rast të tillë do të duhej thirrur një anëtar i rritur i familjes ose fqinji. E drejta e 
shfrytëzuesit të lokaleve të tjera ose pronës tjetër, që të jetë i pranishëm gjatë kontrollit, 
shoqërohet me obligimin e zyrtarit të autorizuar të policisë, që ta lajmërojë për këtë të 
drejtë.  
Në bazë të nenit 124, paragrafi 3, detyrë e dëshmitarit është obligim i karakterit të 
përgjithshëm, prandaj është “detyrë” e secilit që të pranojë detyrën e dëshmitarit me 
rastin e kontrollit, dhe që, sipas nevojës, të dëshmojë për faktet lidhur me kontrollin. 
Mirëpo, në qoftë se ndonjë person refuzon të jetë i pranishëm si dëshmitar në kontroll, 
ndaj tij nuk mund të zbatohen sanksione apo masa shtrënguese, sikurse ndaj 
dëshmitarit i cili refuzon të dëshmojë pa bazë ligjore. Sidoqoftë, refuzimi i personave 
të tillë, që të prezantojnë në kontroll, nuk pengon zbatimin e kontrollit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Për shkak të rëndësisë që ka zbatimi me rregull i kontrollit, me rastin e zbatimit të tij 
kërkohet prania e dy dëshmitarëve, përveç sipas nenit 110, paragrafi 4. Dëshmitarët e 
tillë në teori quhen dëshmitarë gjyqësorë ose dëshmitarë solenitet. Ndonëse Kodi i 
quan dëshmitarë, ata në kuptimin e plotë të fjalës nuk janë të tillë, sepse ata nuk 
paraqiten në proces, në mënyrë që deklarimet e tyre të shërbejnë si provë, po paraqiten 
si garantë për rregullsi dhe ligjshmëri në kryerjen e veprimit procedural. Një 
konkludim i tillë del edhe nga detyrimi i zbatuesit të kontrollit që, para se të fillojë 
kontrollin, t’u tërheqë vërejtjen dëshmitarëve që të kenë kujdes se si zhvillohet 
kontrolli dhe t’i bëjë me dije se para nënshkrimit të procesverbalit mbi kontrollin, ata 
mund të paraqesin vërejtjet e tyre lidhur me përmbajtjen e tij. Dëshmitarë solenitet nuk 
mund të jenë nga rrethi i personave që në rastin konkret janë liruar apo janë përjashtuar 
nga obligimi për dëshmim dhe, për shkak të paanshmërisë, as personeli zyrtar i 
prokurorisë ose i gjykatës. Konsiderohet se dëshmitarët që prezantojnë në kontroll, do 
të duhej të jenë jashtë shërbimit të organit që kryen kontrollin, si dhe jashtë shërbimit 
ose organit të personit tek i cili ose në të cilin bëhet kontrolli. Për shkak të 
kundërshtimeve të mundshme për paanshmërinë e këtyre dëshmitarëve, nuk është e 
udhës që policët, pavarësisht a janë në uniformë apo civilë, të caktohen si dëshmitarë të 
kontrollit. Në rast kontestimi të mëvonshëm përkitazi me ligjshmërinë e kontrollit të 
zbatuar, dëshmitarët e kontrollit paraqiten si mjet provues për sa u përket rrethanave 
dhe mënyrës së kryerjes të këtij veprimi procedural. Praktika gjyqësore tregon se, kur 
kontrolli zbatohet pa dëshmitarë, në procedurë nuk mund të merren në pyetje në vend 
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të tyre personat që kanë kryer kontrollin, as që në deklarimet e tyre mund të mbështetet 
vendimi gjyqësor (Gjykata Supreme e Maqedonisë, Vpp. 15/81)159.  
 
Paragrafët 3 deri 6. 
 
Zbatimi i kontrollit, përveç respektimit të aspektit juridik, ngërthen në vete edhe 
aspektin etik. Ekziston nevoja për qasje etike gjatë kontrollit, sepse kontrolli është 
veprim i cili nuk ndërhyn vetëm në interes të personave të kontrolluar, por shkakton 
shqetësim edhe tek të afërmit dhe fqinjët, prandaj, me rastin e zbatimit të kontrollit të 
personit apo të kontrollit të shtëpisë, lokaleve të tjera ose pronës, kërkohet që të 
respektohet dinjiteti dhe integriteti i individit që kontrollohet, pastaj kërkohet të 
veprohet me kujdes për të mos prishur qetësinë. Lokalet e mbyllura, mobilet ose sendet 
e tjera mund të hapen me forcë, (duke shmangur dëmtimet e panevojshme), vetëm kur 
pronari nuk është i pranishëm ose refuzon hapjen e tyre në mënyrë vullnetare.  
Shprehimisht është paraparë që, me rastin e kontrollit të një femre, kontrollin duhet ta 
zbatojë femra dhe dëshmitarët gjithashtu duhet të jenë femra. Po ashtu, është paraparë 
shprehimisht që kontrolli intim (bie fjala për vepra penale të dhunimit) duhet të 
zbatohet nga mjeku ose infermieri i kualifikuar, në pajtim me rregullat e shkencës së 
mjekësisë dhe me respektim të plotë të dinjitetit të personit. 
Dispozita e paragrafi 6 kërkon që, kur kontrolli zbatohet në lokalet e organit publik, 
kryesuesi i tij thirret të jetë i pranishëm. Kur kontrolli zbatohet në lokalet e organit 
publik, atëherë urdhri për kontroll i dorëzohet drejtuesit të atij organi, i cili thirret të 
prezantojë gjatë kontrollit. Drejtuesi mund të caktojë personin përgjegjës ose një 
person tjetër që të prezantojë gjatë kontrollit. Në qoftë se drejtuesi i organit nuk do të 
prezantojë, as që autorizon dikë tjetër, kjo nuk pengon zbatimin e kontrollit.  
 
Paragrafi 7. 
 
Në bazë të nenit 294, paragrafi1, për çdo veprim të ndërmarrë gjatë procedurës penale 
shkruhet procesverbal. Paragrafi 7 parasheh gjithashtu që për çdo kontroll të personit, 
të shtëpisë ose të lokaleve, përpilohet procesverbal dhe njëherësh është përcaktuar 
përmbajtja specifike e tij. Procesverbali për kontrollin, përveç përmbajtjes të karakterit 
të përgjithshëm të përcaktuar me neni 80, duhet të përmbajë edhe të dhënat nga 
paragrafi 7, posaçërisht të dhënat se ku dhe në çfarë kushtesh janë gjetur sendet 
konkrete ose gjurmët, çka ndonjëherë mund të jetë me rëndësi vendimtare. 
Procesmbajtësi (gjyqësor apo i prokurorisë), sipas rregullit, përpilon procesverbalin në 
të njëjtën kohë kur kryhet veprimi procedural, ose menjëherë pas kryerjes së veprimit 
(neni 204, paragrafi 1). Mirëpo, në paragrafi 2 të nenit 204, është përcaktuar 
shprehimisht që, kur bëhet kontrolli i banesës apo i personave, ndërsa procesmbajtësi 
nuk mund të sigurohet, procesverbalin mund ta shkruajë personi që kryen veprimin.  
Për sendet apo për shkresat e marra, i lëshohet dhe i dorëzohet menjëherë vërtetimi 
personit, sendet ose shkresat e të cilit janë marrë. 
 

                                                 
159 Sijerčić-Čolić e të tjerët, Komentar Zakona o kriviçnom postupku, Sarajevo, 1999, fq. 200-201. 
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Paragrafi 8. 
 
Paragrafi 8 përcakton se ku duhet të ruhen sendet dhe shkresat e konfiskuara gjatë 
kontrollit. Zyrtari i autorizuar i policisë dhe prokurori i shtetit mbajnë procesverbal mbi 
mbikëqyrjen për secilin send apo grup të shkresave. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Kolegji përkujton prononcimet e mëhershme se provat në këtë lëndë në përgjithësi do 
të vlerësohen sipas ligjit të procedurës penale që ka qenë në fuqi gjatë tërë procedurës 
pra në ketë rast KPP. Megjithkëtë, kolegji vëren se mund të ketë përjashtime nga kjo 
rregull e përgjithshme, mes tjerash kur normat e zhvillimit hetimor dhe normat të cilat 
rregullojnë pranueshmërinë e provave të mbledhura gjatë veprimit hetimor janë aqë të 
lidhura në mes vete sa që është e pa mundur dhe e pa arsyeshme të ndahen nga njëra 
tjetra, Kolegji konsideron se ky përjashtim vlen për bastisjen e shtëpisë. 
Ligjvënësi në thelb i cilëson disa rregulla aq të rëndësishme sa që shkelja e tyre në 
mënyrë automatike do të rezultonte në papranueshmërinë e provave. Kjo bëhet në një 
dispozitë të pavarur e cila iu referohet dispozitave të kaluara specifike të cilat lidhen 
me kushtet dhe modalitetet e bastisjes së shtëpisë (neni 246 i KPPK dhe neni 111 i 
KPP).  
Bastisja e shtëpisë ka ndodhur me 28.04.2010, ligji procedural në fuqi KPPK dhe që në 
ketë pikëpamje nuk është në kundërshtim më KPP, do të zbatohet KPPK. 
Nuk kontestohet fakti se bastisja e shtëpisë së F.L. në Ç. është kryer në bazë të urdhrit 
gojor të gjykatësit të procedurës paraprake, mirëpo policia nuk kishte dërguar raport 
të shkruar prokurorit dhe gjykatësit në afat prej 24 prej bastisjes së përfunduar. Në të 
vërtetë Policia i bëri raport vetëm prokurorit dhe ate me 5 maj 2010. 
Çështja para Kolegjit është nëse mosparaqitja e e një kallëzimi penal në bazë të nenit 
245 par.6 të KPPK e bënë bastisjen në fjalë të kundërligjshme, ndërsa provat e marra 
gjatë bastisjes të pa pranueshme. Neni 246 është dispozita që bënë fjalë për 
papranueshmëri, ku nuk përmendet veprimi nga neni 245 par. 6. Për ketë arsye 
mosdorëzimi i kallëzimit penal brenda 24 orësh nuk rezulton me pa pranueshmërinë e 
provave. Gjykata duhet të vlerësojë nëse rrethanat konkrete kanë lejuar bastisjen të 
fillojë pa urdhër të shkruar gjyqësor, vetëm në bazë të një urdhri gojor. 
Kolegji pajtohet me ankesën e prokurorit se ka qenë e rëndësisë jetike që bastisjet e 
shtëpisë në fjalë të kryhen në të njëjtën kohë me qëllim të ruajtjes së provave relevante. 
I pandehuri duke qenë në dijeni rreth bastisjeve që kishin filluar në lokacionet tjera, do 
të kishte mundësinë e fshehjes së provave nëse shtëpia nuk do të ishte bastisur në të 
njëjtën kohë. (Vetëm në ditën e organizimit të bastisjes së pronës së F.L. hetuesia kishte 
kuptuar se F.L. është pronar edhe i shtëpisë në Ç. e cila nuk ishte e përfshirë në 
Urdhëresën me shkrim të gjykatësit të procedurës paraprake. Vërejtja e Xh.E.). Kolegji 
gjen se ky është rrezik substancial në kuptim të nenit 245 par. 3 të KPPK i cili 
justifikon bastisjen e shtëpisë në bazë të urdhrit gojor gjyqësor. Bastisja është kryer në 
mënyrë të ligjshme ndërsa provat janë të pranueshme...” 
(Gjykata e Apelit, PN/KR NR.577/13, dt.10 dhjetor 2013, në ankesë ndaj Aktvendimit 
P.nr.8/13, paragrafi 86-99.)  
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“Në bazë të nenit 153/ dhe nenit 246 par.1, 5 dhe 6 të KPPK-së, gjykata gjen se 
kontrolli i rezidencës së C.D. Morava në rrugën, nr. 120 në Prizren, i kryer me 16 
gusht 2010, është i paligjshëm, dhe gjen me tej se të gjitha provat e siguruara si 
rezultat i kontrollit, përfshirë armën e zjarrtë, municionet dhe dokumentet, dhe çdo 
provë dhe dëshmi që ka rrjedhur nga paligjshmëria dhe e marrë si provë, janë të pa 
pranueshme.” 
(Aktvendim i Gjykatës së Qarkut Prizren, P.nr.165/11, dt.25 gusht 2011) 
 
Neni 109 [Kontrabanda ose provat që nuk kanë lidhje me bazën e kontrollit] 
 

Nëse gjatë kontrollit të personit, shtëpisë ose lokaleve gjenden sende të cilat 
nuk kanë të bëjnë me veprën penale për të cilën është zbatuar kontrolli, por 
që tregojnë një vepër tjetër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare, këto 
sende gjithashtu përshkruhen në procesverbal, konfiskohen dhe menjëherë 
lëshohet vërtetimi për konfiskim. Prokurorit të shtetit menjëherë i dërgohet 
njoftimi në mënyrë që të fillojë procedurë penale apo të ndryshojë 
procedurën penale ekzistuese. Sendet e konfiskuara kthehen menjëherë kur 
prokurori i shtetit konstaton se nuk ka bazë për ndjekje penale, e as ndonjë 
bazë tjetër ligjore për konfiskimin e sendeve. 

 
Me këtë nen është përcaktuar autorizimi për personin që kryen kontrollin që të marrë 
sendet (objektet) që tregojnë për ndonjë vepër penale tjetër, si dhe procedura në një rast 
të tillë. Gjetja dhe marrja e sendeve, të cilat tregojnë për ndonjë vepër penale tjetër nga 
ajo për të cilën është urdhëruar ose është kryer kontrolli, mund të bëhet si në rastin kur 
kontrolli zbatohet në bazë të urdhrit për kontroll (n. 105, paragrafi 3), ashtu edhe 
atëherë kur ai zbatohet pa urdhër të gjyqtarit kompetent (n. 110)). Në të dy rastet 
trajtimi i sendeve të marra është i njëjtë. Sendet që merren sipas këtij neni, përshkruhen 
në procesverbal dhe menjëherë lëshohet vërtetimi për marrjen e tyre.  
Për sendet e sekuestruara njoftohet Prokurori i shtetit, në mënyrë që të fillojë 
procedurën penale apo të ndryshojë procedurën penale. Fjalët “të ndryshojë 
procedurën penale” do të duhen kuptuar si mundësi të Prokurorit të shtetit që, në bazë 
të provave materiale të cilat kanë të bëjnë me vepër tjetër penale, ta zgjerojë hetimin 
edhe për veprën penale të tillë. 
Njoftimi që i bëhet Prokurorit të shtetit për sendet e sekuestruara, në të vërtetë, ka 
efektin e kallëzimit penal. 
Është paraparë kthimi menjëherë i sendeve kur prokurori konstaton se s’ka bazë për 
ndjekje penale. Mirëpo, nuk është përcaktuar afati brenda të cilit Prokurori i shteti do të 
duhet të vendosë se a do të fillojë procedurën penale apo jo. Konsiderohet se fjalët 
“kthehen menjëherë” duhen kuptuar ashtu që kthimi i sendeve duhet të pasojë 
menjëherë pas marrjes së vendimit nga ana e Prokurorit të shtetit për hedhjen e 
kallëzimit penal 
Si “bazë tjetër ligjore” për konfiskimin e sendeve në këtë rast është edhe dispozita e 
nenit 69 të KPK-së. 
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Neni 110 [Arsyet për kontroll pa urdhër të gjykatës] 
 
1. Kur është e domosdoshme dhe në masë të nevojshme, zyrtarët policor 

mund të hyjnë në shtëpinë dhe lokalet tjera të personit dhe të zbatojnë 
kontrollin pa urdhrin e gjyqtarit të procedurës paraprake nëse: 
1.1. Personi përkatës me dije dhe me vullnet jep pëlqimin për kontroll; 
1.2. Personi thërret për ndihmë; 
1.3. Kryerësi i kapur në flagrancë gjatë kryerjes së veprës penale duhet 

arrestuar pas ndjekjes; 
1.4. Arsyet për mbrojtjen e njerëzve dhe pasurisë e kërkojnë një veprim 

të tillë për mënjanimin e rrezikut të drejtpërdrejt dhe serioz për 
njerëzit dhe pronën; 

1.5. Personi kundër të cilit është lëshuar urdhërarrest nga gjykata 
gjendet në shtëpi apo në lokale të tjera. 

2. Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni nuk shkruhet procesverbal nëse nuk 
është zbatuar kontrolli, por personit i jepet një shënim zyrtar për arsyen e 
hyrjes në shtëpi dhe në lokale të tjera.  

3. Përjashtimisht, në rrethana të ngutshme, kur urdhri me shkrim për 
kontroll nuk mund të merret me kohë dhe nëse ekziston rrezik real për 
vonesë, që mund të rezultojë me humbjen e provave, ose rrezik ndaj jetës 
ose shëndetit të njerëzve, zyrtari i autorizuar i policisë mund të fillojë 
kontrollin në bazë të lejes gojore nga gjyqtari kompetent. 

4. Përjashtimisht, kontrolli mund të zbatohet pa praninë e dëshmitarëve nëse 
prania e tyre nuk mund të sigurohet menjëherë dhe vonesa e fillimit të 
kontrollit do të ishte e rrezikshme. Arsyet për zbatimin e kontrollit pa 
praninë e dëshmitarëve shënohen në procesverbal. 

5. Policia mund të zbatojë kontrollin e personit pa urdhër ose pa praninë e 
dëshmitarëve kur ekzekuton aktvendimin për sjelljen forcërisht të personit 
ose kur bën arrestimin e tij, nëse ekziston dyshim i bazuar se personi mban 
armë apo ndonjë mjet për sulm ose kur mund të mënjanojë, fshehë apo 
asgjësojë sendet të cilat nga ai duhet të merren si provë në procedurë 
penale. 

6. Kur policia ndërmerr kontroll pa urdhër të shkruar gjyqësor, brenda afatit 
prej dymbëdhjetë orësh pas kontrollit i dërgon raport lidhur me këtë 
prokurorit të shtetit dhe gjyqtarit kompetent nëse për këtë çështje është 
caktuar ndonjë gjyqtar në mënyrë që të merret aprovimi retroaktiv 
gjyqësor i kontrollit, në pajtim me dispozitat e Kushtetutës. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Në dispozitat e këtij neni janë rregulluar dy mënyra veprimi të zyrtarëve policorë pa 
urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake. Ato janë hyrja më shtëpi ose lokale të tjera 
të personit, që arsyetohet për shkaqe të sigurisë publike ose për shkaqe procedurale, 
dhe eventualisht zbatimi i kontrollit pas hyrjes. Sipas paragrafit 1, si shkaqe të natyrës 
së sigurisë publike për hyrje të zyrtarëve të policisë në shtëpi ose lokale të tjera pa 
urdhër, janë kur: a) personi përkatës me dije dhe me vullnet jep pëlqimin për kontroll. 
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Dhënia e pëlqimit me dije nënkupton kuptimin e plotë të rrethanave që kanë të bëjnë 
me kontrollin, ndërsa pëlqimi me vullnet do të thotë se vendimi lidhur me pëlqimin, 
është bërë në mënyrë të lirë pa ndonjë shtytje ose dhunë; b) dikush thërret për ndihmë, 
sepse ata kanë për detyrë t’u afrojnë ndihmë qytetarëve, veçanërisht kur kërkohet 
ndihma; c) autori i kapur në flagrancë gjatë kryerjes së veprës penale duhet të 
arrestohet gjatë ndjekjes; ç) mbrojtja e njerëzve dhe pasurisë kërkon një veprim të tillë 
për mënjanimin e rrezikut të drejtpërdrejtë dhe serioz; dhe d) personi kundër të cilit 
është lëshuar urdhërarrest nga gjykata, gjendet në atë shtëpi. Hyrja e zyrtarit policor në 
banesë pa urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake, konform me paragrafin 1, 
nënparagrafin 1.5. të këtij neni, duhet shikuar në lidhje me zbatimin e urdhërarrestit 
sipas nenit 175, paragrafi 4. Ndër shkaqet e sipërpërmendura si shkaqe të natyrës 
procedurale, janë: kur kryerësi i veprës penale, kapur në flagrancë, duhet të arrestohet, 
apo kur personi kundër të cilit është lëshuar urdhërarrest nga gjykata, gjendet në shtëpi 
ose në lokale të tjera. Personi që duhet arrestuar nuk do të thotë se ka hyrë në banesë 
me pëlqimin e shfrytëzuesit të banesës, po ndoshta madje kundër dëshirës së tij, 
prandaj shpejtësia e veprimit arsyetohet aq më tepër. 
Hyrja në shtëpi ose lokale të tjera pa urdhër është e mundshme me pëlqim të 
vetëdijshëm dhe të vullnetshëm të shfrytëzuesit të shtëpisë (eventualisht edhe me 
kërkesë të tij), kurse zbatimi eventual i kontrollit në atë rast, vetëm me vullnetin e 
mbajtësit të shtëpisë. Në raste të tjera mund të hyhet në shtëpi pa urdhër, bile edhe 
kundër vullnetit të shfrytëzuesit të shtëpisë, por jo edhe të bëhet kontrolli. 
Në qoftë se hyhet në shtëpi ose në lokale të tjera të personit, po hyrja nuk shoqërohet 
me kontroll, me atë rast nuk shkruhet procesverbal nëse nuk është zbatuar kontrolli, 
mirëpo personit i jepet një shënim zyrtar për hyrje në shtëpi dhe në lokale të tjera. 
Nga diksioni i paragrafi 2 kuptohet se, për zbatim të kontrollit, duhet të shkruhet 
procesverbali. Një konkludim i tillë del edhe nga dispozita e nenit 208, paragrafi 7, ku 
thuhet se për çdo kontroll të personit, të shtëpisë ose të lokaleve përpilohet 
procesverbali.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Dispozitat e paragrafëve 1 dhe 3 paraqesin shmangie nga rregulla se kontrolli bëhet në 
bazë të urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake. Nga paragrafi 1 u pa se rastet kur 
është e domosdoshme dhe në masë të nevojshme, zyrtarët e policisë mund të hyjnë në 
shtëpi ose në lokale të tjera dhe të zbatojnë kontrollin pa urdhër të gjyqtarit të 
procedurës paraprake. Me pëlqimin e shfrytëzuesit mund të kryejnë edhe kontrollin. 
Paragrafi 3 ofron një zgjidhje “mesatare” ndërmjet zbatimit të kontrollit në bazë të 
urdhrit me shkrim apo pa urdhër të tillë. Në të vërtetë, kur rrethanat e rastit kërkojnë 
veprim të ngutshëm dhe kur ekziston rreziku real për vonesë, kështu që urdhri me 
shkrim nuk mund të merret me kohë, zyrtari i autorizuar i policisë mund të fillojë 
kontrollin në bazë të lejes gojore nga gjyqtari kompetent. Rreziku real për vonesë 
ngërthen në vete rrezikun për humbje të provave ose rrezikun ndaj jetës ose shëndetit të 
njerëzve, nëse nuk veprohet në mënyrë të ngutshme.  
Në përputhje me kërkesën që reflekton paragrafi 3 lidhur me veprim të shpejtë pa 
shkaktuar vonesë, në një rast të tillë lejohet mundësia e zbatimit të kontrollit pa 
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dëshmitarë. Sidoqoftë, për t’iu shmangur kritikave të pakëndshme, zbatimi i kontrollit 
pa dëshmitarë do të duhet reduktuar në minimum  
Kontrolli i shtëpisë ose i lokaleve të tjera, sipas dispozitave të këtij neni, është i njëjtë 
sikurse kur zbatohet në bazë të urdhrit për kontroll, përveçqë kontrolli ndërmerret pa 
urdhër (dhe pa dëshmitarë), ndërsa arsyet për veprim të tillë duhet të shënohen në 
procesverbal 
 
Paragrafi 5. 
 
Kontrolli personal mund të zbatohet pa urdhër ose pa praninë e dëshmitarëve, kur 
plotësohet ndonjëri prej kushteve vijuese: a) ekzekuton aktvendimin për sjelljen 
forcërisht të personit, b) kur bën arrestimin e tij, nëse ekziston dyshim i bazuar se 
personi mban armë apo ndonjë mjet për sulm, ose c) kur mund të mënjanojë, fshehë 
apo asgjësojë sendet të cilat duhet të merren prej tij si provë në procedurë penale. 
Cilat dhe çfarë provash do të sigurohen me hyrje pa urdhër në shtëpi të huaj, varet nga 
lloji i veprës penale, e këtë e vlerëson zyrtari i autorizuar i policisë. Kështu, p.sh., kur 
ekziston dyshimi se personi ka kryer vepër penale - vjedhje xhepi, mund të jetë kuleta e 
vjedhur, ose tek vjedhja e rëndë laptopi ose diçka tjetër. 
 
Paragrafi 6. 
 
Paragrafi 6 parasheh obligimin e policisë që, për ndërmarrje të kontrollit pa urdhër të 
shkruar gjyqësor (kontrolli në bazë të paragrafëve 1, 3, 5 të këtij neni), brenda afatit 
prej dymbëdhjetë (12) orësh pas kontrollit që t’i dërgojë raport lidhur me këtë 
Prokurorit të shtetit dhe gjyqtarit kompetent, nëse për këtë çështje është caktuar ndonjë 
gjyqtar, në mënyrë që të merret aprovimi retroaktiv gjyqësor i kontrollit, në pajtim me 
dispozitat e Kushtetutës. Shih nenin 36 të KK-së. 
  
Neni 111 [Pranueshmëria e provave të marra gjatë kontrollit] 
 
1. Provat e mbledhura nëpërmjet kontrollit janë të papranueshme nëse: 

1.1. Provat e marra gjatë kontrollit, pa lejen e gjykatës, janë të pa 
pranueshme, nëse kontrollimi nuk merr aprovim retroaktiv gjyqësor, 
në pajtim me dispozitat e Kushtetutës’’ 

1.2. Kontrolli është zbatuar pa urdhër të gjyqtarit kompetent në 
kundërshtim me dispozitat e këtij Kodi; 

1.3. Urdhri i gjyqtarit kompetent është lëshuar në kundërshtim me 
procedurën e paraparë me këtë Kod; 

1.4. Përmbajtja e urdhrit të gjyqtarit kompetent është në kundërshtim 
me kushtet e parapara me këtë Kod; 

1.5. Kontrolli është zbatuar në kundërshtim me urdhrin e gjyqtarit 
kompetent; 

1.6. Personat, prania e të cilëve është e detyrueshme, nuk kanë qenë të 
pranishëm gjatë kontrollit; ose 

1.7. Kontrolli është zbatuar në kundërshtim me nenin 108 të këtij Kodi. 
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Dispozita e nenit 111, në nënparagrafët 1.1. deri 1. 7. përcakton situatat kur provat e 
marra gjatë kontrollit janë të papranueshme.  
Në Kodin e procedurës penale të mëparshëm ekzistonin numër i konsiderueshëm 
dispozitash të cilat përcaktonin kur një prove është e papranueshme. Njëherit 
rregullohej procedura për veçimin e proves së papranueshme nga shkresat e lëndës. Me 
dispozitën e nenit 154, parag. 6 të Kodit të procedurës penale të mëparshëm gjithashtu 
parashihej se prova e cila me aktvendim ishte konstatuar si e pa pranueshme, në një 
fazë të mëvonshne të procedurës mund të konsiderohej si provë e pranushme. 
Edhe Kodi i procedurës penale tani në fuqi i kushton rëndësi pranueshmërisë dhe 
papranueshmërisë së provave. Neni 257 përmbanë dispozitat e përgjithshme lidhur me 
provat e papranueshme. Dipozita të tjera të Kodit përcaktojnë kur një prove konkrete 
është e papranueshme. Kështu, prova e marrë nëpërmjet masës së fshehtë dhe teknike 
të vëzhgimit dhe hetimit është e papranueshme nëse urdhri për masën dhe zbatimin e 
saj është i kundërligjshëm (neni 97); provat e mbledhura nëpërmjet kontrollit janë të 
papranueshme nëse me rastin e kontrollit nuk janë plotësuar kushtet nga neni 111; 
dëshmia e dëshmitarit është e papranueshme nëse është vepruar në kundërshtim me 
nenin 128; raporti i ekspertit i cili nuk është në pajtim me me nenin 137 nuk është i 
pranueshëm; nëse marrja në pyetje e të pandehurit është zbatuar me shkelje të 
dispozitave nga neni 257, paragrafi 4 ose neni 152 i Kodit, deklarimet e të pandehurit 
janë të papranueshme (neni 155); gjithashtu neni 259 përcakton se provat qartazi të 
parëndësishme apo thelbësisht të pa mbështetshme janë të papranueshme.  
Pasi që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues të këtë përjashtuar provat s 
të papranueshme në pajtim me nenin 249 të KPP, provat e papranueshme ndahen nga 
shkresat e lëndës dhe mbyllen. Provat e tilla mbahen nga gjykata të ndara nga shkresat 
dhe provat tjera. Provat e papranueshme nuk mund të shqyrtohen apo të shfrytëzohen 
në procedurë penale, përveç në rastin e ankesës kundër aktvendimit mbi 
papranueshmërinë. Megjithatë, provat e tilla mund të shqyrtohen nga gjykata gjatë 
rigjykimit nëse aktvendimi i gjyqtarit të vetëm gjykues ose i kryetarit të trupit gjykues 
me të cilin janë përjashtuar pravat ndryshohet në procedurën e ankimit (nenet 249, 
paragrqfi 4; 160, parag. 1).160 

                                                 
160 Kolegji i Gjykatës së Apelit, ka vendosur me Aktvendim (nr. i lëndës 577/2013) lidhur me ankesat e 
paraqitura kundër Aktvendimit nr. P8/13, të kryetarit të trupit gjykues të Gjykatës themelore në Prishtinë 
me të cilin disa prova konkrete ishin shpallur prova të papranueshme. 
Rrjedha e procedimit lidhur me pranueshmërinë (papranueshmërinë e provave në rastin përkatës ishte si 
vijon: 
Prokurori Special i Prokurorisë speciale të Kosovës me 16.11.2012 ka ngritur aktakuzën PPS nr. 425/09 
pranë (ish) gjykatës së Qarkut të Prishtinës. Me 03.12.2012 gjyqtari për konfirmim të aktakuzës i EULEX-it 
e ka kthyer aktakuzën tek prokurori special sipas nenit 306, paragrafi 2 të KPP që ishte në fuqi deri më 
31.12.2012, dhe ka kërkuar plotësimin e aktakuzës nga prokurori. Prokurori special ka ngritur verzionin e 
ndryshuar të aktakuzës dhe pjesërisht ka ankimuar vendimin e gjyqtarit për konfirmim të aktakuzës, të cilin 
Kolegji i gjykatës së Qarkut në Prishtinë e ka anuluar me 18.12.2012.  
Në ndërkohë ka hyrë në fuqi Kodi (i ri) i procedurës penale. 
Tani kryetari i trupit gjykues, duke vepruar sipas dispozitave të Kodit të ri, ka mbajtur shqyrtimin fillestar 
dhe shqyrtimin e dytë sipas neneve 245, 254 dhe 255 të KPP-së me datat: 08 prill, 10 prill, 17 maj dhe 10 
qershor të vitit 2013. Gjatë procedimit mbrojtja ka parashtruar kundërshtimet ndaj provave sipas nenit 249 
dhe ka kërkuar hedhjen e aktakuzës për shkak të mungesës së dyshimit të bazuar mirë sipas nenit 250, 
parag. 1, nënparag. 1.4. të KPP. 
Me datë 01 korrik 2013 kryetari i trupit gjykues ka nxjerrë Aktvendim nr. P8/13 lidhur me kundërshtimet 
ndaj provave dhe kërkesave për hedhjen e aktakuzës. Kryetari i trupit gjykues ka gjetur se kundërshtimet 
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Neni 112 [Sekuestrimi i përkohshëm] 
 
1. Sendet që përkohësisht mund të sekuestrohen janë sende që mund të jenë 

prova gjatë një procedure penale, sende ose pasuri që kanë mundësuar 
kryerjen e veprës penale, ose sende që konsiderohen dobi pasurore e fituar 
me kryerjen e veprës penale dhe për të cilat ligji parasheh sekuestrimin. 

2. Sendet, pasuria, provat apo paratë mund t’i nënshtrohen kufizimit të 
përkohshëm sipas urdhrit të prokurorit të shtetit që zgjat jo më shumë se 
pesë ditë nëse zyrtarët e autorizuar të policisë mësojnë për sendin, pasurinë, 
provat apo paratë e tilla gjatë kontrollit apo arrestit të ligjshëm. Prokurori 
i shtetit kërkon urdhër të gjykatës nga gjyqtari i procedurës paraprake që 
është në pajtim me paragrafin 3 të këtij neni. 

3. Prokurori i shtetit mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që 
të lëshojë urdhër për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, pasurisë, 
provave apo parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me saktësi sendet, 
pasurinë, provat apo paratë dhe duhet të përshkruajë si mund të jenë këto 
sende prova të veprës penale, si këto sende, pasuri apo para mund të 
mundësojnë kryerjen e veprës penale, ose si këto sende, pasuri apo para 
përbëjnë dobi pasurore të fituar me vepër penale. Sendet, pasuria, provat 
apo paratë mund të sekuestrohen përkohësisht vetëm me urdhër të 
gjykatës. 

4. Sendet e sekuestruara përkohësisht fotografohen dhe mbahen në kontej-
nerët përkatës apo në qeset transparente të plastikës dhe zyrtari i 
autorizuar i policisë ose prokurori i shtetit mbajnë regjistër të fotografive 
dhe procesverbal mbi mbikëqyrjen për secilin send apo grup të shkresave. 

5. Armët, automjetet, aeroplanët ose sendet tjera të mëdha të cilat janë 
konfiskuar përkohësisht, fotografohen dhe mbahen në zonat e sigurta 
përkatëse dhe zyrtari i autorizuar i policisë ose prokurori i shtetit mbajnë 
regjistër të fotografive dhe procesverbal mbi mbikëqyrjen për secilin send 
apo grup të shkresave. 

6. Ndërtesat apo prona e paluajtshme që sekuestrohet përkohësisht vendosen 
njoftimet e vëna në atë ndërtesë apo pronë të paluajtshme që njoftojnë 
qytetarët se prona i është nënshtruar sekuestrimit të përkohshëm, që hyrja 

                                                                                                                            
ndaj provave të parashtruara prej avokatve mbrojtës janë pjesërisht të bazuara dhe ato i ka shpallur të 
papraneshme. 
Gjykata e Apelit, duke vendosur lidhur me ankesat e paraqitura nga prokurori, mbrojtësit e të akuzuarve dhe 
të akuzuarit, duke pasur parasysh: përgjigjet në ankesa; propozimin e prokurorit të shtetit në kuadër të 
Prokurorisë së Apelit, konform nenit 412 të KPP; dhe parashtresat e mbrojtësve të parashtruara si përgjigje 
ndaj propozimit të prokurorit të apelit, pjesërisht e ka pranuar ankesën e prokurorit special ashtu që pikën e 
parë dhe të dytë të paragrafit 1 të dispozitivit të aktvendimit të atakuar e ndryshon si në vijim: 
- Provat e mbledhura gjatë bastisjes së shtëpisë së F. L. në Ç., të kryer me 28.04.2010 përbëjnë PROVË 

TË PRANUESHME. 
- Procesverbali i marrjes në pyetje të të pandehurit F. L. para prokurorit special me dt. 04.09.2012 përbën 

PROVË TË PRANUESHME. 
Pjesën tjetër të ankesës së prokurorit si dhe ankesat e mbrojtësve janë refuzuar si të pabaza dhe në atë pjesë 
është vërtetuar aktvendimi i atakuar i kryetarit të trupit gjykues. 
Arsyetimi i aktvendimit të kolegjit të Gjykatës së Apelit shkoqitet duke e shënuar me numër çdo pasus të 
tekstit ashtu që arsyetimi përmbanë 228 pasuse - “paragrafe”.  
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në të nuk është e lejuar dhe që ata që hyjnë pa leje mund t’i nënshtrohen 
arrestit. 

7. Paratë apo monedhat të cilat sekuestrohen përkohësisht fotografohen dhe 
mbahen në kasafortë dhe zyrtari i autorizuar i policisë ose prokurori i 
shtetit mbajnë regjistër të fotografive dhe procesverbal mbi mbikëqyrjen 
për secilin send apo grup të shkresave. 

8. Paratë e mbajtura në llogarinë bankare e cila është e sekuestruar 
përkohësisht do të mbahen në një llogari bankare e cila është nën 
autoritetin e gjykatës. 

9. Sendet dhe pasuria e sekuestruar përkohësisisht janë nën mbikëqyrjen dhe 
kontrollin e prokurorit të shtetit. Prokurori i shtetit mund t’ia delegojë 
mbikëqyrjen dhe kontrollin zyrtarit të autorizuar të policisë për sendet dhe 
pasurinë e sekuestruar përkohësisht nga paragrafi 5, 6 dhe 8 të këtij neni.  

10. Kur sendet konfiskohen, duhet të tregohet se ku janë gjetur dhe ato sende 
duhet të përshkruhen. Nëse është e nevojshme, vërtetohet identiteti i tyre 
duhet të sigurohet në ndonjë mënyrë tjetër. Vërtetimi për sekuestrimin 
duhet të lëshohet për sendet e sekuestruara. 

11. Nëse personi apo organi i cili ka nën mbikëqyrje sendin, pasurinë, provat 
apo paratë që i nënshtrohen urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake 
nga ky nen refuzon t’ia dorëzojë sendin, pasurinë, provat apo paratë 
zyrtarit të autorizuar të policisë që është përgjegjës për ekzekutimin e 
urdhrit, personi apo organi i tillë mund të gjobitet nga gjyqtari i 
procedurës paraprake deri në pesëdhjetë përqind (50%) të vlerës së sendit, 
pasurisë, provave apo parave që janë objekt i kontestit. Personi apo organi 
ndaj të cilit shqiptohet gjoba e tillë mund të paraqesë ankesë kundër gjobës 
ose mund të shmangë gjobën duke iu bindur urdhrit të gjyqtarit të 
procedurës paraprake. 

 
Neni 112 flet për sekuestrim, kurse neni 115 për konfiskim të sendeve. Në të dy rastet 
kemi të bëjmë me marrjen e sendit, por, derisa te sekuestrimi kemi të bëjmë me marrje 
të përkohshme të sendit, tek konfiskimi është fjala për marrje të përhershme të sendit. 
Ndonëse grupi punues i Komisionit Legjislativ të Kuvendit të Kosovës kishte sugjeruar 
me kohë që, çdoherë kur bëhet fjalë për marrje të përkohshme të sendit, të përdoren 
fjalët - sekuestrim i përkohshëm, kurse, kur është fjala për marrje të përhershme të 
sendit - konfiskim i përhershëm, sepse në Kod herë-herë ka inkonsekuecë për sa i 
përket përdorimit të termave sekuestrim dhe konfiskim. Kështu, p.sh., në nenet 267, 
105, paragrafi 4, nënparagrafi 4.2., në nenin 108, paragrafi 8 etj., flitet për konfiskim 
(të përkohshëm) të sendeve gjatë kontrollit, e realisht fjala është për sekuestrim të 
sendeve. Gjithashtu në nenin 115, paragrafi 2, nënparagrafi 2.1 si dhe në paragrafi 3, 
flitet për sekuestrim të përhershëm e fjala është në të vërtetë për konfiskim, sepse, sipas 
atyre dispozitave, marrja e sendit është e përhershme. 
 
Paragrafi 1. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 1, mund të sekuestrohen përkohësisht tri lloje sendesh: a) 
sendet që mund të jenë prova gjatë një procedure penale, b) sendet ose pasuria që 
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kanë mundësuar kryerjen e veprës penale, ose c) sendet që konsiderohen si dobi 
pasurore e fituar me kryerjen e veprës penale. 
Sendet të cilat mund të jenë provë në procedurë penale, janë prova materiale që kanë 
regjim të posaçëm, nëse njëkohësisht nuk janë sende të cilat duhet të merren sipas 
Kodit penal. Sendet e tilla nuk është e thënë se duhet të shërbejnë drejtpërdrejt për 
qëllim argumentimi. Mund të merren, p.sh., shkresat për t’i mundësuar ekspertit 
krahasimin e dorëshkrimit ose të nënshkrimit dhe dhënien e mendimit për autencititetin 
e tekstit të inkriminuar.  
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Sekuestrimi i përkohshëm i sendeve, pasurisë, provave apo parasë bëhet me urdhër të 
gjyqtarit të procedurës paraprake. Mirëpo, për gjësendet që janë objekt i kufizimit të 
përkohshëm, për të cilat zyrtarët e autorizuar të policisë mësojnë me rastin e kontrollit 
ose arrestit të ligjshëm, kufizim të përkohshëm mund të bëjë prokurori i shtetit për një 
kohë jo më shumë se pesë ditë. Krahas kësaj, Prokurori i shtetit kërkon urdhër për 
sekuestrim të përkohshëm të tyre nga gjyqtari i procedurës paraprake. Kërkesa e 
prokurorit duhet të përmbajë me saktësi sendet, pasurinë, provat apo paratë, të cilat 
mendon se duhet të sekuestrohen përkohësisht, dhe duhet të përshkruajë si gjësendet e 
tilla mund të jenë prova të veprës penale, si mundësojnë ato kryerjen e veprës penale, 
ose si përbëjnë dobi pasurore të fituar me vepër penale.  
  
Paragrafët 4 deri 9. 
 
Paragrafët vijues 4-9 rregullojnë mënyrën e veprimit me sendet e sekuestruara 
përkohësisht, e cila varet nga natyra e sendit të sekuestruar. Sendet e sekuestruara 
përkohësisht fillimisht fotografohen dhe pastaj ruhen në kontejner ose në qeska 
transparente plastike. Për gjësendet e sekuestruara përkohësisht, mbahet regjistri i 
fotografive dhe procesverbali lidhur me mbikëqyrjen e secilit send ose grup të 
shkresave. Për sendet që nuk i nënshtrohen sekuestrimit të përkohshëm, shih nenin 113. 
Kur është fjala për armë, automjete, aeroplanë ose sende të tjera me vëllim të madh, 
apo për para ose monedha të sekuestruara përkohësisht, ato fotografohen dhe mbahen 
në zona përkatëse të sigurta, përkatësisht në kasaforta (paratë, monedhat). Edhe këto 
gjësende fotografohen dhe për mbikëqyrjen e tyre mbahet procesverbal.  
Kur është fjala për sekuestrim të përkohshëm të ndërtesave apo të pronës tjetër të 
paluajtshme, në to vendosen njoftimet me të cilat informohen qytetarët se prona i është 
nënshtruar sekuestrimit të përkohshëm dhe se duhet të kenë kujdes për këtë fakt. 
Mbikëqyrja dhe kujdesi për sendet e konfiskuara përkohësisht, sipas paragrafëve 5, 6 
dhe 8, bëhet nga Prokurori i shtetit, i cili këto kompetenca mund t’i a delegojë zyrtarit 
të autorizuar të policisë, ndërsa paratë e mbajtura në llogarinë bankare e cila është 
sekuestruar përkohësisht, mbahen në një llogati bankare, e cila është nën autoritetin 
(mbikëqyrjen) e gjykatës.  
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Paragrafi 10. 
 
Paragrafi 10 kërkon që, me rastin e sekuestrimit të përkohshëm të sendeve, ato të 
përshkruhen hollësisht, në mënyrë që të vërtetohet identiteti i tyre, dhe për to i 
lëshohet vërtetimi me shkrim personit sendet e të cilit janë sekuestruar. Vërtetimi i 
dorëzuar ka efekt për poseduesin e sendit, sepse ai i shërben atij si dokument-provë për 
sendet e sekuestruara, dhe, nga ana tjetër, për zbatuesin e kontrollit paraqet një nxitje 
shtesë për kujdes më të madh për sendet e sekuestruara.  
 
Paragrafi 11. 
 
Më në fund, paragrafi 11 parasheh mundësinë e gjobitjes së personit apo organit i cili 
refuzon t’ia dorëzojë sendin, pasurinë, provat apo paratë zyrtarit të autorizuar të 
policisë, që është përgjegjës për ekzekutimin e urdhrit. Gjobitjen e bën gjyqtari i 
procedurës paraprake në lartësi deri në 50% të vlerës së sendit për të cilin është lëshuar 
urdhri për sekuestrim. Personi apo organi ndaj të cilit shqiptohet gjoba e tillë, mund të 
parashtrojë ankesë kundër gjobës ose mund të shmangë gjobën duke iu bindur urdhrit 
të gjyqtarit të procedurës paraprake. 
  
Neni 113 [Sendet që nuk mund të sekuestrohen përkohësisht] 
 
1. Këto sende nuk mund të sekuestrohen përkohësisht: 

1.1. komunikimet me shkrim ndërmjet të pandehurit dhe personave të 
cilët sipas këtij Kodi nuk mund të dëshmojnë nga neni 126 i këtij 
Kodi, ose janë të liruar nga detyrimi për të dëshmuar dhe kanë 
refuzuar të bëjnë një gjë të tillë në pajtim me nenin 127 të këtij Kodi; 

1.2. shënimet nga personat e paraparë në nenin 126 të këtij Kodi lidhur 
me informacionin e fshehtë që u është besuar atyre nga i pandehuri; 
dhe 

1.3. sende të tjera, të mbrojtura me të drejtat e personave nga nenet 126 
dhe 127 të këtij Kodi. 

2. Këto kufizime zbatohen vetëm nëse sendet e tilla janë nën mbikëqyrjen e 
personit që nuk mund të dëshmojë sipas nenit 126 të këtij Kodi ose që 
lirohet nga detyrimi për të dëshmuar dhe ka refuzuar dhënien e dëshmisë 
sipas nenit 127 të këtij Kodi. Sendet e mbrojtura nga e drejta e personave të 
paraparë në nenin 127, paragrafi 1, nënparagrafi 1.5. i këtij Kodi 
gjithashtu nuk i nënshtrohen sekuestrimit nëse ato janë nën mbikëqyrjen e 
ndonjë spitali ose ndonjë instituti tjetër mjekësor. Kufizimet nuk zbatohen 
kur personat që nuk mund të dëshmojnë sipas nenit 126 të këtij Kodi ose që 
janë liruar nga detyrimi i dëshmimit dhe kanë refuzuar dhënien e dëshmisë 
sipas nenit 127 të këtij Kodi, dyshohen për nxitje apo bashkëpunim, për 
pengim të drejtësisë, për pranimin e mallrave të vjedhura ose kur sendet 
përkatëse janë marrë me vepër penale, janë përdorur ose janë paraparë të 
përdoren për kryerjen e veprës penale apo janë rezultat i veprës penale. 
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Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 ndalon sekuestrimin e tri lloje të sendeve: Në grupin e parë përfshihen 
komunikimet me shkrim, lidhur me raportet ndërmjet të pandehurit dhe dëshmitarëve 
të privilegjuar (e që kanë të bëjnë me ruajtjen e fshehtësisë shtetërore ose ushtarake 
derisa organi kompetent të mos e lirojë nga ky obligim), përkatësisht të dëshmitarëve të 
liruar nga obligimi për të dëshmuar sepse kanë refuzuar të dëshmojnë. Në grupin e dytë 
bëjnë pjesë shënimet e mbrojtësit lidhur me informacionin e fshehtë që i është besuar 
nga i pandehuri. Në grupin e tretë bëjnë pjesë sendet e tjera, të mbrojtura me të drejtat e 
personave nga nenet 126 dhe 127 të këtij Kodi. 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2, kufizimet e cekura më sipër (pamundësia e sekuestrimit), zbatohen 
vetëm nëse sendet e tilla janë nën mbikëqyrjen e personit, i cili nuk mund të 
dëshmojë ose që lirohet nga detyrimi për të dëshmuar dhe ka refuzuar dhënien e 
dëshmisë. Gjithashtu, sendet e mbrojtura nga e drejta e personave të paraparë në nenin 
127, paragrafi 1, nënparagrafi 1.5., nuk i nënshtrohen sekuestrimit nëse ato janë nën 
mbikëqyrjen e ndonjë spitali ose ndonjë instituti tjetër mjekësor.  
Kufizimet nuk zbatohen kur personat që nuk mund të dëshmojnë ose që janë liruar 
nga detyrimi i dëshmimit dhe kanë refuzuar dhënien e dëshmisë, dyshohen për nxitje 
apo bashkëpunim, për pengim të drejtësisë, për pranimin e mallrave të vjedhura ose, 
kur sendet përkatëse janë marrë me vepër penale, janë përdorur ose janë paraparë të 
përdoren për kryerjen e veprës penale, apo janë rezultat i veprës penale. 
 
Neni 114 [Kufizimet në zbulimin e shkresave] 
 
1. Organet publike mund të kërkojnë nga gjyqtari i procedurës paraprake që 

të shtyjë apo të rishqyrtojë urdhrin për zbulimin e dosjeve apo shkresave 
nëse konsiderojnë se zbulimi i përmbajtjes së tyre do të dëmtonte interesin 
e përgjithshëm. Gjyqtari i procedurës paraprake duhet të baraspeshojë 
dëmtimin e interesit të përgjithshëm me interesin publik për gjykim me 
kohë të procedurës penale, të drejtat e njeriut të të pandehurit ose të drejtat 
e të dëmtuarit. Duhet të ketë prezumim në favor të zbulimit të dosjeve apo 
shkresave të organeve publike. Organi publik mund të kundërshtojë tek 
paneli shqyrtues refuzimin e gjyqtarit të procedurës paraprake që të shtyjë 
apo të rishqyrtojë urdhrin e tij. Paneli shqyrtues merr vendimin përfun-
dimtar. 

2. Organizatat afariste dhe personat juridik mund të kërkojnë që të dhënat 
lidhur me afarizmin e tyre të mos publikohen nëse një gjë e tillë është e 
ndjeshme apo përmban të dhëna personale të palës së tretë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita përkatëse e legjislacionit penal procedural të mëparshëm parashihte 
mundësinë që organet shtetërore të refuzojnë tregimin ose dërgimin e shkresave të 
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tyre, ose dokumenteve të tjera, kur konsiderojnë se zbulimi i përmbajtjes së tyre do të 
rrezikonte interesin e përgjithshëm.  
Në të vërtetë, edhe shkresat e organeve shtetërore si dhe dokumentet e tjera, në kuptim 
të nenit 112 konsiderohen sende, dhe ato mund të sekuestrohen. Me shkresa të 
organeve publike (shtetërore) kuptohet gjithë materiali i shkruar, i cili gjendet tek 
organi shtetëror, i cili ka të bëjë me fushën e veprimtarisë së atij organi. Të tilla 
konsiderohen të gjitha aktet administrative, raportet, analizat, dokumentacioni 
financiar, materiali arkiv, regjistrat, libri i dërgesave etj.. Nuk është përjashtuar as 
dokumentacioni konfidencial, as ai tepër konfidencial ose arkivi.161 Mirëpo, dispozita e 
paragrafi 1. nuk parasheh mundësinë që organet publike të refuzojnë prezantimin ose 
dorëzimin e shkresave. Sipas saj organet publike mund të kërkojnë nga gjyqtari i 
procedurës paraprake që të shtyjë apo të rishqyrtojë urdhrin për zbulimin e dosjeve 
a shkresave, nëse konsiderojnë se zbulimi i përmbajtjes së tyre do të dëmtonte interesin 
e përgjithshëm.  
Duhet theksuar fakti se, për sa i përket zbulimit apo jo të dosjeve ose shkresave të 
organeve publike, paragrafi 1, vendos prezumimin në favor të zbulimit të dosjeve 
apo të shkresave të organeve publike. Kur organi publik ushtron kërkesë për shtyrje 
apo rishqyrtim të urdhrit, gjyqtari i procedurës paraprake vepron sipas parimit të 
prioritetit, meqë ai duhet të baraspeshojë ndërmjet dëmit që i shkaktohet interesit të 
përgjithshëm, nga një anë, dhe interesit publik për gjykim me kohë në procedurë 
penale, duke pasur parasysh të drejtat e të pandehurit dhe të të dëmtuarit. Në qoftë se 
gjyqtari i procedurës paraprake, duke vepruar sipas parimit të prioritetit, megjithatë 
refuzon kërkesën e organit publik që të shtyjë apo të rishikojë urdhrin për zbulimin e 
dosjeve a shkresave, urdhri mund të kundërshtohet tek paneli shqyrtues, vendimi i të 
cilit është përfundimtar. 
 
Paragrafi 2. 
 
Organizatat afariste dhe personat juridikë nuk mund të kërkojnë shtyrje apo rishqyrtim 
të urdhrit, por mund të kërkojnë që të dhënat që kanë të bëjnë me afarizmin e tyre, të 
mos publikohen. Kërkesa për mospublikim të të dhënave lidhur me afarizmin, mund të 
bëhet për dy arsye: - nëse një gjë e tillë është e ndjeshme apo - përmban të dhëna 
personale të palës së tretë. Fjalët: “nëse një gjë e tillë është e ndjeshme” nënkuptojnë 
situatën kur të dhënat e tilla kanë të bëjnë me zbulim të fshehtësisë profesionale ose të 
fshehtësisë së punës. Nëse është paraqitur kërkesë e tillë, ajo duhet të respektohet dhe 
kështu të dhënat e tilla të shqyrtohen në shqyrtim gjyqësor, nga i cili përjashtohet 
publiku (neni 294). 
  
Neni 115 [Konfiskimi i përhershëm i sendeve të konfiskuara përkohësisht] 
 
1. Sendet, pasuria, provat apo paratë e konfiskuara përkohësisht sipas nenit 

112 në fund të procedurës penale i kthehen pronarit apo poseduesit sipas 
nenit 116, përveç nëse veprimet janë marrë sipas paragrafit 2 apo nëse 
ndonjë veprim tjetër i lejuar me ligj do të ofronte bazën për të mos kthyer 
sendet, pasurinë, provat apo paratë. 

                                                 
161 Petrić 1, fq. 420. 
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2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues urdhëron konfiskimin e 
përhershëm të sendeve në pajtim me ligjin, nëse prokurori i shtetit: 
2.1. Përcakton në aktakuzë ato sende, pasuri, prova apo para të cilat i 

nënshtrohen konfiskimit të përhershëm; 
2.2. Nëse gjatë shqyrtimit gjyqësor vërtetohet se sendet, pasuria, provat 

apo paratë e sekuestruara përkohësisht kanë mundësuar kryerjen e 
veprës penale ose përbëjnë dobi pasurore të fituar me kryerjen e 
veprës penale; dhe 

2.3. Ligji lejon konfiskimin e tyre. 
3. Sendet, pasuria apo provat për të cilat është bërë konfiskimi i përhershëm 

shiten dhe të ardhurat nga këto shitje përdoren për kompensimin e të 
dëmtuarve dhe pjesa e mbetur derdhet në buxhetin e shtetit. 

4. Paratë për të cilat është bërë konfiskimi i përhershëm përdoren për 
kompensimin e të dëmtuarve dhe pjesa e mbetur derdhet në buxhetin e 
shtetit. 

5. Armët dhe sendet e kontrabanduara shkatërrohen me përjashtim të 
sendeve që mund të përdoren nga shoqëria pasi të mos kenë më vlerë si 
prova në shqyrtim kryesor apo në procedurën e ankimimit, në pajtim me 
nenin 282, paragrafi 3 të këtij Kodi. 

6. Me kërkesë të prokurorit të shtetit, automjetet apo aeroplanët për të cilët 
është bërë sekuestrim i përhershëm mund t’i transferohen Qeverisë së 
Kosovës për shfrytëzim, nëse transferimi i tillë nuk e zbeh mundësinë e të 
dëmtuarit për të siguruar kompensimin.  

 
Paragrafi 1. 
 
Neni 115 përcakton konfiskimin e përhershëm të sendeve të cilat janë sekuestruar 
përkohësisht gjatë procedurës penale. Bazuar në paragrafin 1, gjësendet (sendet, 
pasuria, provat apo paratë) e sekuestruara përkohësisht, në fund të procedurës penale 
parimisht i kthehen pronarit apo poseduesit kur nuk ka bazë ligjore për konfiskimin e 
tyre. Për mënyrën e kthimit të sendit të sekuestruar në rastin kur procedura penale 
pezullohet për shkak të arratisjes së të pandehurit, flet neni 116, paragrafi 2. Baza 
ligjore për konfiskim të gjësendeve të sekuestruara përkohësisht, qëndron në paragrafin 
2 të nenit 115 apo në ndonjë dispozitë tjetër ligjore, si p.sh. neni 69 apo nenet 237, 264, 
266, 267, 275, 294 të KPK etj. 
 
Paragrafi 2. 
 
Konfiskimin e përhershëm162 të sendeve në procedurë penale e urdhëron gjyqtari i 
vetëm gjykues ose trupi gjykues. Mirëpo, këtu duhet cekur fakti se, për të urdhëruar 
konfiskimin e përhershëm, gjykatësit i nevojitet iniciativa e prokurorit të shtetit. Së 
pari, kërkohet që prokurori i shtetit të përcaktojë (dhe të përshkruajë) në aktakuzë 
sendet, pasurinë, provat apo paratë, të cilat i nënshtrohen konfiskimit të përhershëm. Së 
dyti, duhet që në shqyrtim gjyqësor të vërtetohet se gjësendet e sekuestruara 
përkohësisht, të cilat janë përcaktuar në aktakuzë, kanë mundësuar kryerjen e veprës 
                                                 
162 Për sekuestrim të përkohshëm dhe konfiskim të përhershëm shih komentin në fillim të nenit 112. 
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penale ose përbëjnë dobi pasurore të fituar nga vepra penale. Së treti, duhet të ekzistojë 
baza ligjore për konfiskimin e tyre, e cila zakonisht gjendet në KPK.  
Për pasurinë që i nënshtrohet automatikisht konfiskimit, shih nenin 282.  
 
Paragrafët 3 deri 5. 
 
Paragrafët 3 deri 5 përcaktojnë si duhet të veprohet me sendet e konfiskuara. Kështu, 
sendet, pasuria apo provat për të cilat është bërë konfiskimi i përhershëm, shiten dhe të 
ardhurat nga këto shitje, apo paratë për të cilat është bërë konfiskimi i përhershëm, 
përdoren për kompensimin e të dëmtuarve dhe, pjesa e mbetur, derdhet në buxhetin e 
shtetit. Ndërkaq, armët dhe sendet e kontrabanduara, parimisht, shkatërrohen. 
Përjashtimisht, ndonëse sendet më nuk kanë vlerë si prova në shqyrtim kryesor apo në 
procedurën e ankimimit, ato, kur mund të përdoren nga shoqëria në mënyrë të 
dobishme, nuk shkatërrohen. 
Konform me nenin 282, sendet (pasuria) të cilat, për shkak të rrezikshmërisë së madhe 
të tyre ose për faktin se janë të paligjshme, i nënshtrohen automatikisht konfiskimit, 
pavarësisht nëse i pandehuri shpallet fajtor ose jo. Sipas paragrafi 3 të nenit 282, sendet 
e konfiskuara automatikisht, edhe kur janë të nevojshme për shfrytëzim si prova në 
shqyrtim gjyqësor, shkatërrohen ose në ndonjë mënyrë tjetër sigurohen. Në një rast të 
tillë fotografitë, testet laboratorike ose ekspertiza shërbejnë si prova të pranueshme për 
ekzistimin, identitetin dhe përbërjen e mjetit qenësisht të rrezikshëm. Për sendet nga 
neni 282, paragrafi 2, nënparagrafët 2.2,, 2.3., 2.4. dhe 2.5., një mostër e vogël ruhet.  
 
Paragrafi 6. 
 
Krahas paragrafëve 3-5, të cilët përcaktojnë mënyrën e veprimit me sendet, pasurinë, 
provat, paratë apo armët e konfiskuara, paragrafi 6 përcakton mënyrën e veprimit kur 
objekt konfiskimi të përhershëm kanë qenë automjetet ose aeroplanët. Në raste të tilla, 
me kërkesë të prokurorit të shtetit, automjetet apo aeroplanët mund t’i transferohen 
Qeverisë së Kosovës për shfrytëzim, nëse transferimi i tillë nuk e zbeh mundësinë e të 
dëmtuarit për të siguruar kompensimin.  
 
Neni 116 [Kthimi i sendeve të sekuestruara përkohësisht] 
 
1. Sendet e sekuestruara përkohësisht gjatë procedurës penale i kthehen 

pronarit ose poseduesit kur procedura pezullohet ose pushohet dhe kur nuk 
ka bazë për konfiskimin e tyre. 

2. Kur pezullimi i procedurës penale bëhet për shkak të arratisjes së të 
pandehurit ose paaftësisë së tij mendore apo kur ka gjasa të arsyeshme që 
hetimi i pezulluar të rifillojë, prokurori i shtetit mund të kërkojë afat shtesë 
për sekuestrimin dhe gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues 
mund të lejojë për kthimin e sendit të sekuestruar kur ka arsye të forta 
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Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafi 1, sendet e sekuestruara përkohësisht i kthehen atij nga i cili janë marrë, 
në qoftë se procedura pezullohet ose pushohet - kur nuk ka bazë për konfiskim të 
përhershëm të tyre. Sipas nenit 284, paragrafi 1., gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 
gjykues, së bashku me aktgjykimin lëshon edhe urdhrin e arsyetuar, që përcakton 
nëse duhet të konfiskohen apo të lirohen ndërtesat, pasuritë e paluajtshme, pasuritë e 
luajtshme apo asetet e përcaktuara në aktakuzë, në pajtim me nenin 241, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.9. Për faktin nëse në fund të shqyrtimit gjyqësor duhet të kthehen sendet 
e sekuestruara përkohësisht apo asetet për të cilat është lëshuar urdhri për ndalim 
afatgjatë, sipas nenit 266, gjykata vendos pavarësisht se cilin lloj të aktgjykimit e ka 
marrë në rastin konkret.  
Në raste të aktgjykimit fajësues, sendet e sekuestruara përkohësisht mund të merren si 
dobi pasurore e fituar nga vepra penale (n. 96 i KPK). 
Në vendimin e Gjykatës Supreme të Vojvodinës Kz 1526/ 58 është marrë qëndrimi që 
sendet e marra nga i pandehuri të cilat nuk kishin lidhje me veprën penale, duhej t’i 
ktheheshin të pandehurit gjatë procedurës penale, apo para përfundimit të saj, kështu që 
ato, edhe nëse nuk i janë kthyer, nuk mund të përdoreshin për kompensim të kërkesës 
pasurore juridike163. 
 
Paragrafi 2. 
 
Neni 157 përcakton kushtet për pezullim të hetimit, të cilin e bënë prokurori i shtetit. 
Paragrafi 2 i nenit 116 flet për pezullim të procedurës penale, mirëpo edhe për 
rifillimin e hetimit të pezulluar. Konsiderojmë se, edhe kur në këtë paragraf janë 
përdorur fjalët “pezullimi i procedurës penale”, është menduar për pezullim të hetimit. 
Në të vërtetë, shkaqet që sjellin në pezullimin e hetimit, mund të paraqiten në 
procedurë penale edhe pas përfundimit të hetimit. Kur ndonjëri nga shkaqet për 
pezullim të hetimit paraqitet pas përfundimit të hetimit, shtrohet pyetja se kush e 
pezullon procedurën penale. Duke pasur parasysh faktin se, bazuar në parimin 
akuzator, procedura penale vihet në lëvizje dhe zbatohet në bazë të akuzës së prokurorit 
të shtetit, nga një anë, si dhe faktin se, sipas nenit 160, kur gjatë rrjedhës së procedurës 
penale vërtetohet se i pandehuri ka vdekur, prokurori i shtetit me aktvendim pushon 
procedurën penale, konsiderojmë se edhe pezullimin e procedurës penale duhet ta bëjë 
prokurori i shtetit.  
Me rastin e pezullimit të procedurës penale, kur ka gjasa të arsyeshme që hetimi i 
pezulluar të rifillojë, prokurori i shtetit mund të kërkojë afat shtesë për sekuestrimin e 
përkohshëm. Në një rast të tillë gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues 
mund të lejojë afat shtesë për kthimin e sendit të sekuestruar, nëse ka arsye të forta se 
hetimi mund të rifillojë. 
 

                                                 
163 Pavlica-Lutovac, op. cit., fq. 328. 



Ejup Sahiti 

329 

Neni 117 [Sendet pronësia e të cilave nuk kërkohet] 
 
1. Kur sendi i gjetur tek i pandehuri i takon një personi tjetër i cili është i 

panjohur, organi i cili drejton procedurën penale e përshkruan sendin dhe 
e shpall përshkrimin në tabelën e njoftimeve të kuvendit të komunës në 
territorin e së cilës i pandehuri jeton dhe në territorin e së cilës është kryer 
vepra penale. Në njoftimin e tillë pronari thirret të paraqitet brenda një viti 
nga dita e shpalljes së njoftimit ose në të kundërtën sendi shitet. Paratë e 
fituara nga shitja derdhen në buxhet. 

2. Kur sendet kanë vlerë të konsiderueshme, njoftimi mund të shpallet edhe 
në shtypin e përditshëm. 

3. Kur sendi mund të prishet ose mirëmbajtja e tij kërkon shpenzime të 
konsiderueshme, atëherë shitet sipas dispozitave që vlejnë për procedurën 
përmbaruese dhe paratë e fituara transferohen për ruajtje në një llogari 
bankare që është nën kontrollin e gjykatës. 

4. Paragrafi 3 i këtij neni zbatohet edhe për sendet që i përkasin të pandehurit 
i cili është arratisur ose një kryerësi të panjohur. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Me dispozitat e këtij neni është rregulluar procedura që duhet të ndiqet përkitazi me 
sendet e gjetura tek i pandehuri, ose të hedhura nga ai, por që nuk janë në lidhje me 
veprën penale për të cilën zhvillohet procedura penale dhe nuk dihet të kujt janë. Kjo 
procedurë zbatohet vetëm atëherë kur në ndonjë mënyrë tjetër nuk mund të vërtetohet 
kush është pronari i sendit. Qëllimi i zbatimit të kësaj procedure është që t’i 
mundësohet gjykatës të shqyrtojë dhe të spastrojë situatën lidhur me sendet e 
sekuestruara, për të cilat nuk ka mundur të merret vendim konkret, meqë nuk dihet 
pronari i tyre. Në qoftë se pas shpalljes, paraqitet pronari i sendit dhe vërtetohet se i 
pandehuri atë send e ka siguruar me vepër penale, s’ka pengesë që kundër të pandehurit 
të fillohet procedurë penale edhe për atë vepër. 
Sipas paragrafit 1, organi i cili drejton procedurën penale, pasi ta përshkruajë sendin e 
gjetur tek i pandehuri, i cili i takon personit tjetër të panjohur, e shpall përshkrimin në 
tabelën e njoftimeve të kuvendit të komunës, në territorin e së cilës jeton i pandehuri 
dhe në territorin e së cilës është kryer vepra penale, dhe e thërret pronarin që të 
paraqitet brenda një viti nga dita e shpalljes së njoftimit.  
Njoftimi mund të shpallet edhe në shtypin e përditshëm, kur sendet kanë vlerë të 
konsiderueshme. Sipas vlerësimit të organit që zbaton procedurën penale, shpallja 
mund të bëhet edhe nëpërmjet radios ose televizionit. Mirëpo, edhe kur shpallja bëhet 
nëpërmjet masmedieve, duhet të bëhet edhe shpallja në tabelën e njoftimeve të 
kuvendit komunal164. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Është parim që sendi shitet pas kalimit të një viti nga dita e shpalljes në tabelen e 
njoftimeve të kuvendit komunal, nëse brenda kësaj kohe nuk është paraqitur pronari. 
                                                 
164 Petrić 1, fq. 425. 
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Mirëpo, kur sendi mund të prishet ose mirëmbajtja e tij kërkon shpenzime të 
konsiderueshme, është bërë përjashtim i arsyeshëm. Në një rast të tillë sendi shitet 
sipas dispozitave që vlejnë për procedurën përmbaruese. Paratë e fituara transferohen 
për ruajtje në një llogari bankare, që është nën kontrollin e gjykatës, derisa të kalojë një 
vit nga koha e shpalljes. Nëse brenda kësaj kohe nuk paraqitet pronari, mjetet derdhen 
në buxhet. 
Shitja para kalimit të afatit prej një viti bëhet edhe për sendet që i përkasin të 
pandehurit, i cili është arratisur ose një kryerësi të panjohur. 
 
Neni 118 [Sendet që nuk kërkohen] 
 
1. Nëse brenda një viti askush nuk ka pretendime mbi sendin ose për të 

ardhurat nga shitja, gjykata merr aktvendim që sendi t’i kalohet organit 
publik kompetent ose fitimi nga shitja të derdhet në buxhet. 

2. Pronari ka të drejtë që në kontest civil të kërkojë kthimin e sendit ose të 
fitimit nga shitja. Afati i parashkrimit të kësaj të drejte fillon të ecë nga dita 
e shpalljes së njoftimit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Fakti që brenda një viti nuk është paraqitur askush si pretendues për sendin ose për 
paratë nga shitja, nuk do të thotë se sendi është i të pandehurit. Në një rast të tillë sendi 
shitet dhe paratë derdhen në buxhet. Duhet theksuar se në procedurë për veprim me 
sendet e dyshimta, nuk ka kushte për zgjidhje materiale të çështjes së pronësisë së 
sendeve, prandaj kjo çështje nuk zgjidhet në procedurë penale, përveç nëse ka të bëjë 
ekskluzivisht me të pandehurin, por udhëzohet në kontest civil.  
Ndërmjet dispozitës së nenit 117, paragrafi1, dhe 118 ekziston një dozë 
papajtueshmërie. Sipas paragrafi 1 të nenit 117, pas kalimit të afatit prej një viti, sendi 
shitet dhe të hollat derdhen në buxhet. Neni 118, paragrafi 1. nuk thotë se sendi shitet, 
por thotë se gjykata merr aktvendim që sendi të bëhet pronë e organit publik kompetent 
(krahaso n. 115, paragrafët 5 dhe 6) apo që fitimi nga shitja (e sendeve që mund të 
prishen, ose mirëmbajtja e të cilave kërkon shpenzime të konsiderueshme) të derdhet 
në buxhet, nga i cili financohet organi procedural. Deklarimi i sendit pronë e organit 
publik kompetent mendojmë se nuk e zhvlerëson mundësinë e shitjes së sendit sipas 
nenit 117. 
Dispozita e nenit 118 është identike me dispozitën e nenit 217 të LPP-së, të 
aplikueshëm në Kosovë para hyrjes në fuqi të Kodit të përkohshëm të procedurës 
penale, me një ndryshim se sendi nuk bëhet pronë shoqërore po pronë e organit publik 
kompetent. Në tekstin shqip të kësaj dispozite, për dallim nga ai në gjuhët serbe dhe 
angleze, në mënyrë jo të saktë janë përdorur fjalët: “…që sendi t’i kalohet organit 
publik” në vend që të thuhej “që sendi bëhet pronë e organit publik”.  
Aktvendimi me të cilin sendi shpallet pronë e organit publik dhe bëhet shitja e tij, i 
dërgohet të pandehurit, i cili mund ta kundërshtojë me ankesë. Meqë këtu kemi të 
bëjmë me pronarë të panjohur, aktvendimi shpallet në tabelën e gjykatës dhe, pas 
kalimit të afatit prej tri ditësh, aktvendimi merr formën e prerë. 
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Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 promovon të drejtën e pronarit të sendit që të kërkojë kthimin e sendit ose 
të fitimit nga shitja. Pronari këtë të drejtë mund ta realizojë në kontest civil brenda 
afatit të përcaktuar me ligjin mbi obligatat. 
  
 
C. Marrja e provave para ngritjes së aktakuzës  
 
Neni 119 [Marrja e provave gjatë hetimit] 
 
1. Pas fillimit të hetimit, prokurori i shtetit merr në pyetje dhe merr 

deklaratat nga dëshmitarët, autorizon marrjen e deklaratave dhe raporteve 
nga eksperti dhe mbledh prova tjera të lejuara me ligj. 

2. Nëse gjatë hetimit i dyshuari apo i pandehuri bashkëpunon me prokurorin 
e shtetit, bazuar në atë bashkëpunim prokurori i shtetit mund të fillojë 
hetim të ri.  

3. Gjatë hetimit, prokurori i shtetit mund të urdhërojë apo të kërkojë masat 
nga neni 88 të këtij Kodi, të cilat zbatohen përshtatshmërisht. 

4. Gjatë hetimit, i pandehuri apo mbrojtësi i tij mund të kërkojnë nga 
prokurori i shtetit që të merr apo të ruajë provat të cilat mund të jenë apo 
ka arsye të pritet që do të jenë shfajësuese. 

5. Gjatë hetimit, i dëmtuari mund të kërkojë nga prokurori i shtetit që të 
merr ose të ruajë provat të cilat mund të tregonin apo ka arsye të pritet që 
provat e tilla do të tregonin dëmin e shkaktuar me vepër penale, dhembjen 
apo vuajtjen e pësuar nga viktima, apo shpenzimet tjera të ndërlidhura me 
vepër penale.  

 
Neni 119 i KPP-së ka të bëjë me marrjen e provave gjatë hetimit nga ana e prokurorit 
të shtetit. Pas fillimit të hetimit, prokurori i shtetit procedon provat me vetiniciativë, 
urdhëron zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit. Sipas 
kërkesës së të pandehurit ose të mbrojtësit të tij prokurori i shtetit merr ose ruan provat 
shfajësuese dhe, sipas kërkesës së të dëmtuarit, merr ose ruan provat që do të tregonin 
dëmin e shkaktuar nga vepra penale. 
 
Paragrafët 1 dhe 3. 
 
Dispozita e paragrafit 1 përcakton se pas fillimit të hetimit, prokurori i shtetit me 
vetiniciativë merr në pyetje (interviston) dhe merr deklaratat nga dëshmitarët (merr në 
pyetje), autorizon marrjen e deklaratave dhe raporteve nga eksperti dhe mbledh prova 
të tjera të lejuara me ligj. Prova të tjera të lejuara me ligj mund të jenë provat materiale 
të siguruara nga vendi i ngjarjes, me rastin e kontrollit të banesës ose personit, me 
rastin e zbatimit të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit etj.. 
Dispozita e paragrafit 2 parasheh mundësinë që, kur gjatë hetimit, i dyshuari apo i 
pandehuri bashkëpunon me prokurorin e shtetit, bazuar në atë bashkëpunim, prokurori i 
shtetit mund të fillojë hetim të ri.  
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Në kuadër të aktivitetit të tij gjatë hetimit, prokurori i shtetit mund të urdhërojë apo të 
kërkojë masat nga neni 88 i këtij Kodi, të cilat zbatohen përshtatshmërisht.  
 
Paragrafi 4. 
 
Përveç provave të cilat prokurori i shtetit i merr sipas detyrës zyrtare konform me 
paragrafët 1-3, dispozita e paragrafit 4 parasheh që, gjatë hetimit, i pandehuri apo 
mbrojtësi i tij mund të kërkojnë nga prokurori i shtetit që të marrë apo të ruajë provat 
që mund të jenë apo ka arsye të pritet që do të jenë shfajësuese. 
Marrjen apo ruajtjen e provave konkrete mund ta kërkojë i pandehuri ose mbrojtësi i tij 
edhe sipas nenit 216. Nëse prokurori i shtetit refuzon kërkesën për marrjen e provës, ai 
merr aktvendim me të cilin arsyeton shkaqet e refuzimit dhe e njofton të pandehurin. I 
pandehuri ndaj aktvendimit të tillë mund të ankohet tek gjyqtari i procedurës 
paraprake. 
 
Paragrafi 5. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 5 të këtij neni, gjatë hetimit edhe i dëmtuari mund të 
kërkojë nga prokurori i shtetit që të marrë ose të ruajë provat të cilat mund të tregonin 
apo ka arsye të pritet që provat e tilla do të tregonin: a) dëmin e shkaktuar nga vepra 
penale; b) dhembjen apo vuajtjen e pësuar nga viktima; apo c) shpenzimet e tjera të 
ndërlidhura me vepër penale.  
Nëse prokurori i shtetit refuzon kërkesën për marrjen e provës, ai merr aktvendim të 
arsyetuar dhe njofton të dëmtuarin, përfaqësuesin e autorizuar të palës së dëmtuar ose 
mbrojtësin e viktimës, të cilët mund të ankohen ndaj aktvendimit të tillë te gjyqtari i 
procedurës paraprake. 
 
Neni 120 [Identifikimi i personave apo sendeve] 
 
1. Kur është e nevojshme të vendoset se një dëshmitar a e njeh personin ose 

sendin, nga dëshmitari i tillë së pari kërkohet të përshkruajë dhe tregojë 
tiparet dalluese të personit ose të sendit të tillë. 

2. Dëshmitarit pastaj i tregohet personi me persona të tjerë të panjohur për 
dëshmitarin ose fotografitë e tyre apo sendi me sende të tjera të llojit të 
njëjtë ose fotografitë e tyre. 

3. Dëshmitarit i bëhet me dije se nuk detyrohet të zgjedhë personin ose sendin 
apo ndonjë fotografi dhe se është po aq e rëndësishme për të treguar se nuk 
e njeh personin, sendin ose fotografinë ashtu sikurse të thoshte se e njeh. 

4. Procesverbali mbahet për përshkrimin e marrë sipas paragrafit 1 të këtij 
neni, përfshirë kohën dhe datën e këtij përshkrimi dhe personat e 
pranishëm me rastin e këtij përshkrimi. Procesverbali mbahet edhe për 
përshkrimin sipas paragrafit 2 të këtij neni, përfshirë kohën dhe datën e 
identifikimit dhe fotografitë e personave apo sendeve tjera.  

5. Identifikimi i peronit apo sendit nga ky nen mund të mbikëqyret nga policia 
apo nga prokurori i shtetit. Procesverbali nga paragrafi 3 të këtij neni futet 
në shkresat e lëndës. 
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Paragrafët 1 deri 3. 
 
Për dallim nga i pandehuri, nga i cili mund të kërkohet të bëjë njohjen e sendit (neni 
154, paragrafi 7), nga dëshmitari mund të kërkohet njohja e personave apo e sendeve. 
Njohja shërben për vërtetim të njëjtësisë së personave dhe të sendeve me personin ose 
sendin që është parë më parë, në mënyrë që të verifikohet deklarimi. Njohja nuk ka të 
bëjë me ballafaqimin. 
Njohja e personit ose e sendit është veprim hetimor dhe veprim kriminalistik. Ajo 
mund të realizohet drejtpërdrejt, duke i treguar dëshmitarit personin e dyshuar së 
bashku me persona të tjerë, të cilët nuk kanë lidhje me veprën penale apo sendin që ka 
lidhje me veprën penale (sendi është fituar me vepër penale ose është përdorur për 
kryerje të veprës penale, këtu nuk është fjala për sende të humbura) së bashku me 
sendet tjera. Konform me nenin 120, njohja mund të bëhet edhe në mënyrë të tërthortë 
nëpërmjet fotografisë.  
Procesi i njohjes së personave dhe të sendeve nga ana e dëshmitarit është pjesë e 
veprimit hetimor të marrjes në pyetje të dëshmitarit. Njohja mund të kryhet vetëm kur 
janë plotësuar kushtet për kryerje të veprimit hetimor të marrjes në pyetje të 
dëshmitarit nga ana e personit të autorizuar për kryerje të veprimit të tillë. 
Me rastin e zbatimit të procesit të njohjes së personit apo sendit, dëshmitari duhet, sa 
është e mundshme më detajisht, ta përshkruajë personin ose sendin. Është me rëndësi të 
veçantë të përshkruhet, kur dihet, ndonjë karakteristikë specifike e personit apo e 
sendit. Pastaj dëshmitarit i tregohet personi me persona të tjerë të panjohur për 
dëshmitarin ose fotografitë e tyre apo sendi me sende të tjera të llojit të njëjtë ose 
fotografitë e tyre. Kur bëhet njohja e personit, atëherë personat tjerë duhet të jenë të së 
njëjtës moshë dhe madhësi, me fizionomi dhe veshje pak a shumë të njëjtë. Në atë grup 
i pandehuri nuk bën të jetë me asgjë i specifikuar (i lidhur, i siguruar nga policë, me 
veshje të burgosuri etj.).  
Gjithashtu, kur është fjala për njohje të sendeve në mënyrë që ato të shërbejnë si provë, 
është e nevojshme që sendet të ruhen të padëmtuara, që gjatë procesit të mos 
ndryshohen, që formalisht të fiksohet ku, te kush dhe si janë gjetur. Procesi i njohjes së 
sendeve ka disa faza:  
- përshkrimi detal i sendit, posaçërisht i karakteristikave sipas të cilave sendi 

konkret dallohet nga sendet e llojit të njëjtë (shenja e fabrikimit, numri etj., 
ndonëse pak ka njerëz të cilët e dinë ose e kanë shënuar numrin e fabrikimit të 
gjësendeve të tyre apo që në to të kenë vënë shenjën e tyre personale), 

- njohja e sendit ndërmjet sendeve të tjera të llojit të njëjtë të cilat nuk kanë lidhje 
me rastin konkret, 

- përcaktimi sipas cilave karakteristikave dalluese është njohur sendi. 
Procesi i njohjes zbatohet me qëllim që të shihet nëse dëshmitari e njeh personin ose 
sendin e prezantuar me persona ose me sende të tjera. Sipas paragrafi 3, dëshmitari nuk 
ka detyrim të zgjedhë personin ose sendin apo ndonjë fotografi që i ofrohet për njohje. 
Për këtë fakt si dhe për faktin se, në aspektin procedural, sa është me rëndësi të thuhet 
se e njeh personin, sendin apo fotografinë e tyre, po aq me rëndësi është të thuhet se 
nuk e njeh.  
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Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Për përshkrim të personave dhe të sendeve apo të fotografive të personave apo të 
sendeve të tjera, përfshirë kohën dhe datën e këtij përshkrimi dhe personat e pranishëm 
me rastin e këtij përshkrimi, mbahet procesverbal, i cili u bashkëngjitet shkresave të 
lëndës.  
Procesi i identifikimit të personit apo sendit nëpërmjet njohjes, mund të mbikëqyret 
nga policia apo nga prokurori i shtetit. 
 
Praktika gjyqësore: 
 
“I akuzuari nuk ishte prezantuar si duhet para palëve të dëmtuara për qëllime të 
identifikimit siç parashihet nga ligji i procedurës penale, p.sh rreshtimi identifikues 
apo ndonjë proces tjetër. Për shkak se kjo procedure e identifikimit kishte të meta që në 
fazën e hetimeve të rastit, të bazuarit në këtë dëshmi në fazën e gjykimit gjithashtu 
përmban të meta dhe është e pa rëndësishme. Krahas kësaj, nuk ka dëshmi të tjera që 
janë prezantuar në mbështetje të veprës së kryer penale. Aktgjykimi bazohet plotësisht 
në identifikimin me të meta të të akuzuarit. 
Gjykatat e të dy shkallëve kanë vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 233 të 
Ligjit për procedure penale që kërkon që kur është e nevojshme që të vërtetohet nëse 
dëshmitari e njeh personin ose sendin “kërkohet nga ai që së pari të përshkruajë dhe të 
paraqesë shenjat sipas të cilave dallohen e pastaj i tregohen për njohje së bashku me 
personat tjerë që ai nuk i njeh, respektivisht kur kjo gjë nuk është e mundur, së bashku 
me sendet e llojit të njëjtë. 
Për shkak se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë bazohet plotësisht në 
identifikimin me të meta të të akuzuarit ai nuk qëndron dhe si i tillë duhet të prishet. 
Gjithashtu duhet të prishet edhe aktvendimi i Gjykatës Supreme me të cilin pranohet 
aktgjykimi i gabuar i gjykatës së shkallës së parë…” 
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme të Kosovës, PKL. nr. 4/2004, dt. 6 prill 2004. Bot. në 
Buletinin i Praktikës Gjyqësore, 2004/2005.) 
 
“…65. KPP i Shqipërisë rregullon qarte organizimin e nje parade identifikimi. Gjykata 
do te shqyrtoje nëse mënyra në të cilën parada e identifikimit ne rastin e aplikantëve u 
krye ne përputhje me kërkesat për të qenë të drejta të Nenit 6. 
66. Në radhë të parë, aplikantëve dhe B.L. iu kërkua të qëndronin në radhë duke 
veshur kapuç të bardhë dhe blu, të ngjashme në ngjyrë me ato të veshura nga autorët e 
krimit. Dy personat tjerë në radhë kishin veshur kapuç te zinj, në kontrast të fortë me 
kapuçët e bardhë dhe blu që kishin aplikantët dhe B.L të cilët u akuzuan për kryerjen e 
krimit. Ndryshimi i pozicionit të personave në radhë nuk rezultoi me ndonjë rezultat të 
ndryshëm për aplikantët, sepse iu kërkua gjithë kohës të vishnin kapelat (shih 
paragrafin 13 me sipër) me të njëjtën ngjyrë (bardhë e blu). Gjykata gjen se parada e 
identifikimit ishte e barabartë me një ftesë për dëshmitaret për të drejtuar gishtin e fajit 
drejt të dy aplikantëve dhe B.L. si autorët e krimit. 
67. Për më tepër, parada e identifikimit u krye në mungesë të avokatëve të aplikantëve. 
nga dosja e çështjes nuk del se aplikantët kishin hequr dorë me vullnetin e tyre të lirë, 
shprehimisht apo tërrthorazi, të drejtën për ndihmë ligjore në kohën e paradës së 
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identifikimit (shiko, në kontrast, Kwiatkowska kundër Italisë (vendim), nr. 52868/99, 30 
nentor 2000). 
68. Gjykata vëren në këtë lidhje se edhe pse Gjykata e Rrethit pranoi se kishte pasur 
parregullsi në fazën e hetimit, duke dënuar aplikantët ajo u mbështët mbi identifikimin 
pozitiv te aplikantëve të kryer nga dëshmitaret okularë në paradën e identifikimit (shih 
Salduz, cituar më sipër, § 58). 
69. Nuk pati mbikëqyrje të pavarur të drejtësisë së procedurës apo ndonjë mundësi për 
të protestuar kundër parregullsive flagrante. Gjykata gjen se injorimi i qartë i së 
drejtës për mbrojtje ne këtë fazë paragjykoi në mënyrë të pakthyeshme drejtësinë e 
gjyqit penal që pasoi. 
70. Së fundi, Gjykata vëren që nuk është shpjeguar se pse kërkesat e aplikantëve që 
kapelat e përdorura gjatë paradës së identifikimit të nxirreshin përpara Gjykatës u 
refuzuan. Ndërkohë që është e vërtetë se e drejta për nxjerrjen e provave përkatëse nuk 
është absolute, Gjykata duhet të kontrollojë procedurën e vendim-marrjes për t’u 
siguruar nëse, për aq sa ishte e mundur, procedura përputhej me kërkesat për të 
siguruar procedime kundërshtuese, barazi të mjeteve dhe përfshinte mbrojtje adekuate 
për të mbrojtur interesat e të akuzuarit (shih Jasper, cituar me sipër §§ 52-53)…” 
(Çështja Laska dhe Lika, kundër Shqipërisë, Apliki m nr. 12315/04 dhe 17605/04, 
Strasbourg, 20 prill, 2010) 
 
“… I akuzuari në thëniet ankimore sjell në dyshim gjetjet e gjykatës së shkallës së parë 
që policia pa urdhëresë për kontroll personal, prej tij ka marre material inkriminues 
marihuanë, të cilën e ka pasur në xhepin e jaknës. Policia ka theksuar se i pandehuri 
vullnetarisht ka nxjerr nga xhepi sendet që ka pasur, në të vërtetë kemi një urdhëresë të 
pakundërshtueshme që te i dyshuari nën rrethanat e ndjenjës së inferioriteti, mund të 
ketë karakter shtrëngimi dhe nuk kemi të bëjmë me vullnetin e lirë. Nëse ka vepruar 
kështu policia kjo do të jetë provë e papranueshme në të cilën nuk mund të mbështetet 
vendimi gjyqësor.” 
(Županijski Sud u Koprivnici, Kž. 168/03, dt. 22 svibnja 2003.) 
 
“Personi i cili tregohet për përnjohje eventuale nuk jep asnjë deklarim, ai nuk jep 
asnjë informatë të veten, ky person është vetëm objekt i përnjohjes, prandaj më që nuk 
deklarohet, nuk ka nevojë as të këshillohet. 
 Megjithatë, kur i pandehuri e bënë përnjohjen, është obligim i trupit procedues që ta 
këshilloj më parë në kuptim të dispozitave të nenit 225a të LPP, sikurse edhe 
dëshmitarin, kur bënë përnjohjen, që duhet të këshillohet sipas nenit 243a te LPP.” 
(VSRH, I Kz 30/05 -3, dt. 8. ozujka 2006. botuar në “Policijska sigurnost” Zagreb, 
god.18/2009/ br.1,str.93/98).  
 
Neni 121 [Marrja e provave para marrjes së deklaratës në procedurë paraprake] 
 
1. Kur është e mundur, prokurori i shtetit ne pajtim me ligjin merr të gjitha 

dokumentacionet që janë prova relevante para marrjes së deklaratës në 
procedurë paraprake. Dokumentacionet e tilla përfshijnë, por nuk 
kufizohen në; 
1.1. Pasaporta, letërnjoftime ose të dhënat kufitare të hyrjeve; 
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1.2. Të dhënat financiare; 
1.3. Të dhënat ose fotografitë e vëzhgimit; 
1.4. Të dhënat e pronësisë së tokës; 
1.5. Të dhënat e pronësisë së automjeteve; 
1.6. Të dhënat e korporatave ose të subjekteve afariste; 
1.7. Dokumentet elektronike, siç janë emailat, mesazhet me tekst apo 

fotografitë; 
1.8. Të dhënat mjekësore; 
1.9. Shënime, ditarë ose kalendarë; ose 
1.10. Çdo dokument tjetër që është marrë në mënyrë të ligjshme sipas këtij 

Kodi të Procedurës Penale. 
2. Nëse është e mundur, prokurori i shtetit ligjërisht merr të gjitha provat 

materiale para marrjes së deklaratave përkatës në procedurë paraprake. 
Provat e tilla material përfshijnë, por nuk kufizohen në: 
2.1. Prova materiale të siguruara në vendin e ngjarjes; 
2.2. Prova materiale të siguruara nga kontrolli i lokaleve të të 

pandehurit; 
2.3. Prova materiale të siguruara nga kontrolli i të pandehurit para apo 

gjatë arrestimin të tij; 
2.4. Fotografitë apo raportet mjeko-ligjore lidhur me provat materiale; 

ose 
2.5. Çdo provë tjetër materiale e siguruar në mënyrë të ligjshme, 

ekzistimi dhe forma e të cilave ofron prova të rëndësishme për 
hetimin sipas këtij Kodi të Procedurës Penale 

 
Konform me nenin 119, prokurori i shtetit, pas fillimit të hetimit dhe gjatë zbatimit të 
tij, merr në pyetje (interviston), merr deklarata nga dëshmitarët, autorizon marrjen e 
deklaratave dhe raporteve nga eksperti dhe mbledh prova të tjera të lejuara me ligj. Për 
ta realizuar me sukses veprimin procedural të marrjes së deklaratës në procedurë 
paraprake, prokurori i shtetit ka autorizime, sipas nenit 121, që, para marrjes së 
deklaratës në procedurë paraprake, të marrë dokumentacionet që janë provë e 
rëndësishme ose provat materiale të tjera.165 
 
Paragrafi 1. 
 
Marrja e deklaratës në procedurë paraprake (nga i pandehuri, nga dëshmitari ose nga 
eksperti) është veprim hetimor i rëndësishëm për ndriçimin dhe zgjidhjen e çështjes 
penale. Prokurori i shtetit fillon hetimin në bazë të kallëzimit penal të policisë apo 
burimeve të tjera, nëse ka dyshim të arsyeshëm se është kryer vepër penale, ose se po 
ndodh ose ka gjasë të ndodhë në një të ardhme të afërt vepra penale, e cila ndiqet sipas 
detyrës zyrtare. Për të lëvizur nga dyshimi i arsyeshëm drejt besueshmërisë nëse i 

                                                 
165 Neni 121 në paragrafin 1 flet për dokumentacionet që prokurori i shtetit i merr para fillimit të marrjes së 
deklaratës dhe në paragrafin 2 për marrjen e provave materiale që janë të rëndësishme për hetimin e çështjes 
penale. Shikuar nga aspekti i teorisë së procedurës penale, edhe dokumentet dhe regjistrimet teknike në 
procedurë penale konsiderohen prova materiale - Sahiti, Argumentimi në procedurë penale, botimi i dytë, 
Prishtinë 2006, fq. 282-290. 
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pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet ose jo, prokurori i shtetit i 
qaset marrjes së deklaratës në procedurë paraprake. Për të arritur efektin e nevojshëm 
nëpërmjet veprimit procedural të marrjes së deklaratës në procedurë paraprake, 
prokurori i shtetit paraprakisht duhet të kujdeset për të dhënat ekzistuese për çështjen 
penale.  
Në këtë drejtim, paragrafi 1 i nenit 121 autorizon prokurorin e shtetit që, kurdo që të 
jetë e mundur, të marrë të gjitha dokumentacionet që janë provë relevante për marrjen e 
deklaratës në procedurë paraprake. Dokumentacionet e tilla janë renditur në mënyrë 
joshteruese në nënparagrafët 1.1-1.10 të paragrafit 1. 
 
Paragrafi 2. 
 
Për arritje të efektivitetit të marrjes së deklaratës në procedurë paraprake, paragrafi 2 i 
nenit 121 gjithashtu autorizon prokurorin e shtetit që, kurdo që është e mundur, të 
marrë në mënyrë ligjore provat materiale (të siguruara: në vendin e ngjarjes; nga 
kontrolli i lokaleve të të pandehurit; nga kontrolli i të pandehurit para apo gjatë 
arrestimit të tij; fotografitë ose raportet mjekoligjore lidhur me provat materiale; ose 
çdo provë tjetër materiale të siguruar në mënyrë të ligjshme, të cilat ndihmojnë për 
hetimin e çështjes penale. 
 
Neni 122 [Marrja dhe ruajtja e të dhënave apo provave nga dëshmitarët] 
 
1. Prokurori i shtetit mund të marrë në pyetje dëshmitarin nga neni 131 para 

marrjes së deklaratës në procedurë paraprake, ose mund të udhëzojë 
policinë që të zbatojë marrjen në pyetje. 

2. Prokurori i shtetit mund të caktojë marrjen e deklaratës nga dëshmitari ose 
i pandehuri në procedurë paraprake sipas neneve 132-133.  

3. Nëse prokurori i shtetit dyshon se dëshmitari mund të mos jetë në 
dispozicion në të ardhmen, qoftë për shkak të sëmundjes, vdekjes së 
pashmangshme ose mundësisë së largimit nga Kosova, mund të kërkojë nga 
gjyqtari i procedurës paraprake që të zbatojë mundësinë hetuese të veçantë 
nga neni 149. 

4. Provat nga ekspertiza mund të paraqiten me raportin nga neni 138 ose 
mund të sqarohen me ekspertizën e procedurës paraprake. 

5. Gjatë hetimit formal, i pandehuri ose mbrojtësi i tij mund të kërkojnë nga 
prokurori i shtetit që të merr apo të ruajë dëshmitë në procedurë 
paraprake që mund të jenë apo ka arsye të pritet që do të jenë shfajësuese. 

6. Gjatë hetimit, viktima, përfaqësuesi i viktimës apo mbrojtësi i viktimave 
mund të kërkojnë nga prokurori i shtetit që të merr apo të ruajë provat të 
cilat mund të tregojnë apo ka arsye të pritet që provat e tilla do të tregonin 
dëmin e shkaktuar me vepër penale, dhembjen apo vuajtjen e pësuar nga 
viktima, apo shpenzimet tjera të ndërlidhura me vepër penale.  

 
Derisa neni 121 autorizon prokurorin e shtetit që, kurdo që është e mundshme, para 
marrjes së deklaratës në procedurë paraprake të marrë të gjitha dokumentacionet dhe 
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provat materiale, neni 122 i referohet marrjes dhe ruajtjes së të dhënave a provave nga 
dëshmitarët. 
 
Paragrafi 1. 
 
Gjatë zbatimit të hetimit, prokurori i shtetit mund të marrë në pyetje (të intervistojë) 
dëshmitarët, viktimat, dëshmitarët bashkëpunues, dëshmitarët e mbrojtur dhe ekspertët, 
që të japin informacione në procedurë paraprake, që janë të rëndësishme për procedurë 
penale, ose mund të udhëzojë policinë që të zbatojë intervistimin.  
 
Paragrafi 2. 
 
Nga numri i përgjithshëm i personave të intervistuar prokurori i shtetit mund të 
përcaktohet dhe të caktojë marrjen e deklaratës në procedurë paraprake nga dëshmitari 
ose i pandehuri konkret, sipas neneve 132-133, të cilat rregullojnë marrjen e deklaratës 
në procdurë paraprake dhe përcaktojnë kushtet e seancës për marrjen e deklaratës në 
procedurë paraprake.  
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas nenit 8, paragrafi 2, gjykata merr vendim në bazë të provave që shqyrtohen dhe 
verifikohen në shqyrtim gjyqësor. Prandaj edhe provat e marra gjatë hetimit, 
shqyrtohen dhe verifikohen në shqyrtim gjyqësor. Pra, shqyrtimit dhe verifikimit në 
shqyrtim gjyqësor i nënshtrohet, sipas rregullit, edhe deklarata e marrë në procedurë 
paraprake.  
Provat e siguruara gjatë deklaratës në procedurë paraprake mund të përdoren si bazë 
për të forcuar urdhrat hetues në procedurë paraprake, urdhrat për paraburgim dhe 
aktakuzën. Deklarata në procedurë paraprake pranohet gjatë shqyrtimit kryesor për 
marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit të njëjtë dhe mund të përdoret si provë e 
drejtpërdrejtë gjatë shqyrtimit kryesor, nëse dëshmitari nuk është në dispozicion për 
shkak të vdekjes, sëmundjes, privilegjeve a mungesës së pranisë së tij në Kosovë, por 
nuk mund të përdoret si provë e vetme apo vendimtare fajësuese për dënimin e të 
pandehurit (neni 123, paragrafi 3).  
Dispozita e paragrafit 3 të nenit 122 rregullon mundësinë e zbatimit të mundësisë 
hetuese të veçantë, sipas nenit 149 të Kodit. Mundësinë hetuese të veçantë e zbaton 
gjyqtari i procedurës paraprake në bazë të kërkesës së prokurorit të shtetit vetëm kur 
procedura penale zbatohet për hetimin e veprave penale nga neni 90 i KPP. Prokurori i 
shtetit (apo personat nga paragrafi 1 i nenit 149) kërkon zbatimin e mundësisë hetuese 
të veçantë, kur dyshon se: dëshmitari mund të mos jetë i pranishëm në të ardhmen, 
qoftë për shkak të sëmundjes, vdekjes së pashmangshme ose të mundësisë së largimit 
nga Kosova. Për mospajtimin e gjyqtarit të procedurës paraprake me kërkesën për 
zbatim të mundësisë hetuese të veçantë, mund t’i paraqitet ankesë kolegjit shqyrtues. 
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Paragrafi 4. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 4 të këtij neni, provat nga analizat e ekspertimit mund të 
paraqiten me raportin e ekspertit nga neni 138, ose mund të sqarohen me rastin e 
marrjes së deklaratës në procedurë paraprake.166 
 
Paragrafi 5. 
 
Përveç provave të cilat i procedon prokurori i shtetit me vetiniciativë për të mbështetur 
vendimet e tij lidhur me ushtrimin e ndjekjes penale, gjatë hetimit formal, edhe i 
pandehuri ose mbrojtësi i tij mund të kërkojnë nga prokurori i shtetit që të marrë apo të 
ruajë dëshmitë në procedurë paraprake, që mund të jenë ose ka arsye të pritet që do të 
jenë shfajësuese. 
 
Paragrafi 6. 
 
Sipas paragrafit 6, gjatë hetimit, viktima, përfaqësuesi i viktimës apo mbrojtësi i 
viktimave po ashtu mund të kërkojnë nga prokurori i shtetit që të marrë apo të ruajë 
provat të cilat mund të tregojnë apo ka arsye të pritet që provat e tilla do të tregonin 
dëmin e shkaktuar nga vepra penale, dhembjen apo vuajtjen e pësuar të viktimës, ose 
shpenzimet e tjera të ndërlidhura me vepër penale. Si shpenzime të tjera të ndërlidhura 
me vepër penale mund të jenë shpenzimet e mjekimit të të dëmtuarit për pasojat e 
shkaktuara nga vepra penale etj. 
 
Neni 123 [Marrja në pyetje në procedurë paraprake, deklarata në procedurë  

paraprake dhe mundësia hetuese e veçantë] 
 
1. Gjatë fazës së hetimit mund të merren prova nga dëshmitarët dhe ekspertët 

në njërën nga këto tri mënyra: marrja në pyetje në procedurë paraprake, 
deklarata në procedurë paraprake ose mundësia hetuese e veçantë. 

2. Marrja në pyetje në procedurë paraprake zbatohet nga prokurori i shtetit. 
Procesverbali i kësaj marrje në pyetje vendoset në shkresat e lëndës. Provat 
e siguruara gjatë marrjes në pyetje në procedurë paraprake mund të 
përdoren si bazë për të forcuar urdhrat hetues në procedurë paraprake, 
vendimet për paraburgim dhe aktakuzën. Provat e siguruara gjatë marrjes 
në pyetje në procedurë paraprake nuk mund të përdoren si provë e 
drejtpërdrejtë gjatë shqyrtimit kryesor, por mund të përdoret gjatë 
marrjes së tërthortë në pyetje për vënien në dyshim të dëshmitarëve nëse 
dëshmitari ka dëshmuar ndryshe nga dëshmia e dhënë gjatë marrjes në 
pyetje në procedurë paraprake. 

                                                 
166 Teksti aktual i paragrafit 4 “Provat nga ekspertiza mund të paraqiten me raportin nga neni 138 ose mund 
të sqarohen me ekspertizën e procedurës paraprake” nuk përkon me tekstin e paragrafit përkatës të tekstit në 
gjuhën angleze dhe të atij në gjuhën serbe. Fjalët: “ose mund të sqarohen me ekspertizën e procedurës 
paraprake” duhet të jenë: “ose të sqarohen nëpërmjet marrjes së daklatatës së ekspertit në procedurë 
paraprake”.  
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3. Deklarata në procedurë paraprake zbatohet nga prokurori i shtetit në 
pajtim me nenet 132-133. Deklarata në procedurë paraprake audio 
incizohet, audio dhe video incizohet ose transkriptohet fjalë për fjalë. 
Provat e siguruara gjatë deklaratës në procedurë paraprake mund të 
përdoren si bazë për të forcuar urdhrat hetues në procedurë paraprake, 
urdhrat për paraburgim dhe aktakuzën. Deklarata në procedurë 
paraprake pranohet gjatë shqyrtimit kryesor për marrjen e tërthortë në 
pyetje të dëshmitarit të njëjtë dhe mund të përdoret si provë e 
drejtpërdrejtë gjatë shqyrtimit kryesor nëse dëshmitari nuk është në 
dispozicion për shkak të vdekjes, sëmundjes, privilegjeve apo mungesës së 
pranisë së tij në Kosovë, por nuk mund të përdoret si provë e vetme apo 
vendimtare fajësuese për dënimin e të pandehurit. 

4. Mundësua hetuese e veçantë zbatohet pranë kolegjit prej tre gjyqtarësh që 
kryesohet nga gjyqtari i procedurës paraprake në pajtim me nenin 149. 
Provat e siguruara nga mundësia hetuese e veçantë audio incizohen, audio 
dhe video incizohen ose transkriptohen fjalë për fjalë. Provat e siguruara 
gjatë mundësisë hetuese të veçantë mund të përdoren si bazë për të forcuar 
urdhrat hetues në procedurë paraprake, urdhrat për paraburgim dhe 
aktakuzën. Provat e siguruara nga mundësia hetuese e veçantë janë 
plotësisht të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor nëse së paku njëri nga 
gjyqtarët e kolegjit gjykues që ka dëgjuar dëshmitë është gjyqtar në trupin 
gjykues në shqyrtim kryesor dhe nëse dëshmitari nuk është në dispozicion 
për shkak të vdekjes, sëmundjes, privilegjeve apo mungesës së pranisë së tij 
në Kosovë. Nëse trupi gjykues në shqyrtim kryesor nuk përfshinë së paku 
një prej gjyqtarëve që ka shërbyer në Kolegjin për Mundësinë e Veçantë të 
Hetimit, provat trajtohen si prova të marra nga deklarata në procedurë 
paraprake nga paragrafi 3. 

5. Deklaratat e dhëna nga i pandehuri në çfarëdo konteksti, nëse janë dhënë 
në mënyrë vullnetare dhe pa shtrëngim, janë prova të pranueshme gjatë 
shqyrtimit kryesor kundër të pandehurit, por jo edhe kundër të 
bashkëpandehurve. Deklaratat e tilla nuk mund të shërbejnë si provë e 
vetme fajësuese apo vendimtare për dënimin e të pandehurit.  

6. Pas ekspertizës, ekspertët mund të merren në pyetje, të japin deklarata në 
procedurë paraprake ose në mundësinë hetuese të veçantë.  

  
Dispozitat e nenit 123 rregullojnë procesin e marrjes në pyetje (intervistimit) në 
procedurë paraprake, të marrjes së deklaratës në procedurë paraprake dhe të mundësisë 
hetuese të veçantë. 
 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 përcakton tri mënyra për marrje të provës gjatë fazës së hetimit 
nga dëshmitarët dhe ekspertët, pikërisht nëpërmjet: a) marrjes në pyetje (intervistimit) 
në procedurë paraprake, b) marrjes së deklaratës në procedurë paraprake ose c) 
mundësisë hetuese të veçantë. 
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Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 rregullon mënyrën e parë të marrjes së provës gjatë fazës së 
hetimit - marrjen në pyetje në procedurë paraprake (intervistimin), që e zbaton 
prokurori i shtetit dhe përcakton vlerën provuese të intervistimit. Procesverbali i 
intervistimit vendoset në shkresat e lëndës. Vlera provuese e provave të siguruara 
nëpërmjet intervistimit në procedurë paraprake mund të jetë e ndryshme. Ato mund të 
përdoren: 1) si bazë për të forcuar urdhrat hetues në procedurë paraprake, për të 
përforcuar vendimet për paraburgim dhe për aktakuzën. 2) në shqyrtim kryesor167 
gjatë marrjes së tërthortë në pyetje për vënien në dyshim të personalitetit të dëshmitarit, 
kur ai dëshmon ndryshe nga dëshmia e dhënë gjatë marrjes në pyetje në procedurë 
paraprake. 
  
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 ka të bëjë me mënyrën e dytë të marrjes së provës gjatë fazës 
së hetimit - deklaratës në procedurë paraprake. Marrja e deklaratës në procedurë 
paraprake zbatohet nga prokurori i shtetit në pajtim me nenet 132-133. Deklarata e tillë 
audio-incizohet, audio- dhe video- incizohet ose transkriptohet fjalë për fjalë (shënohet 
në mënyrë stenografike). Edhe përdorimi i provave të siguruara gjatë deklaratës në 
procedurë paraprake, mund të jetë i ndryshëm. Ato mund të përdoren: a) si bazë për të 
forcuar urdhrat hetues në procedurë paraprake, urdhrat për paraburgim dhe 
aktakuzën. b) deklarata në procedurë paraprake pranohet gjatë shqyrtimit kryesor për 
marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit të njëjtë dhe c) mund të përdoret si provë e 
drejtpërdrejtë gjatë shqyrtimit kryesor, nëse dëshmitari nuk është në dispozicion për 
shkak të vdekjes, sëmundjes, privilegjeve apo mungesës së pranisë së tij në Kosovë, 
mirëpo nuk mund të përdoret si provë e vetme apo vendimtare fajësuese për dënimin e 
të pandehurit. 
  
Paragrafi 4. 
 
Mënyra e tretë e marrjes së provës gjatë fazës së hetimit është mundësia hetuese e 
veçantë, e cila zbatohet pranë kolegjit prej tre gjyqtarësh, që kryesohet nga gjyqtari i 
procedurës paraprake, në pajtim me nenin 149. Edhe provat e siguruara nëpërmjet 
mundësisë hetuese të veçantë, sikurse edhe deklarata në procedurë paraprake, sipas 
paragrafit 3 të këtij neni, audio-incizohen, audio- dhe video-incizohen ose 
transkriptohen fjalë për fjalë (stenografohen). Përdorimi i provave të siguruara gjatë 
mundësisë hetuese të veçantë mund të jetë i ndryshëm. Ato mund të përdoren: 1) në 
procedurë paraprake si bazë për të forcuar urdhrat hetues në procedurë paraprake, 
urdhrat për paraburgim dhe aktakuzën, dhe 2) në shqyrtim gjyqësor si provë e 
pranueshme. Provat e siguruara nga mundësia hetuese e veçantë janë plotësisht të 

                                                 
167 Në dispozitat e KPP, përveç në nenin 123, paragrafët 2-5, për fjalët në tekstin anglisht “main trial” (në 
gjuhën serbe “glavni pretres)” në tekstin në gjuhën shqipe është përdorur shprehja “shqyrtim gjyqësor.” 
Fakti se përkthyesi në nenin 123 përdor përkufizimin “shqyrtim kryesor” nuk ndryshon asgjë, sepse 
shprehja shqyrtim kryesor në aspektin juridik ka kuptimin e shqyrtimit gjyqësor i cili, sipas nenit 68, 
paraqet fazën e tretë të procedurës penale - fazën e shqyrtimit gjyqësor.  
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pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor nëse kumulativisht plotësohen dy kushte: a/ nëse 
së paku njëri nga gjyqtarët e kolegjit gjykues168 që ka dëgjuar dëshmitë është gjyqtar 
në trupin gjykues në shqyrtim kryesor dhe b) nëse dëshmitari nuk është në dispozicion 
për shkak të vdekjes, sëmundjes, privilegjeve apo mungesës së pranisë së tij në 
Kosovë. 
Në çështjen penale në të cilën është zbatuar mundësia hetuese e veçantë, neni 149, 
paragrafi 3, kërkon që njëri nga dy gjyqtarët e panelit (kolegjit) të caktohet si kryetar i 
trupit gjykues ose anëtar i trupit gjykues. Mirëpo, nëse trupi gjykues në shqyrtim 
kryesor nuk përfshin së paku një prej gjyqtarëve që ka shërbyer në Kolegjin për 
Mundësinë e Veçantë të Hetimit, provat trajtohen si prova të marra nga deklarata në 
procedurë paraprake nga paragrafi 3. 
 
Paragrafi 5. 
 
Dispozita e paragrafit 5 parasheh që deklaratat e dhëna vullnetarisht dhe pa shtrëngim 
nga i pandehuri, janë prova të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor kundër të 
pandehurit, por jo edhe kundër të bashkëpandehurve. Mirëpo, deklaratat e tilla nuk 
mund të shërbejnë si provë e vetme fajësuese apo vendimtare për dënimin e të 
pandehurit.  
 
Paragrafi 6. 
 
Pas ekspertimit, ndaj ekspertit mund të zbatohet cilado nga tri format për sigurimin e 
provës në procedurë paraprake, të paraparë sipas këtij neni.  
 
Neni 124 [Thirrja e dëshmitarëve] 
 
1. Si dëshmitar thirret personi për të cilin besohet se mund të jep informata 

për veprën penale, për kryerësin dhe për rrethanat e rëndësishme për 
procedurën penale. 

2. I dëmtuari mund të merren në pyetje si dëshmitarë. 
3. Çdo person i thirrur si dëshmitar detyrohet t’i përgjigjet thirrjes, e kur me 

këtë Kod nuk është caktuar ndryshe, detyrohet edhe të dëshmojë. 
 
Dëshmitari si mjet provues dhe pjesëmarrës në procedurën penale, dhe dëshmia e tij si 
prove, janë të pranishme në të gjitha procedurat penale me sistem provues racional. 
Shikuar historikisht, aktualiteti i dëshmisë së dëshmitarit si provë, si dhe qëndrimi 
kritik ndaj saj, kanë qenë të pranishme në të gjitha procedurat penale. Ajo është 
përdorur që në fazat e para të reagimit shoqëror, për ndriçimin dhe demaskimin e 
eksceseve dhe të kryerësve të tyre, ndërsa prania e saj në procedurë provuese, në masë 
të vogël ose më të madhe, mund të ndiqet nëpër të gjitha monumentet juridike, që nga 

                                                 
168 Neni 123, paragrafi paragrafi 4 njëherë flet pë “kolegjin gjykues që ka dëgjuar dëshmitë”, herën tjetër 
flet për “kolegjin e mundësisë së veçantë të gjykimit” ndërsa në nenin 149, paragrafi paragrafi 3 për 
”Panelin për mundësinë hetuese të veçantë.” S’ka dyshim se kudo është fjala për një kolegj në të cilin 
procedohet dëshmia e dëshmitarit apo ekspertimi sipas mundësisë hetuese të veçantë. Andaj një 
inkoherencë e tillë terminologjike e konsiderojmë të pa arsyeshme. 
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paraqitja e procedurës penale, juridikisht të rregulluar. Dëshmitari dhe dëshmia e tij 
edhe sot janë aktuale në procedurën penale, si për teorinë dhe legjislacionin, ashtu edhe 
për praktikën gjyqësore. 
Rëndësia e dëshmisë së dëshmitarit si provë në procedurën penale, është evidente. 
Dëshmia shumë shpesh paraqitet si provë, e jo rrallë ajo paraqitet si provë e vetme për 
ndriçimin e një çështjeje penale konkrete. S’ka dyshim se ajo edhe më tutje do të 
shërbejë si pikëmbështetje për gjyqësinë penale. Është fakt se, me rastin e marrjes, 
vlerësimit dhe përdorimit të dëshmisë si provë në procedurë penale, provë e cila, 
sikurse edhe deklarimi i të pandehurit, varet nga ligjshmëritë e psikologjisë së 
deklarimit, shfaqen vështirësi të konsiderueshme.  
Në procedurën penale të popujve të vjetër dëshmia e dëshmitarit si provë ka qenë e 
njohur. Në kushtet e zbatimit të teorisë së vlerësimit të lirë të provave, dëshmia 
gjithsesi ka zënë vend të rëndësishëm me rastin e argumentimit të fakteve. Numri i 
dëshmitarëve të nevojshëm për të provuar ndonjë fakt, nuk ishte i përcaktuar në mënyrë 
të prerë, edhe pse, bazuar në monumentet e vjetra juridike, sipas rregullit, i shmangej 
provimit me dëshmi të një dëshmitari të vetëm.169  
Në procedurën penale romake të periudhës perandorake bëhen ndryshime të 
rëndësishme, ndryshime që janë karakteristikë e procedurës inkuizitore. Gjyqtari, të 
cilin e emëronte pushteti qendror perandorak, angazhohej në procedurën provuese, 
duke e marrë në pyetje dëshmitarin (me gjithë faktin që atë edhe më tej e pyesnin palët) 
dhe të pandehurin. Aq më tepër, ndaj disa shtresave të njerëzve të lirë, të cilët 
paraqiteshin në cilësi të të pandehurit, filloi të aplikohej tortura, ndërsa kur ishte fjala 
për fyerje të lartmadhërisë (crimen majestatis), edhe ndaj dëshmitarëve të lirë.170 Në 
atë periudhë u konsolidua rregulla sipas të cilës dëshmia e një dëshmitari nuk ka 
kurrfarë vlere. Rrjedha e mëtejme e procesit të të provuarit me dëshmitarë, është 
zhvilluar në drejtim të inaugurimit të rregullës se dëshmia e dy dëshmitarëve pa të 
meta, paraqet provë të plotë. Më vonë, në kohën e Frankëve, në të drejtën gjermane si 
dhe në të drejtat e tjera, të cilat mbështeteshin në mjetet iracionale të provës, provimi 
me dëshmitarë ishte dukuri më e rrallë. Në atë të drejtë, sipas rregullit, nuk ishin të 
njohur dëshmitarët e rastësishëm.171 Ekzistonin dëshmitarët e ftuar, të cilët i thërriste 
pala që të prezentonin me rastin e hartimit të ndonjë veprimi juridik, me qëllim që të 
dëshmonin në rastin e duhur. Me dëshmitarë të tillë pala lidhte kontratë, me të cilën 
fiksohej obligimi për të dëshmuar dhe shpërblimi për dëshmim. 
Reforma e procedurës provuese, e realizuar në Kuvendin e Lateranit nga Papa Inoçenti 
i Tretë, në vitin 1215, me të cilën qenë anuluar mjetet iracionale të proves, dhe 
pamundësimi i më vonshën i shqiptimit të dënimit të rëndë në bazë të provave 
indirekte-indicieve, pati shtuar vlerën provuese të provave të drejtpërdrejta, e në këtë 
kontekst edhe të dëshmisë së dëshmitarit. Disa provave u njihej epiteti i provës së 
plotë. Kësisoj, pohimi i të pandehurit, pa marrë parasysh se a ishte dhënë lirisht apo 
nën torturë, konsiderohej provë e plotë apo mbretëreshë e provave (regina 

                                                 
169 Konkludimi për rëndësi të madhe të dëshmisë në sistem provues të asaj kohe mund të nxirret nga analiza 
e dispozitave të monumenteve të vjetra juridike (Neni 3 i Kodit të Hamurabit; Ligji XII tabelave: VIII/20, 
XX/3; Ligjit Salik n. XVIII etj.) nga të cilat shihet se për dëshmi të rreme dëshmitari ka mundur të 
ndëshkohet edhe me vdekje. 
170 Bayer, Povijesni razvoj … fq. 31. 
171 Dëshmitarët e rastsishëm i njihte vetëm e drejta e Frankve Salik, shih Bayer, Povijesi razvoj, fq.33. 
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probatiorum). Po qe se më tutje shikohen provat sipas rëndësisë së tyre, pason 
dëshmia, veçanërisht kur atë, para gjykate, e ofronin dy ose tre dëshmitarë të 
besueshëm172 dhe, si e tillë ajo gjithashtu, konsiderohej provë e plotë. Për dëshmim 
nevojitej të sigurohen dy dëshmitarë juridikisht pa të meta, ose, thënë ndryshe, të 
sigurohej dëshmia e dy të ashtuquajturish dëshmitarë klasikë. Ajo ishte dëshmi e dhënë 
nga persona të ndryshëm, të cilët meritonin besim të plotë dhe të cilët dëshmonin në 
përputhje për ndonjë fakt. Ata ishin persona kundër të cilëve nuk mund të paraqitej 
asnjë nga numri i shumtë i shkaqeve ligjore për diskualifikim nga dëshmia.173 
Dëshmitarët e tillë dëshmonin nën betim. 
Varësisht nga virtytet që duhej t’i plotësonte dëshmitari për t’i besuar, në legjislacionet 
me teori ligjore të vlerësimit të provave, dalloheshin shumë lloje të dëshmitarëve. 
Kësisoj, regjistri i kategorive të personave, të cilët nuk mund të ishin dëshmitarë, ishte 
mjaft i gjerë i gjatë.  
Në procedurën penale inkuizitore, për dëshmi të rreme, parashikoheshin dënime mjaft 
të ashpra. Ato kishin të bënin me përbuzjen morale, përgjegjësinë materiale dhe me 
përgjegjësinë penale. 
Reforma e procedurës penale, e mbështetur në pikëpamjet e reja shoqërore, e realizuar 
pas fitores së Revolucionit Borgjez Francez, ka sjellë ndryshime thelbësore në këtë 
lëmë. Zgjidhjet e reja u shprehën përfundimisht në Cod d’instructione criminelle të 
Napoleon Bonapartës, të vitit 1808, i cil, siç dihet, ka shërbyer si mostër edhe e të 
drejtave të tjera të procedurës penale në Evropën Kontinentale. Me Kodin e përmendur 
është formuar tipi mikst i procedurës penale, i cili paraqet sintezën e dy antitezave174 
dhe është pasojë e zhvillimit historik të së drejtës së procedurës penale, kurse 
inovacionet e tij, njëherësh, janë rezultat i nevojave të botës bashkëkohore- të shtetit.175 
Meqenëse procedura penale, e rregulluar me Kodin e procedurës penale të Kosovës i 
takon tipit mikst të procedurës penale, në vijim janë rregulluar çështjet të cilat kanë të 
bëjnë me përcaktimin kush mund të paraqitet si dëshmitar në procedurë penale, kush 
konsiderohen dëshmitarë të privilegjuar (personat të cilët nuk mund të pyeten si 
dëshmitarë, ata që kanë të drejtë të mos dëshmojnë), dhe me çështje të tjera që kanë të 
bëjnë me pasojat për mosdëshmim ose për dëshmim të rrejshëm.  
 
Paragrafi 1. 
 
Për dëshmitarin si mjet provues i shpeshtë ekzistojnë definicione të shumta, si në teori 
ashtu edhe ne legjislacion të procedurës penale. Disa autorë, në vend të nocionit 
dëshmitar, definojnë nocionin dëshmi, ku gjithashtu flasin për dëshmitarin. Është fakt 
se, me rastin e paraqitjes së definicionit për ndonjë dukuri (institut), duhet përpjekur 
për përfshirjen e elementeve qenësore të asaj dukurie apo atij instituti. Me atë rast 

                                                 
172 Sipas nenit18 të Pravdës Ruse “Po qe se dikë e akuzojnë për vrasje, nëse ky është i pafajshën, atëherë 
duhet të dëshmojë me shtatë dëshmitarë”; kurse sipas nenit 19: “Po qe se është ndonjë i huaj, mjaftojnë dy”. 
Sipas Jerome Frank (cituar sipas Aćimović-it, Postizanje istinitosti presuda..., fq. 236), një kohë për gjykim 
të ipeshkvit nevojiteshin dëshmitë e 72 dëshmitarëve, kurse sipas së drejtës së Karolinës, për shkelës të 
martesës, mund të dënohej vetëm në bazë të dëshmimit të shtatë dëshmitarëve okularë. 
173 Zlatarić-Damaška, Rječnik krivičnog prava i postupka, Zagreb, 1966, fq. 130; Krahaso edhe nenin 66 të 
Constitutio Criminalis Carolina. 
174 Bayer 1, fq. 7. 
175 Dimitrijević, Krivično procesno pravo, Beograd, 1982, fq. 64. 
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shpesh paraqiten vështirësi rreth zgjedhjes së elementeve të rëndësishme, të cilat duhen 
përfshirë në definicion, në mënyrë që definicioni të jetë gjithëpërfshirës, nga një anë, e 
të mos vuajë nga përfshirja e elementeve të parëndësishme, nga ana tjetër. Kësisoj 
ndodh që ndonjë element, të cilin e hasim te një autor, nuk e gjejmë te autori tjetër. As 
definicioni që jep Kodi i procedurës penale, sipas të cilit “Si dëshmitar thirret personi 
për të cilin besohet se mund të japë informacione për veprën penale, për kryerësin dhe 
për rrethanat e rëndësishme për procedurën penale”, nuk e përcakton nocionin e 
përgjithshëm as që përfshin të gjitha cilësitë që e karakterizojnë dëshmitarin. 
Në definicionet ekzistuese vihet në pah se dëshmitari është person fizik, i 
pazëvendësueshëm, i cili nuk është subjekt (kryesor) procedural, se ai është person i 
ndryshëm nga i pandehuri, i cili ka diçka të njohur, ose është e besueshme se mund të 
ofrojë të dhëna të dobishme, i cili, i thirrur nga gjykata, është i obliguar të dëshmojë 
(tregojë) për perceptimet e veta shqisore lidhur me faktet e rëndësishme nga e kaluara, 
sipas rregullit, të fituara rastësisht dhe spontanisht jashtë procedurës penale. Në disa 
definicione theksohet fakti se dëshmitari është person fizik, i ndryshëm nga i 
pandehuri, i thirrur nga gjykata, dhe se ai duhet të dëshmojë në bazë të vrojtimit vetjak 
të fakteve etj.. 
Po qe se kihet parasysh fakti se, përveç në të drejtën procedurale angleze, i pandehuri 
nuk mund të jetë dëshmitar në çështjen e vet, atëherë mund të shtrohet me arsye pyetja 
se a thua ka nevojë të theksohet fakti se dëshmitari është person i ndryshëm nga i 
pandehuri. Mirëpo, kur nisemi nga fakti tjetër se, sipas Kodit të procedurës penale, si 
dëshmitar, thirret personi për të cilin besohet se mund të japë informacione për veprën 
penale, për kryerësin dhe për rrethanat e rëndësishme për procedurën penale, është e 
pamohueshme se në shumicën dërrmuese të rasteve edhe i pandehuri është “person për 
të cilin besohet se mund të japë të dhëna...”, aq më tepër në rastet kur ai është kryes i 
veprës penale. Në të vërtetë, të dhënat që mund t’i ofrojë i pandehuri për veprën penale 
dhe për personalitetin e tij, nuk injorohen, por ato të dhëna sigurohen nëpërmjet një 
veprimi tjetër procedural - pyetjes së të pandehurit në cilësi të të pandehurit e jo si 
dëshmitar. Prandaj, vështruar nga ky kënd, theksimi i faktit se dëshmitari është person i 
ndryshëm nga i pandehuri, ka arsye. 
Në procedurë penale, sipas rregullit, dëshmitari paraqet perceptimet e veta shqisore për 
ndonjë vepër a person, për të cilat ka mësuar rastësisht. Mirëpo, njohjen e fakteve të 
caktuara dëshmitari mund ta arrijë edhe në bazë të faktit se nga ai kërkohet që, duke 
prezantuar me rastin e ndërmarrjes së veprimeve procedurale, të vështrojë mënyrën e 
ndërmarrjes së tyre dhe, sipas nevojës, të dëshmojë për to. Këtu, në të vërtetë, kemi të 
bëjmë me një formë të posaçme të dëshmisë, sepse dëshmitarët e tillë i fton organi 
procedues (te kontrollet e ndryshme), në mënyrë që të vihen në cilësi të dëshmitarit.  
Shumë proceduralistë mendojnë se dëshmitari guxon t'i paraqesë vetëm rrethanat e 
perceptuara, e jo edhe gjykimin e vet për to. Megjithëkëtë, duhet pasur parasysh fakti 
se edhe dëshmitari më qëllimmirë, qëndrimi i të cilit është neutral me ambicie që t'i 
paraqesë vetëm “faktet e zhveshura", në të vërtetë, i tregon gjykimet e veta të 
pavetëdijshme, të formuara me rastin e vështrimit të fakteve. Kësisoj mendimi i 
dëshmitarit integrohet me veprimin e shqisës perceptive, prandaj vërtetësia, saktësia, 
besnikëria dhe plotësia e deklarimit të dëshmitarit varen edhe nga ajo se në ç'masë janë 
të sakta gjykimet e dëshmitarit.176 Duke u nisur nga definicioni ligjor se si dëshmitar 
                                                 
176 Vodinelič, op. cit., fq. 16.  
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thirret personi për të cilin besohet se mund të japë informacione për veprën penale, për 
kryerësin dhe për rrethanat e rëndësishme për procedurën penale, del se asnjë kategori 
personash nuk është eliminuar si absolutisht e paaftë për dëshmim. Vërtet, paaftësia 
absolute për dëshmim mund të ekzistojë te personat e sëmurë psikikisht ose te personat 
në gjendje të pavetëdijshme (për shkak të alkoolit, narkotikëve etj.), gjersa gjendja e 
tillë ekziston, si edhe te personat të cilët janë fizikisht të sëmurë, prandaj për atë shkak, 
nuk janë në gjendje të dëshmojnë, siç janë shurdhë-memecët, por vetëm për faktet që 
mund të dëgjohen, ose të verbrit për ato fakte të cilat vetëm mund të shikohen etj.. 
Pra,edhe pse Kodi i procedurës penale paraprakisht nuk i vë dëshmitarit kurrfarë 
kushtesh psikofizike për dëshmim, “megjithatë paaftësia absolute mund të ekzistojë 
nga mungesa e vetive natyrore, fizike e shpirtërore, të cilat janë të domosdoshme, në 
mënyrë që dëshmitari të mund t’i vërejë faktet dhe ato t’ia paraqesë organit që e merr 
në pyetje, ose nga mungesa e supozimeve morale të nevojshme për t’ua falur besimin 
deklaratave të tyre”. Se a do ta pyesë në rastin konkret apo do ta refuzojë dëshmimin e 
një dëshmitari me të meta fizike ose psikike, varet nga rasti konkret. Mirëpo, edhe kur 
gjykata vendos të mos i pyesë personat e tillë, refuzimi nuk mbështetet në ndalesë 
ligjore për marrjen në pyetje të kategorisë së caktuar të personave si dëshmitarë, por në 
faktin se si dëshmitar thirret personi për të cilin supozohet se mund të ofrojë të dhëna të 
dobishme për çështjen penale. Prandaj, kur gjykata çmon se, për shkak të gjendjes 
shpirtërore të një personi, ai nuk mund të ofrojë të dhëna të dobishme, duhet ta refuzojë 
marrjen e tij në pyetje. 
Me rolin e dëshmitarit nuk mund të bashkëngjitet kurrfarë roli tjetër në procedurë 
penale, përveç rolit të të dëmtuarit (paragrafi 2 i këtij neni), si dhe të përfaqësuesve të 
tyre, sepse nevoja për shqiptim të aktgjykimit të drejtë dhe autoritativ, imponon 
nevojën për ndarje të drejtë dhe të saktë të roleve ndërmjet të gjitha kategorive të 
pjesëmarrësve në procedurë.  
Për shkak të rëndësisë jashtëzakonisht të madhe që ka funksioni i dëshmitarit, atij i 
jepet përparësi kur gjendet në kolizion me ndonjë funksion tjetër procedural. Kësisoj, 
në një çështje penale është inkompatibil funksioni i dëshmitarit me funksionin e 
prokurorit të shtetit, të gjyqtarit, të gjyqtarit porotë ose të procesmbajtësit. Është e qartë 
se çdoherë kur në një person bashkohet funksioni i dëshmitarit me funksionin e 
ndonjërit prej subjekteve të përmendur më sipër, po qe se ekziston nevoja që ai të 
thirret për dëshmim, duhet bërë zëvendësimi i prokurorit të shtetit, i gjyqtarit, i 
gjyqtarit porotë ose i procesmbajtësit. Prandaj, kurdo që paraqitet nevoja që dikush nga 
personat e sipërpërmendur të pyetet si dëshmitar, personi i tillë duhet të përjashtohet 
patjetër nga funksioni i vet, në dobi të funksionit të dëshmitarit në atë çështje penale. 
Funksioni i dëshmitarit, po ashtu, nuk mund të bashkohet me funksionin e mbrojtësit, 
përveç nëse sipas kodit është i liruar nga obligimi për të dëshmuar dhe po qe se ka 
deklaruar se nuk do të dëshmojë, ose nëse mbrojtësi si dëshmitar i privilegjuar pyetet si 
dëshmitar në rastin e nenit 126, paragrafi, nënparagrafi 1.2 (neni 56, paragrafi 1). 
Kësisoj, pra, funksioni i dëshmitarit shkon para funksionit të mbrojtësit. Mbrojtësi i 
zgjedhur duhet të heqë dorë nga funksioni i vet, kurse dëshmitari i thirrur për dëshmim, 
nuk mund t’i qaset funksionit të mbrojtjes. 
Kur kemi të bëjmë me përkthyesin ose me ekspertin si pjesëmarrës të procedurës 
penale, nëse nuk mund të zëvendësohet me persona të tjerë, funksioni i dëshmisë nuk 
është plotësisht i pangjitshëm me funksionet e tyre në të njëjtën çështje. 
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Paragrafi 2. 
 
Sa u përket pjesëmarrësve të tjerë të procedurës penale, çështja qëndron ndryshe. Në të 
vërtetë, i dëmtuari mund të pyetet si dëshmitar, meqenëse funksioni i tij nuk është i 
pangjitshëm me funksionin e dëshmitarit. Analogjikisht, duhet të veprohet edhe me 
përfaqësuesit proceduralë të të dëmtuarit. Me një rregullim të tillë, kodi ka zgjidhur një 
nga çështjet mjaft me rëndësi, duke ia lënë gjykatës që të vendosë se në cilat raste do t’i 
qaset pyetjes së këtyre dëshmitarëve. Mirëpo, kur t’i qaset thirrjes së dëshmitarit për ta 
pyetur në atë cilësi, ai faktikisht është barazuar në të drejta, obligime dhe përgjegjësi, 
me dëshmitarët e tjerë. Nevoja për ta pyetur të dëmtuarin si dëshmitar, në praktikë 
shpeshherë paraqitet si e pashmangshme. Një situatë e tillë mund të vijë sidomos në ato 
raste në të cilat, për vepër penale konkrete, përveç deklarimit të viktimës, nuk ka prova 
të tjera për të vendosur në procedurë penale, prandaj marrja në pyetje e të dëmtuarit 
është e pashmangshme. S’ka dyshim se, me rastin e pyetjes së dëshmitarit - viktimës së 
veprës penale kundër dinjitetit të personalitetit, nevojitet maturi e pyetësit lidhur me 
pyetjet e shtruara që i përkasin sferës intime të viktimës, pyetje të cilat mund të 
shkaktojnë edhe ndjenjë turpi për viktimën ose të afërmit e saj i ekspozojnë turpit, 
veçanërisht kur ato nuk kanë lidhje me veprën penale. Është fakt se i dëmtuari si 
dëshmitar okular, percepton në mënyrë më të plotë dhe mban mend më shumë sesa 
dëshmitari i rëndomtë, por duhet pasur parasysh edhe fakti se deklarimi i të dëmtuarit 
si dëshmitar, është deklarim i personit të interesuar për rrjedhën e procedurës penale 
dhe, si i tillë, mund të jetë jo objektiv. Mirëpo, megjithëkëtë, për ndërmarrjen e disa 
aktiviteteve që kanë për qëllim zhvillimin e suksesshëm të procedurës penale, 
deklarimi i tij rrallëherë mund të lihet anash. 
Kumulimi i funksionit të të dëmtuarit dhe funksionit të dëshmitarit, kur personi i tillë 
duhet që, nën presionin e sanksionit penal, të deklarojë drejt, pra edhe atëherë kur ai 
tregim nuk shkon në favor të tij, e shtron pyetjen a thua me këtë i dëmtuari si palë 
procedurale sillet në pozitë të pabarabartë me palën tjetër procedurale, me të 
pandehurin i cili nuk mund të pyetet si dëshmitar në çështjen penale të tij. Mirëpo, 
derisa në rastin e të pandehurit interesi i lirisë për mbrojtje konsiderohet si interes 
publik i rendit të parë, para të cilit bie obligimi për dëshmim, interesi i të dëmtuarit 
është më tepër interes individual sesa social dhe ai interes tërhiqet para obligimit për 
dëshmim, edhe pse, parimisht, me vend zgjidhja e këtillë e sjell në pikëpyetje vlerën 
praktike të këtyre dëshmitarëve si persona proceduralisht të interesuar. Pavarësisht nga 
kjo, vlen të vihet në pah fakti se “hulumtimet kanë treguar se vetëm 50% të të 
dëmtuarve- dëshmitarë, në esencë, japin deklarim të saktë”.177 
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 të nenit 124 parasheh detyrimin e çdo personi të thirrur si 
dëshmitar, që t’i përgjigjet thirrjes dhe, kur me Kod nuk është përcaktuar ndryshe, edhe 
ka obligimin që të dëshmojë dhe të tregojë të vërtetën. 
  

                                                 
177 Vodinelić, op. cit., fq. 22. 
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Neni 125 [Paralajmërimet të cilat duhet lexuar dëshmitarit, dëshmitarëve ekspert,  
të pandehurve dhe dëshmitarëve bashkëpunues] 

 
1. Në fillim të marrjes në pyetje në procedurë paraprake, seancës për 

deklaratë në procedurë paraprake ose mundësisë hetuese të veçantë, 
prokurori i shtetit i lexon dëshmitarit këtë paralajmërimin: "Ky është një 
hetim penal. Ju jeni i detyruar të dëshmoni. Ju jeni i detyruar të tregoni të 
vërtetën. Nëse ju nuk tregoni të vërtetën, mund të ndiqeni sipas nenit 390 
ose 391 të Kodit Penal. Nëse besoni se ju mund të fajësoni veten si rezultat i 
përgjigjeve në pyetje, ju mund të refuzoni të përgjigjeni. Nëse besoni se 
keni nevojë për ndihmën e avokatit si rezultat i përgjigjes në një pyetje, ju 
mund të angazhoni dhe të këshilloheni me një avokat. Ky hetim penal 
kërkon të gjejë të vërtetën dhe kujtesën sa më të saktë të fakteve që ju 
mund të ofroni. Nëse ju nuk e kuptoni pyetjen që u është bërë, ju duhet të 
kërkoni që pyetja të ju bëhet ndryshe. Nëse besoni se ka një dokument ose 
prova të tjera që mund t'iu ndihmojnë për tu përgjigjur në pyetje sa më 
saktë apo t’iu kujtohen faktet më qartë, ju jeni të detyruar të na tregoni. 
Nëse keni nevojë për ndihmë, përkthim, apo pushim të shkurtër dhe të 
arsyeshëm nga kjo seancë, ju duhet të kërkoni atë. A i kuptoni këto të 
drejta?" 

2. Në fillim të marrjes në pyetje në procedurë paraprake, seancës për 
deklaratë në procedurë paraprake ose mundësisë hetuese të veçantë, 
prokurori i shtetit i lexon ekspertit këtë paralajmërimin: "Ky është një 
hetim penal mbi veprimet për të cilat ju keni njohuri të specializuara. Ju 
jeni të detyruar të dëshmoni. Ju jeni të detyruar të tregoni të vërtetën. Nëse 
ju nuk tregoni të vërtetën, mund të ndiqeni sipas nenit 390 ose 391 të Kodit 
Penal. Ju jeni të detyruar të shpjegoni hapat që keni ndërmarrë për 
sigurimin e njohurive të specializuara që keni në këtë rast. Ky hetim penal 
kërkon të gjejë të vërtetën dhe kujtesën sa më të saktë të fakteve që ju 
mund të ofroni. Nëse ju nuk e kuptoni pyetjen që u është bërë, ju duhet të 
kërkoni që pyetja të ju bëhet ndryshe. Nëse besoni se ka një dokument ose 
prova të tjera që mund t'ju ndihmojë për tu përgjigjur në pyetje sa më 
saktë apo t’iu kujtohen faktet më qartë, ju jeni të detyruar të na tregoni. 
Nëse keni nevojë për ndihmë, përkthim, apo pushim të shkurtër dhe të 
arsyeshëm nga kjo seancë, ju duhet të kërkoni atë. A i kuptoni këto të 
drejta?" 

3. Në fillim të marrjes në pyetje në procedurë paraprake, seancës për 
deklaratë në procedurë paraprake ose mundësisë hetuese të veçantë, 
prokurori i shtetit i lexon të pandehurit këtë paralajmërimin: "Ky është një 
hetim penal i veprave që ju mund të keni kryer. Ju keni të drejtë të jepni 
deklaratë, mirëpo poashtu keni të drejtë të heshtni dhe të mos përgjigjeni 
në asnjë pyetje, përveç dhënies së informatave mbi identitetin tuaj. Ju keni 
të drejtë të mos e fajësoni veten tuaj. Nëse ju zgjedhni të jepni deklaratë 
apo të përgjigjeni në pyetje, ju do të jeni nën betim. Informatat e dhëna 
mund të përdorën si dëshmi në gjykatë. Nëse keni nevojë për përkthyes, do 
t’iu sigurohet falas. Nëse besoni se ju mund të fajësoni veten apo të afërmin 
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tuaj si rezultat i përgjigjeve në pyetje, ju mund të refuzoni të përgjigjeni. Ju 
keni të drejtë të keni mbrojtës dhe të konsultoheni me të para dhe gjatë 
marrjes në pyetje. Nëse ju nuk e kuptoni pyetjen që u është bërë, ju duhet 
të kërkoni që pyetja të ju bëhet ndryshe. Nëse keni nevojë për ndihmë, 
përkthim, apo pushim të shkurtër dhe të arsyeshëm nga kjo seancë, ju 
duhet të kërkoni atë. Nëse nuk i kuptoni këto të drejta, konsultohuni me 
mbrojtësin tuaj”. 

4. Në fillim të marrjes në pyetje në procedurë paraprake, seancës për 
deklaratën në procedurë paraprake ose mundësisë hetuese të veçantë, 
prokurori i shtetit i lexon personit të shpallur dëshmitarit bashkëpunues 
këtë paralajmërimin: "Ky është një hetim penal i veprave për të cilat ju 
mund të keni njohuri të drejtpërdrejtë. Ju jeni pajtuar të bashkëpunoni në 
këtë hetim. Nëse shfrytëzoni të drejtën tuaj për të heshtur, ju nuk do të jeni 
më dëshmitarë bashkëpunues. Nëse ju nuk thoni të vërtetën, kjo mund të 
merret parasysh gjatë përcaktimit të dënimit tuaj dhe ju mund të ndiqeni 
sipas nenit 392 të Kodit Penal. Mbrojtësi juaj është i pranishëm. Nëse 
besoni se keni nevojë të këshilloheni me mbrojtësin tuaj, ju mund të bëni 
këtë. Ky hetim penal kërkon të gjejë të vërtetën dhe kujtesën sa më të saktë 
të fakteve që ju mund të ofroni. Nëse ju nuk e kuptoni pyetjen që u është 
bërë, ju duhet të kërkoni që pyetja të ju bëhet ndryshe. Nëse besoni se ka 
një dokument ose prova të tjera që mund t'iu ndihmojë për tu përgjigjur në 
pyetje sa më saktë apo të ju kujtohen faktet më shumë, ju duhet të na 
tregoni. Nëse keni nevojë për ndihmë, përkthim, apo pushim të shkurtër 
dhe të arsyeshëm nga kjo seancë, ju duhet të kërkoni atë. A i kuptoni këto 
të drejta?" 

5. Paralajmërimet nga ky nen shënohen në procesverbalin e seancës për 
deklaratën në procedurë paraprake. 

6. Paralajmërimet e bëra në bazë të këtij neni, duhet t’i dorëzohen edhe me 
shkrim të pandehurit në një gjuhë që ai e kupton, së bashku me thirrjen 
para marrjes në pyetje. 

7. Paralajmërimet e bëra në bazë të këtij neni duhet të futen në regjistrin e 
seancës preliminare të dëshmisë. 

 
Paragrafët 1 deri 4. 
 
Dispozitat e nenit 125 janë të reja. Ato kanë të bëjnë me paralajmërimet që duhet t’ua 
lexojë prokurori i shtetit dëshmitarit, dëshmitarëve ekspertë (ekspertit), të pandehurve 
dhe dëshmitarëve bashkëpunues në fillim të marrjes në pyetje në procedurë paraprake, 
në fillim të seancës për deklaratë në procedurë paraprake, ose në fillim të seancës për 
mundësi hetuese të veçantë. Paralajmërimi lidhur me faktin se zhvillohet hetim penal, u 
bëhet të gjithëve. Paralajmërimi se ekziston obligimi për të deklaruar të vërtetën, i 
bëhet dëshmitarit dhe ekspertit, ndërsa për të drejtën që të japë deklaratë, të heshtë ose 
të mos u përgjigjet pyetjeve, përveç dhënies së informacioneve mbi identitetin, i bëhet 
të pandehurit. Dëshmitarit bashkëpunues i bëhet me dije fakti se është pajtuar të 
bashkëpunojë në hetimin përkatës si dhe si dhe fakti se, nëse shfrytëzon të drejtën për 
të heshtur, nuk do të jetë më dëshmitar bashkëpunues. Në vazhdim prokurori i shtetit 
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lexon të drejtat e tjera të dëshmitarit, të ekspertit, të të pandehurit dhe të dëshmitarit 
bashkëpunues, sipas paragrafëve 1-4 të këtij neni. 
 
Paragrafët 5 deri 7. 
 
Paralajmërimet nga ky nen shënohen në procesverbalin e seancës për deklaratën në 
procedurë paraprake. Shënimi ka të bëjë me konstatimin në procesverbal se për 
subjektin përkatës janë lexuar paralajmërimet, sipas nenit 125. Ato duhet t’i dorëzohen 
edhe me shkrim të pandehurit në një gjuhë që ai e kupton, së bashku me thirrjen para 
marrjes së deklaratës, dhe pastaj i bashkëngjiten procesverbalit për marrjen e deklaratës 
në procedurë paraprake.  
  
Neni 126 [Dëshmitarët e privilegjuar] 
 
1. Si dëshmitar nuk mund të merret në pyetje: 

1.1. personi i cili me deklarimin e vet do të shkelte detyrën e ruajtjes së 
fshehtësisë zyrtare ose ushtarake, derisa organi kompetent nuk e 
liron nga ky detyrim; 

1.2. mbrojtësi, për atë që i pandehuri ia ka besuar atij në cilësi të 
mbrojtësit të vet, përveç kur kërkon vetë i pandehuri; dhe 

1.3. i bashkëpandehuri derisa zbatohet procedurë e përbashkët. 
 
Më parë është vënë në pah se e drejta procedurale penale pozitive, përveç të 
pandehurit, nuk përjashton asnjë kategori personash si absolutisht të paaftë për 
dëshmim. Në të vërtetë ekziston paaftësia relative për dëshmim kur përputhet funksioni 
i dëshmitarit me funksione të tjera në procedurë penale. Mirëpo, inkompatibiliteti i tillë 
i funksioneve ka të bëjë vetëm me një rast penal konkret. Megjithatë, paaftësia absolute 
e dëshmitarit mund të ekzistojë në rast se atij i mungon ndonjëra prej cilësive natyrore, 
të cilat janë të nevojshme për t’ia bërë të mundur vrojtimin dhe riprodhimin e fakteve. 
Sidoqoftë, nëse, duke pasur parasysh rrethanat e rastit, pritet që edhe nga personat të 
cilët ndodhen në gjendje të posaçme shëndetësore ose në moshë të shtyrë apo 
jomadhore, do të mund të nxirrej material i dobishëm, gjykata do t’i marr në pyetje, 
kurse gjendjen e dëshmitarit do ta ketë parasysh me rastin e çmuarjes së saktësisë së 
deklarimeve të tilla. Është krejtësisht e ndarë çështja se a do të ketë dhe çfarë vlere 
provuese do të ketë deklarimi i këtyre dëshmitarëve. 
KPP i Republikës së Shqipërisë (neni 155), duke folur për zotësinë për të dëshmuar, 
përcakton se “çdo person ka zotësi për të dëshmuar, me përjashtim të atyre që për 
shkak të të metave mendore ose fizike, nuk janë në gjendje të dëshmojnë”. Për 
verifikim të aftësive fizike ose mendore për dëshmim, gjykata mund të urdhërojë 
verifikime përkatëse. 
Nga tërë ajo që është thënë deri tash, del se dëshmimi është obligim qytetar, të cilin, 
sipas rregullit, duhet ta përmbushë personi që thirret në atë cilësi. Mirëpo, nga obligimi 
i përgjithshëm për dëshmim, Kodi i procedurës penale veçon dy kategori personash: 
personat të cilët, sipas rregullit, nuk mund të pyeten si dëshmitarë, dhe personat të cilët, 
po qe se nuk dëshirojnë të dëshmojnë, janë të liruar nga obligimi për të dëshmuar. Për 
sa u përket raporteve të tjera, siç janë interesi, varshmëria dhe raportet afektive, ato nuk 
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shërbejnë si shkak për të mënjanuar një person nga dëshmia. Por, dëshmitë e dhëna nën 
ndikimin e rrethanave të tilla, si dhe të gjitha deklarimet e tjera, gjykata i çmon sipas 
bindjes së lirë, natyrisht me një kujdes të shtuar. 
Sipas nenit 126 të KPP-së nuk mund të pyeten si dëshmitar: 
a) personi i cili me deklarimin e vet do të shkelte detyrën e ruajtjes së fshehtësisë 

zyrtare ose ushtarake, derisa organi kompetent të mos e lirojë nga ky detyrim; 
b)  brojtësi i të pandehurit përkitazi me atë që atij në cilësi të mbrojtësit ia ka besuar i 

pandehuri, përveç kur kërkon vetë i pandehuri; dhe 
c) I bashkëpandehuri derisa zbatohet procedurë e përbashkët. 
Në kushte të përcaktuara me neni 160, paragrafi 4, edhe fëmija duhet të përjashtohet 
nga dëshmimi.  
  
Largimi nga dëshmimi në bazë të nevojës për ruajtjen e sekretit  
 
Për shkak të kushtëzimit dhe të kufizimit të ndërsjellë në marrëdhëniet shoqërore, 
shtjellimi i çështjes së esencës së sekretit shoqëror kërkon shtruarjen e tij në kohezion 
me publicitetin. Harmonia ndër raportet e tyre, harmonia e përcaktimit të kufijve të 
shtrirjes së tyre pa eliminuar sekretin, duke hiperbolizuar publicitetin, imponohet si 
nevojë shoqërore.178 Nevoja e ruajtjes së sekretit zyrtar ose ushtarak është parashikuar 
si pengesë absolute për marrjen në pyetje të një personi në cilësi të dëshmitarit derisa 
organi kompetent të mos e lirojë nga obligimi i ruajtjes së fshehtësisë. Zbulimi i 
paautorizuar i sekretit përbën vepër penale. Personi i tillë duhet t’i përgjigjet thirrjes, 
mirëpo, për sa u përket çështjeve që paraqesin sekret, duhet të refuzojë përgjigjen, ose 
organi procedues nuk mund ta pyesë për to përderisa të ekzistojë obligimi i ruajtjes së 
sekretit. 
Nënparagrafi 1 i nenit 126 flet për fshehtësi zyrtare ose ushtarake si shkak për largim 
nga dëshmimi. Në realitet, me ligj ose me akt tjetër të përgjithshëm është normuar 
gjithashtu nevoja e ruajtjes edhe të fshehtësive të tjera, siç janë: fshehtësia ekonomike, 
profesionale, shkencore, artistike e fshehtësi të tjera. Shtrohet pyetja a thua fshehtësia 
si shkak për largim të dëshmitarit nga dëshmimi, duhet kuptuar ngushtë, kështu që 
përpiktë t’i përmbahemi sekretit zyrtar ose ushtarak, apo me sekret do të duheshin 
përfshirë edhe fshehtësitë e tjera. Për këtë çështje në teori të procedurës penale dhe në 
praktikë ekzistojnë mendime dhe qëndrime të ndryshme. Derisa disa konsiderojnë se 
çështja e sekretit në procedurë penale duhet kuptuar në mënyrë restriktive, duke e 
marrë si shkak për largim nga dëshmimi vetëm sekretin zyrtar (shtetëror) dhe sekretin 
ushtarak, të tjerët mendojnë se nocioni sekret duhet kuptuar në mënyrë ekstensive, 
kështu që sekreti duhet të përfshijë edhe fshehtësinë ekonomike si dhe fshehtësinë e 
punës.  
Me rastin e normimit të çështjes se ç’konsiderohet sekret, organi kompetent udhëhiqet 
nga interesi i përgjithshëm shoqëror, prandaj interesi i njëjtë edhe shtron nevojën për 
ruajtjen e atij sekreti. Mirëpo, nuk duhet harruar fakti se edhe funksioni gjyqësor ka rol 
të pazëvendësueshëm në shoqëri. Duke e trajtuar çështjen e sekretit, gjithnjë duhet 
pasur parasysh edhe fakti se interesi shoqëror po ashtu kërkon zhvillim efikas të 
procedurës penale, kur për këtë krijohen kushtet e nevojshme. Duke e pasur parasysh 
interesin e përgjithshëm për rrjedhën e procedurës penale, nga një anë, dhe nevojën e 
                                                 
178 Najman, Velizar, Društvena suština tajne u svetlosti kohezije sa javnošću,” JRKKP” nr. 2/1967, fq. 245. 
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ruajtjes së fshehtësisë së caktuar, kur kemi të bëjmë me interesin shoqëror për ruajtjen 
e sekretit zyrtar ose ushtarak, ligjvënësi është përcaktuar për ruajtje të interesit në fjalë 
si interes parësor në krahasim me procedurën penale. Po qe se në ndonjë rast konkret 
mbizotëron interesi shoqëror për konstatimin e së vërtetës në procedurë penale në 
raport me interesin shoqëror për ruajtjen e sekretit zyrtar ose ushtarak, primatin e fiton 
interesi i procedurës penale. Së këndejmi, konsiderojmë se, si shkak për largim nga 
dëshmimi, duhen marrë pashmangshmërisht vetëm sekreti zyrtar (shtetëror) dhe sekreti 
ushtarak.  
Për sa u përket llojeve të tjera të sekretit, siç janë sekreti profesinal, ekonomik etj., 
mendojmë se obligimi për ruajtje të sekreteve të tilla ka të bëjë me publikun e gjerë, 
prandaj nuk është shkak për largim të dëshmitarit nga dëshmimi. Në një përfundim të 
tillë mund të arrihet, po qe se kemi parasysh mundësinë që, kur e kërkojnë interesat e 
ruajtjes së sekretit, personi i cili zbaton veprimin hetimor të pyetjes u urdhëron 
detyrimisht personave që asistojnë gjatë realizimit të atij veprimi, t’i ruajnë si sekret të 
dhënat që i kanë mësuar me atë rast. Njëkohësisht ua tërheq vërejtjen se zbulimi i 
sekretit përbën vepër penale. Gjithashtu nevoja për ruajtjen e të dhënave sekrete që i 
paraqet dëshmitari, krijon obligim për përjashtim të publikut nga shqyrtimi gjyqësor 
dhe gjithashtu obligim për ruajtje të atij sekreti edhe nga ana e pjesëmarrësve në 
shqyrtim, me se do të duhej të sigurohej ruajtja e mëtejme e atij sekreti. 
Konsiderojmë se paraqitja e fshehtësisë profesionale ose e ndonjë fshehtësie tjetër në 
procedurë penale, varësisht nga rasti konkret, kur diçka të tillë gjykata e vlerëson të 
nevojshme, nuk përbën “zbulim të paautorizuar të sekretit”, i inkriminuar si vepër 
penale. Nevoja për zbulimin e sekretit që gjykata e çmon të arsyeshëm, sipas mendimit 
tonë, ia heq atij veprimi tiparin esencial “të paautorizuar". Këtu, natyrisht, nuk është 
fjala për fshehtësinë profesionale të mbrojtësit. Fshehtësia e mbrojtësit, si bazë e 
posaçme për largim nga dëshmimi, sikurse do të shihet më poshtë, është pengesë 
absolute për dëshmim, të cilën mund ta eliminojë vetëm i pandehuri. 
Pavarësisht nga të gjitha sa u thanë deri tash për interpretimin restriktiv të çështjes së 
sekretit, megjithatë duhet të pranohet patjetër se kjo çështje është shumë e ndjeshme 
dhe e ndërlikuar. Me gjithë garancitë e sipërpërmendura, që ofron procedura penale për 
ruajtjen e sekretit të zbuluar në të, personi i cili pyetet si dëshmitar, me rastin e 
zbulimit të fshehtësisë së caktuar, mund të gjendet në dilemë etike ndërmjet parimeve 
që atij ia imponon profesioni për ruajtjen e të dhënave të caktuara, dhe kërkesës 
gjyqësore që të tregojë për ato të dhëna në procedurën penale. Prandaj, konsiderojmë se 
organi procedues duhet të kujdeset rreptësisht për atë që marrjes në pyetje të personave 
të tillë t’u qaset vetëm në situata tejet të domosdoshme, madje vetëm atëherë kur fakti i 
rëndësishëm nuk mund të vërtetohet me prova të tjera. Nga ana tjetër, siç është 
theksuar më parë, duhet të merret masa e përjashtimit të publikut, për të siguruar që 
sekretin të mos e mësojnë personat e tretë, të cilët nuk janë pjesëmarrës të procedurës. 
Kur me rastin e marrjes në pyetje të dëshmitarit, gjykata e çmon të nevojshëm zbulimin 
e sekretit, për ruajtje të të cilit ka obligim dëshmitari, ajo duhet t’i drejtohet zyrtarisht 
me kërkesë organit kompetent për lirimin e dëshmitarit nga ruajtja e fshehtësisë. 
Besohet me arsye se gjykata duhet t’i drejtohet organit kompetent edhe atëherë kur 
konsideron se dëshmitari, me arsyetimin se me deklarim të vet do ta cenonte obligimin 
e ruajtjes së sekretit, i bën leqe pa arsye dhënies së dëshmisë. Duke iu drejtuar organit 
kompetent, gjykata i vë atij në pah rrethanat për të cilat dëshmitari nevojitet të 
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deklarojë, prandaj, po qe se deklarimi për ato të dhëna paraqet sekret të cilin dëshmitari 
është i obliguar ta ruajë, të kërkojë që dëshmitari të lirohet nga obligimi i ruajtjes së 
sekretit. Çështja se a do të lejohet dëshmimi për atë që paraqet sekret zyrtar ose 
ushtarak apo jo, është çështje faktike për të cilën vendos organi kompetent përkatës.  
 
Largimi i mbrojtësit të të pandehurit nga dëshmimi 
 
Nënparagrafi 2 i nenit 126 ndalon marrjen në pyetje të mbrojtësit të të pandehurit për 
atë që ai i ka treguar mbrojtësit. 
Për realizim të suksesshëm të funksionit të mbrojtjes në procedurë penale, përveç 
angazhimi të vet të dretpërdrejtë, i pandehuri mundet, e në situata të caktuara duhet 
patjetër, ta shfrytëzojë mbrojtjen profesionale, duke angazhuar mbrojtës. Funksioni i 
mbrojtjes profesionale është i rëndësishëm dhe i domosdoshëm, si për interes të të 
pandehurit, ashtu edhe për interes të mirëvajtjes së procesit gjyqësor. Meqë shoqëria 
është e interesuar për rrjedhë të drejtë dhe ligjore të procedurës penale, ajo nuk mund të 
jetë indiferente ndaj mënyrës se si ushtrohet në të funksioni i mbrojtjes. 
Realizimi me sukses i funksionit të mbrojtjes supozon krijimin e një raporti afërsie dhe 
të mirëbesimit ndërmjet të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, ku i pandehuri do të ishte i 
sigurt se mund t’i besojë dhe t’i rrëfehet lirisht mbrojtësit të vet për veprën për të cilën 
akuzohet, pa frikë se ajo që i tregon në mirëbesim, mund të shfrytëzohet në dëm të tij. 
Nga ana tjetër, edhe efikasiteti i mbrojtjes profesionale varet bukur shumë nga ajo se 
çfarë raporti mirëbesimi vendoset ndërmjet të pandehurit dhe mbrojtësit të tij.  
Kësisoj, duke u udhëhequr nga nevoja e krijimit të mirëbesimit të plotë, si për interes 
individual ashtu edhe për interes shoqëror, është parashikuar që nuk mund të merret në 
pyetje si dëshmitar mbrojtësi i të pandehurit për atë që i pandehuri ia ka besuar si 
mbrojtës që e ka, përveç kur këtë e kërkon vetë i pandehuri.  
Zgjidhjes ligjore me të cilën lejohet mundësia që, me kërkesë decidive të të pandehurit, 
të pyetet mbrojtësi i tij për atë që ai i ka treguar, shikuar nga aspekti i mbrojtjes, mund 
t’i bëhen vërejtje serioze. Pavarësisht nga fakti se zgjidhja e tillë arsyetohet me 
interesin e të pandehurit, ajo nuk mban llogari për pozitën e mbrojtësit si dëshmitar. Në 
të vërtetë, po qe se tregimi i mbrojtësit do të shkonte në dëm të të pandehurit, 
pavarësisht nga ajo se sa e dëmton reputacionin e mbrojtësit konkret, tregimi i tillë bie 
ndesh me etikën e mbrojtësit, etikë e cila nga mbrojtësi kërkon qe atë që e ka dëgjuar 
nga i pandehuri, të mos ua tregojë personave të tjerë, aq më pak, po qe se ajo nuk 
shkon në favor të të pandehurit. Nga ana tjetër, edhe sikur mbrojtësi të dëshmonte 
saktë, e dëshmia e tillë të ishte në favor të të pandehurit, për arsye të interesimit të 
mbrojtësit për të pandehurin si palë dhe klient të tij, deklaratën e tij gjykata mund ta 
hedhë si jo objektive. Sidoqoftë, pyetja e mbrojtësit të të pandehurit si dëshmitar, është 
kushtëzuar me vullnetin e të pandehurit. Në të kundërtën, ndalimi për mbrojtësin për të 
dëshmuar ekziston edhe pas përfundimit të funksionit të mbrojtjes.  
 
Largimi i të bashkëpandehurit nga dëshmimi 
 
Ndalesa nga dispozita e nënparagrafi 3 të nenit 126 synon pengimin e shfrytëzimit të 
deklarimit të të bashkakuzuarve, përkatësisht të personave të cilët kanë marrë pjesë 
bashkërisht në veprën penale dhe në raste të tjera të koneksitetit, me kusht që të jenë 
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aplikuar dispozitat për bashkim dhe ndarje të procedurës. Sikur të mos ekzistonte 
ndalesa e tillë, i pandehuri do të vihej në situatë që të deklaronte si dëshmitar lidhur me 
rrethanat e veprës penale në të cilën ka marrë pjesë vetë ose lidhur me veprën penale të 
përbashkët me personin tjetër, kundër të cilit zhvillohet procedurë e përbashkët. Nga 
dispozita në fjalë, del se asnjë person kundër të cilit zhvillohet procedurë e përbashkët, 
nuk mund të merret në pyetje si dëshmitar për sa i përket cilësdo vepër penale ose 
cilitdo bashkë të akuzuar në atë procedurë. Ndalesa në fjalë nuk mund të anashkalohet 
me shikim në shkresa të lëndës.179  
 
Largimi i fëmijës nga dëshmimi 
 
Kodi i procedurës penale nuk e lidh mundësinë për t’u bërë dëshmitar me kurrfarë 
moshe të vjetërsisë, as që vë farë kufizimesh në atë drejtim. Kështu, si dëshmitar mund 
të paraqitet personi i shtyrë në moshë, i mituri, fëmija e kategori të tjera personash. Në 
këtë drejtim njihet vetëm mituria e dëshmitarit për t’u betuar. Në të vërtetë, fëmija dhe 
personi për të cilin është vërtetuar të ketë kryer vepër penale ose dyshohet me arsye se 
ka kryer vepër penale, ose se ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale për të cilën 
merret në pyetje, - nuk i nënshtrohet betimit (neni 340, paragrafi 1). 
Fëmija i cili gjendet në lidhje farefisnore me të pandehurin konform më nenin 127, 
fakultativisht është i liruar nga obligimi për të dëshmuar (këtu nocioni “fëmijë” është 
më i gjerë se nocioni fëmijë sipas Kodit penal dhe përfshin edhe të miturin). Mirëpo, 
mundësia e tillë e lirimit nga dëshmimi, në kushte të caktuara ngrihet në obligim. Në të 
vërtetë, për të vendosur se a do të dëshmojë apo jo, kur Kodi i mundëson që të mos 
dëshmojë, dëshmitari duhet ta posedojë mundësinë faktike të gjykimit dhe të 
vendosjes, Në qoftë se në gjykatë paraqitet si dëshmitar fëmija, gjykata ex officio e 
vlerëson se, duke pasur parasysh moshën dhe zhvillimin e tij intelektual, a është i aftë 
ta kuptojë rëndësinë e asaj se nuk është i obliguar të dëshmojë. Po qe se konstatohet se 
fëmija si dëshmitar nuk është në gjendje ta kuptojë rëndësinë e autorizimit që ia njeh 
Kodi për mosdëshmim, nuk mund ta marrë në pyetje, përveç kur gjykata çmon se ai 
është i aftë të kuptojë se i nënshtrohet detyrimit për të treguar të vërtetën. 
Aftësia që fëmija të vendosë me vetëdije për mosdëshmim, është e ndryshme nga 
aftësia që fëmija të paraqitet në rolin e dëshmitarit. “Për heqje dorë nga mundësia për 
lirim nga dëshmimi, fëmija duhet të zhvillojë një operacion mendor, t’i kuptojë pasojat 
që mund të rrjedhin nga vendimi i tij dhe të vijë në përfundim të drejtë. Sa është i aftë 
fëmija për dhënie të deklaratës së tillë, është çështje faktike, të cilën e çmon gjykata, 
ndërsa vendimin e vet e arsyeton në aktgjykim”. Me sa shihet, marrja e vendimit lidhur 
me atë se a do të dëshmojë një fëmijë, është e lidhur me vlerësimin dhe, eventualisht, 
me vendimin e gjykatës në rastin konkret. Andaj, kur gjykata konsideron se fëmija i 
tillë nuk është i obliguar të dëshmojë, personi i tillë faktikisht kalon në radhën e 
personave që nuk mund të pyeten si dëshmitarë.  
 

                                                 
179 Pavišić 3, fq. 332. 
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Neni 127 [Dëshmitarët e liruar nga detyrimi për të dëshmuar] 
 
1. Nga detyra e dëshmimit janë të liruar: 

1.1. Bashkëshorti ose bashkëshorti jashtëmartesor i të pandehurit, përveç 
kur procedura zbatohet për vepër penale për të cilën mund të 
shqiptohet dënimi me të paktën pesë vjet burgim dhe ai është i 
dëmtuar me atë vepër penale; 

1.2. Personi i gjinisë së gjakut në vijë të drejtë me të pandehurin, bashkë-
shorti ose bashkëshorti jashtëmartesor; paraardhësit, pasardhësit, 
motrat, vëllezërit, axhët, dajët, tezet, hallat, fëmijët e motrave dhe 
vëllezërve; ose të afërmit: vjehrra, vjehrri, dhëndrri, nusja, motra e 
burrit/gruas, vëllai i burrit/gruas, kumbari, kumbarja, njerka, njer-
ku; përveç kur procedura zbatohet për vepër penale për të cilën 
mund të shqiptohet dënimi me të paktën dhjetë vjet burgim apo nëse 
është dëshmitar i veprës penale kundër fëmijës i cili bashkëjeton apo 
është i afërm me të apo me të pandehurin; 

1.3. Prindi adoptues ose fëmija i adoptuar i të pandehurit, përveç kur 
procedura zbatohet për vepër penale për të cilën mund të shqiptohet 
dënimi me të paktën dhjetë vjet burgim, ose ai është dëshmitar i 
veprës penale kundër fëmijës që bashkëjeton ose është i afërt me të 
apo me të pandehurin; 

1.4. Personi fetar për atë çka i pandehuri apo një person tjetër i është 
rrëfyer; 

1.5. Mbrojtësi, mbrojtësi i viktimave, mjeku, punëtori social, psikologu 
ose ndonjë person tjetër për faktet që i kanë mësuar gjatë ushtrimit 
të veprimtarisë së tyre kur detyrohen ta ruajnë si fshehtësi atë që e 
kanë mësuar me rastin e ushtrimit të profesionit; dhe 

1.6. Gazetari apo botuesi, i cili punon në media apo një ose më shumë nga 
bashkëpunëtorët e tij në pajtim me ligjin e zbatueshëm. 

2. Personi i cekur në paragrafin 1, nënparagrafët 4, 5 ose 6 të këtij neni nuk 
mund të refuzojë dëshmimin kur ekziston bazë ligjore për ta liruar nga 
detyrimi i mbajtjes së fshehtësisë. 

3. Organi kompetent që zbaton procedurën detyrohet që personat e cekur në 
paragrafin 1 të këtij neni, para marrjes së tyre në pyetje ose sapo të mësojë 
për marrëdhënien e tyre me të pandehurin, t'i bëjë me dije për të drejtën e 
tyre për të mos dëshmuar. Paralajmërimi dhe përgjigjja shënohen në 
procesverbal. 

4. Fëmija i cili, duke pasur parasysh moshën dhe zhvillimin intelektual, nuk 
është i aftë të kuptojë domethënien e të drejtës për të refuzuar dëshmimin 
nuk mund të pyetet si dëshmitar, përveç kur gjykata çmon se ata janë të 
aftë për të kuptuar se i nënshtrohen detyrimit për të treguar të vërtetën. 

5. Personi i cili ka të drejtë të mohojë dëshmimin ndaj njërit nga të 
pandehurit, lirohet nga detyrimi i dëshmimit edhe ndaj të pandehurve të 
tjerë kur dëshmia e tij, duke marrë parasysh çështjen, nuk mund të 
kufizohet në të pandehurit tjerë. 
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Përveç personave të cilët detyrimisht duhet të përjashtohen nga dëshmimi (neni 126), 
ekzistojnë edhe kategori personash të tjerë të cilët, kur gjenden në raport të caktuar 
juridik ose farefisnor me të pandehurin, ose në kontakt të caktuar fetar, janë të liruar 
nga obligimi që të dëshmojnë. Me fjalë të tjera, peronat e tillë mund të përjashtohen 
nga dëshmia. Disa persona janë të liruar nga dëshmia edhe sipas së drejtës 
ndërkombëtare. Të gjithë personat që lirohen nga obligimi për dëshmim, në realitet 
janë të aftë dhe mund të bëhen dëshmitarë, por a do të dëshmojnë apo jo në rastin 
konkret, varet prej vullnetit të tyre. 
 
Paragrafi 1. 
 
Dispozitat e paragrafit 1, nënparagrafi 1.1. - 1.6. të nenit 127 të Kodit të procedurës 
penale, përcaktojnë personat që lirohen nga detyrimi për të dëshmuar. Këtu gjithsesi 
duhen pasur parasysh edhe kufizimet për mundësinë e shfrytëzimit të kësaj të drejte, të 
cilat i parashohin nënparagrafi 1.1, 1.2 dhe 1.3 të këtij neni.  
Raportet e afërsisë gjinore, të rëndësishme për lirim nga dëshmimi, kanë vlerë të 
përhershme. Ndërkaq, ekzistimi i raporteve të tjera nuk do të thotë se është me karakter 
të përhershëm. Prandaj, për lirim nga detyrimi i dëshmimit, kërkohet ekzistimi i 
raportit juridik përkatës në momentin e dëshmimit. Ekzistimi faktik i raportit përkatës 
(p.sh. konkubinati) ose shkëputja e raportit juridik (shkëputja e martesës etj.) si dhe 
marrëdhëniet e miqësisë, jetës në banesë të përbashkët e të ngjashme, mund të jenë me 
ndikim vetëm për vlerësimin e besueshmërisë së deklarimit, çka i mbetet gjykatës që 
në çdo rast konkret ta peshojë me rastin e vendosjes. Ç’është e drejta, nga dëshmimi 
janë liruar personat të cilët janë në raport të caktuar me të pandehurin, por jo edhe 
personat që janë në raport të tillë me paditësin dhe të dëmtuarin. 
E drejta e të afërmit gjinor, prindërve dhe fëmijëve, që të mos dëshmojnë njëri kundër 
tjetrit, mund të ndiqet që nga burimet e së drejtës romake, nëpërmjet së drejtës 
mesjetare, gjithnjë deri në ditët tona. Shpesh merrej se të afërmit gjinorë të të 
pandehurit nuk lejohet të merren në pyetje si dëshmitarë. Si arsye merrej rreziku që 
deklarimi i tyre mund të paraqiste për njohjen e së vërtetës. Sot mbizotëron mendimi se 
personat e theksuar kanë interes të arsyeshëm që të mos dëshmojnë. Po ashtu 
mbizotëron mendimi, të cilin e konsiderojmë të justifikueshëm, se arsyeja për 
mundësinë e lirimit nga dëshmimi qëndron në arsyet humane ndaj ndjenjave të 
personave të afërm dhe në kujdesin e ligjvënësit për ruajtjen e lidhjeve familjare. Meqë 
shoqëria nuk duhet të jetë indiferente ndaj këtyre marrëdhënieve, është paraparë 
privilegji i mosdëshmimit. Mirëpo, arsyet humanitare, pikësynim i të cilave është 
ruajtja e marrëdhënieve familjare ndërmjet dëshmitarit dhe të pandehurit, edhe pse të 
rëndësishme, nuk janë të vetmet arsye për ekzistimin e privilegjit të mosdëshmimit. 
Arsyeja vijuese konsiston në nevojën për t’iu shmangur mundësisë që personat e 
përmendur të japin dëshmi të rrejshme, qoftë në dobi apo në dëm të të pandehurit, 
çfarë, duke pasur parasysh raportin reciprok të tyre, mund të jetë e pritshme. Si faktor 
vijues mjaft me rëndësi për përjashtim nga dëshmimi, ceket edhe fakti se dëshmia e 
dëshmitarit të tillë vlen pak.180 Sido që të jetë, me një zgjidhje të këtillë dëshirohet të 
shmanget situata konfliktore, e cila shkaktohet në psikikën e dëshmitarit, si i afërm 
gjinor i të pandehurit, me rastin e dëshmimit. Në të vërtetë, dëshmitari, i afërt gjinor i 
                                                 
180 Vasiljević: Sistem..., fq. 359. 
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të pandehurit, mund të gjendet në dilemë ndërmjet detyrimit që ta tregojë të vërtetën 
dhe kësisoj, t’i bëjë keq të pandehurit, dhe nevojës për ruajtjen e solidaritetit familjar e 
të japë dëshmi të rrejshme.  
Çështja e privilegjit të dëshmitarit që të mos dëshmojë, është zgjidhur në mënyrë 
identike ndaj të gjithë subjekteve që mund ta shfrytëzojnë atë. Detyra e organeve 
proceduese ndaj këyre subjekteve si dhe të drejtat e tyre, janë identike, pa marrë 
parasysh karakterin dhe shkallën e afërsisë.  
Lirimi nga detyrimi i dëshmimit përfshin lirimin e dëshmitarit nga dhënia e deklarimit 
nëse nuk dëshiron, por jo edhe lirimin nga detyrimi që t’i përgjigjet thirrjes. Me rastin e 
çdo fillimi të marrjes në pyetje të dëshmitarit, para se të fillohet të pyetet për çështjen 
kryesore, vërtetohet identiteti i dëshmitarit. Me atë rast vërtetohet edhe raporti i 
dëshmitarit me të pandehurin dhe të dëmtuarin. Kur pyetësi, i cili zhvillon veprimin 
procedural, konstaton ekzistimin e ndonjërit prej raporteve të sipërpërmëndura 
ndërmjet dëshmitarit dhë të pandehurit, është i obliguar ta bëjë me dije dëshmitarin se 
nuk është i detyruar të dëshmojë. Po qe se dëshmitari shfrytëzon privilegjin e nuk 
dëshmon, nga veprimi i tij nuk bën të nxirret kurrfarë përfundimi, as që shfrytëzimi i 
kësaj të drejte nga ana e dëshmitarit, mund të interpretohet në dëm të të pandehurit. 
Po qe se dëshmitari vendos ta shfrytëzojë privilegjin e vet, atëherë nuk është e lejuar të 
ndikohet në të që të dëshmojë. Kur dëshmitari heq dorë nga privilegji i tij, në cilindo 
stad të procedurës penale dhe dëshiron të dëshmojë, atëherë, sa u përket detyrimeve 
procedurale dhe përgjegjësisë, ai barazohet me dëshmitarët e tjerë. Konstatimi për 
njoftimin e bërë, si dhe përgjigjja e pyetjes së bërë rreth asaj se a do të dëshmojë apo 
jo, shënohen në procesverbal (neni 128, paragrafi1, nënparagrafi 1.2). Lëshimet 
eventuale nga ana e pyetësit në këtë drejtim, e bën dëshminë të papranueshme dhe në të 
nuk mund të mbështetet vendimi gjyqësor. Veprimi në mënyrë të kundërt, paraqet 
shkelje esenciale të dispozitave të KPP (neni 384, paragrafi 1, nënparagrafi 1.8). Këto 
formalitete procedurale janë të domosdoshme me rastin e çdo pyetjeje të dëshmitarit. 
Mundësia e lirimit nga dëshmia i është ofruar personit të thirrur në cilësi të dëshmitarit 
e jo të pandehurit. E drejta e dëshmitarit që të lirohet nga dëshmimi, atij i ofron 
mundësinë e zgjidhjes së dilemës ndërmjet dëshmimit të saktë, me se do ta ngarkonte 
të pandehurin, të afërm të vet, ose futjes në dëshmim të rrejshëm, me se veten ia 
ekspozon rrezikut të ndjekjes penale për dhënie të deklarimit të rrejshëm. Prandaj, 
mund të thuhet se e drejta e personit të tillë që të mos dëshmojë, nëse nuk dëshiron, 
ekziston për ta liruar atë nga ai detyrim i rëndë. I pandehuri nuk ka të drejtë të ndikojë 
në dëshmitar se a do ta shfrytëzojë privilegjin e vet apo jo.  
Në rast se dëshmitari vendos ta shfrytëzojë privilegjin e mosdëshmimit dhe refuzon të 
dëshmojë, ai nuk është i detyruar ta arsyetojë pse e refuzon dëshmimin, as që nga fakti 
i refuzimit bën të nxirren përfundime të pavolitshme lidhur me mbrojtjen e të 
pandehurit.  
Siç është theksuar edhe më herët, personat të cilëve u është ofruar mundësia e heqjes 
dorë nga dëshmia, mund të dëshmojnë. Mirëpo, për t’u kuptuar qëllimi i atij privilegji, 
vetë mundësia e heqjes dorë me të vërtetë supozon kuptim të thellë të ndjeshmërisë 
personale për rëndësinë e saj, dhe njëherësh supozon aftësi të caktuar gjykimi si dhe 
zhvillueshmëri shpirtërore. Në këtë drejtim, gjykatës i takon obligimi që, kur t’i qaset 
pyetjes së të afërmit të të pandehurit, me rastin e paralajmërimit për privilegjin e tij, 
njoftimi t’i përshtatet gjendjes intelektuale, moshës dhe zhvillimit trupor të dëshmitarit. 
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Por, duhet pasur parasysh edhe fakti se ekzistojnë aso gjendjesh shpirtërore dhe aso 
moshe, tek të cilat përshtatja është krejtësisht iluzore.181  
Në kategori të dëshmitarëve të cilët janë të liruar nga obligimi për të dëshmuar, por të 
cilët mund të dëshmojnë nëse dëshirojnë, bën pjesë edhe personi fetar (i konfesionit që 
njeh institutin e rrëfimit) lidhur me atë që atij i është rrëfyer i pandehuri apo ndonjë 
person tjetër. Duhet të theksohet se mundësia e mosdëshmimit të personit fetar për 
përmbajtjen e rrëfimit në legjislacion të disa shteteve, është paraparë si ndalesë 
absolute për dëshmim, si p.sh. neni 284 i Ligjit të procedurës penale të Republikës së 
Kroacisë etj..  
Kategori të posaçme të personave që përjashtohen nga obligimi për të dëshmuar, 
paraqet personeli diplomatik dhe konsullor. Duke pasur parasysh sovranitetit shtetëror, 
çështja e dëshmimit të disa kategorive të personave dhe të lirimit të tyre nga dëshmimi, 
është rregulluar me të drejtën ndërkombëtare. Sipas nenit 3,1 paragrafi 2, të Konventës 
së Vjenës mbi Marrëdhëniet Diplomatike nga viti 1962 “agjenti diplomatik nuk është i 
obliguar të dëshmojë”. Me agjent diplomatik kuptohet shefi i misionit ose anëtarët e 
misionit diplomatik, të cilët kanë cilësi diplomatike. Prandaj, gjykatat e shtetit pranues 
nuk kanë të drejtë t’i thërrasin agjentët diplomatikë që të dëshmojnë. Mirëpo, edhe pse 
agjenti diplomatik nuk është i detyruar të dëshmojë, po qe se dëshiron, mund të japë 
deklarim me shkrim. 
Nga ana tjetër, sipas Konventës së Vjenës mbi Marrëdhëniet Konsullore, të vitit 1963 
“anëtarët e konsullatës mund të thirren që të dëshmojnë në procedurë gjyqësore dhe 
administrative”. Nëpunësit konsullorë dhe anëtarët e personelit konsullor, sipas 
rregullit, nuk duhet të refuzojnë që të dëshmojnë. Mirëpo, nëse funksionari konsullor 
refuzon të dëshmojë, kundër tij nuk mund të aplikohet kurrfarë mase shtrënguese ose 
ndonjë sanksion tjetër. Kurdo që është e mundur, dëshmia e funksionarit konsullor 
mund të pranohet në banesë të tij ose në Konsullatë, ose të pranohet deklarimi i tij me 
shkrim. Veçanërisht theksohet se anëtarët e konsullatës nuk janë të detyruar të 
dëshmojnë për faktet të cilat kanë të bëjnë me ushtrimin e funksioneve të tyre, as që t’i 
japin për shikim korrespondencën dhe dokumentet zyrtare.  
 
Paragrafi 2. 
 
Personat e cekur në paragrafi 1, nënparagrafi 1.4 (personi fetar për atë që i pandehuri 
ose ndonjë person tjetër i është rrëfyer); nënparagrafi 1.5 (mbrojtësi, mbrojtësi i 
viktimës, mjeku, punëtori social, psikologu ose ndonjë person tjetër, për faktet që i 
kanë mësuar gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, kur detyrohen ta ruajnë si fshehtësi 
atë që kanë mësuar me rastin e ushtrimit të profesionit; dhe nënparag. 1.6 ( gazetari ose 
botuesi, i cili punon në medie apo një ose më shumë nga bashkëpunëtorët e tij, në 
pajtim me ligjin, nuk mund të refuzojnë dëshmimin kur ekziston bazë ligjore për ta 
liruar nga detyrimi i mbajtjes së fshehtësisë. 
 

                                                 
181 Damaška: Okrivljenikov iskaz kao dokaz u savremenom kriviënom procesu, Zagreb, 1962, fq. 62. 
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Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Paragrafi 3 parasheh obligimin për organin kompetent që zbaton procedurën që t’i 
bëjnë me dije personat nga paragrafi 1 për të drejtën e tyre që të mos dëshmojnë, dhe 
që njoftimin e bërë ta shënojë në procesverbal.  
Për paragrafin 4, shih: komentin tek neni paraprak 126. 
 
Paragrafi 5. 
 
Paragrafi 5 parasheh mundësinë për personin që ka të drejtë të mos dëshmojë ndaj 
njërit nga të pandehurit, që të mos dëshmojë edhe ndaj të pandehurve të tjerë, kur 
dëshmia e tij nuk mund të kufizohet në të pandehurit e tjerë.  
  
Neni 128 [Rrethanat kur deklarata është e papranueshme] 
 
1. Dëshmia e dëshmitarit është e papranueshme nëse: 

1.1. Personi nuk mund të pyetet si dëshmitar; 
1.2. Personi është i liruar nga dëshmimi, por nuk është vënë në dijeni për 

këtë ose shprehimisht nuk ka hequr dorë nga kjo e drejtë, apo kur 
udhëzimi dhe heqja dorë nuk është shënuar në procesverbal; 

1.3. Personi është fëmijë, i cili nuk kupton të drejtën e tij për të refuzuar 
dëshmimin; ose 

1.4. Dëshmia e dëshmitarit është marrë me forcë, me kanosje ose me 
ndonjë mënyrë tjetër të ndaluar. 

  
Në nenin 128 janë renditur rrethanat kur dëshmia e dëshmitarit është e papranueshme. 
Shih: komentin e nenit 257. 
 
Neni 129 [Dëshmitari nuk është i detyruara për të fajësuar veten apo të afërmin] 
 

Dëshmitari nuk ka detyrim të përgjigjet në pyetje konkrete 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. Gjykata apo 
prokurori i shtetit për këtë të drejtë e njofton dëshmitarin. 

 
Dispozita e nenit 129 parasheh privilegj vijues për dëshmitarin. Në të vërtetë, përveç 
kategorive të caktuara të personave të cilët nuk mund të pyeten si dëshmitarë, ose të 
atyre që janë liruar nga obligimi për të dëshmuar, e drejta e procedurës penale ia 
mundëson dëshmitarit, duke e kuptuar me këtë rast çdo person i cili ka detyrim të 
dëshmojë në çështjen konkrete, që ta mohojë përgjigjen për ndonjë pyetje, po qe se 
është e besueshme se me të do t’ia ekspozonte veten ose të afërmin gjinor; a) turpit të 
rëndë, b) dëmit të konsiderueshëm material ose c) ndjekjes penale. 
Kur qytetarët thirren në cilësi të dëshmitarit, interesi i përgjithshëm shoqëror kërkon që 
ata ta thonë të vërtetën dhe gjithë të vërtetën, pra tërë atë që dinë lidhur me rrethanat e 
rastit penal. Me gjithë interesin e theksuar shoqëror në atë drejtim, ekziston edhe 
interesi i individit, që disa çështje të caktuara t’i mbajë konfidenciale. Kolizionin e 
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interesave të sipërshenuar Kodi e ka zgjidhur ashtu që dëshmitarit i jepet e drejta të 
mos i përgjigjet ndonjë pyetjeje. Kjo është e kuptueshme, sepse obligimi për dëshmim 
dhe tregimi i së vërtetës, nuk duhet të shndërrohet për dëshmitarin në vetakuzim. 
Zgjidhja e këtillë e mbron dëshmitarin gjatë pyetjes nga keqpërdorimi eventual i 
dispozitave procedurale dhe duhet të pengojë sjelljen e tij në pozitë që ta pranojë 
veprën penale apo t’i ekspozohet përgjegjësisë penale për dëshmi të rrejshme. 
Në të vërtetë, duke u nisur nga llojllojshmëria e problemeve lidhur me privilegjin e 
mosdhënies së përgjigjes për ndonjë pyetje, dhe nga kompleksiteti i saj, ligji e lë të 
hapur çështjen se ç’përfshijnë nocionet “dëm i konsiderueshëm material”, “turp i 
madh”. Çështja e ekzistimit të dëmit të konsiderueshëm material është çështje faktike 
dhe, para së gjithash, ajo varet nga mundësitë materiale të dëshmitarit. Mendojmë se, 
me rastin e vlerësimit të këtij kriteri, më tutje duhet pasur parasysh pesha e veprës 
penale, e cila është objekt dëshmie si dhe rëndësia e dëshmisë si provë për provimin e 
saj. Vështirësitë shfaqen edhe tek përcaktimi më i afërt si dhe tek vërtetimi i ekzistimit 
të rrethanës “turp i madh”. Këtu me siguri është fjala për turp të intensitetit të lartë, e jo 
për çfarëdo turpi. 
Meqenëse me rastin e marrjes në pyetje të dëshmitarit, gjykata nuk e di se cila pyetje 
mund të ketë pasojë të dëmshme për dëshmitarin, praktika mbështet qëndrimin se nuk 
mund të përjashtohet mundësia e shtruarjes së pyetjes në këtë drejtim. Në të vërtetë, 
pikëpamja e tillë është e pranuar vetëm me kusht që dëshmitarit t’i bëhet me dije për 
privilegjin e mosdhënies së përgjigjes për ndonjë pyetje. Prandaj, kur i shtrohet pyetja, 
dëshmitari ka të drejtë të mos përgjigjet. Në këtë drejtim, mund të lindin disa 
vështirësi, meqë për lirim nga përgjigjja për ndonjë pyetje është e nevojshme që, në 
njëfarë mase, gjykata të bindet se dhënia e përgjigjes për pyetjen konkrete dëshmitarin 
ose të afërmin e tij gjinor do ta sjellë në gjendje turpi të madh, dëmi të konsiderueshëm 
material ose ndjekjeje penale. 
Me sa shihet, gjykata, para se të fillojë marrjen në pyetje të dëshmitarit, duhet t’ia bëjë 
me dije patjetër se nuk është i obliguar t’i përgjigjet ndonjë pyetjeje. Se kur do ta 
pranojë gjykata si të justifikueshme mosdhënien e përgjigjes për ndonjë pyetje, është 
çështje faktike. Po qe se dëshmitari, duke u mbështetur në këtë privilegj, refuzon 
përgjigjen për ndonjë pyetje, gjykata nuk duhet të insistojë për përgjigje, duke e 
arsyetuar insistimin me faktin se përgjigjen nuk do ta shënojë në procesverbal, e të 
ngjashme. Po qe se gjykata kapërcen pa ia bërë me dije dëshmitarit, e megjithatë e 
mbështet vendimin në atë dëshmi, konsiderohet se me një veprim të tillë nuk është 
shkelur e drejta e të pandehurit për mbrojte, po këtu kemi të bëjmë me shkeljen e së 
drejtës personale të dëshmitarit. Mirëpo, kjo, nga ana tjetër, e hap çështjen rreth asaj se 
a ka nevojë për vëllimin ekzistues të privilegjit të përmendur. 
Në një pjesë të teorisë proceduralo-penale është shprehur rezervë, sipas mendimit tonë 
e arsyeshme, rreth çështjes së ekzistimit të privilegjit të dëshmitarit për mosdhënie të 
përgjigjes për ndonjë pyetje me pikëmbështetje në mundësinë e shkaktimit të dëmit 
material ose të lëndimit të nderit, përveç të tjerash, edhe nga shkaku se të drejtat e tjera 
pozitive rreth kësaj çështjeje nuk shkojnë kaq gjerë, sikurse KPP.182 Nevoja e 

                                                 
182 Sipas shkrimit të prof. Damaška: Obaveštenja gradjana..., fq. 201-202, e drejta austriake, sikurse edhe 
LPP, parasheh të njëjtat shkaqe për mosdhënie të përgjigjes për pyetje konkrete, vetëm jo si të drejtë të 
dëshmitarit, por si mundësi të cilën e vlerëson gjykata. Nga ana tjetër, e drejta e Gjermanisë - neni 55 
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ekzistimit të këtyre shkaqeve (të dëmit material dhe të turpit) duhet trajtuar në lidhmëni 
reciproke me nevojën e efikasitetit të procedurës penale, prandaj de lege ferenda 
ndoshta do të duhej përcaktuar vetëm për mundësinë e mosdhënies së përgjigjes për 
shkak të rrezikut nga ekspozimi i ndjekjes penale. Konsiderojmë se mbrojtja e 
interesave të dëshmitarit rreth çështjeve të sipërpërmendura mund të sigurohet me 
përjashtim të publikut për atë kohë, ose kësisoj pasoja negative mund të zbutet. 
Dyshimi në arsyen e ekzistimit të këtij privilegji, siç vë në pah Damaška, gjithsesi do të 
gjejë shprehjen kur të fillojnë më shpesh të thirrën dëshmitarët në të. 
Duke e trajtuar këtë të drejtë të dëshmitarit, duhet vënë në pah edhe rreziku që i 
kanoset të pandehurit indirekt. Në të vërtetë, me rastin e vlerësimit të mosdhënies së 
dëshmisë për shkak të rrezikut nga ekspozimi për ndjekje penale, trupi gjykues mund të 
formojë bindje se dëshmitari, si bashkë ekzekutues, është fajtor, e, gjykuar sipas kësaj, 
edhe i pandehuri. Prandaj çfarëdo zgjidhjeje ligjore që të pranohet, duhet të jetë e atillë 
që dëshmitarit t’i mundësojë mosdhënien e dëshmisë kundër vetes.  
  
Neni 130 [Kushtet e përgjithshme për marrjen në pyetje në procedurë paraprake,  

marrjen e deklaratës në procedurë paraprake ose mundësinë hetuese të 
veçantë] 

 
1. Dëshmitari pyetet ndamas dhe pa praninë e dëshmitarëve të tjerë. 

Dëshmitari detyrohet t’i jep përgjigjet gojarisht. 
2. Pas kësaj, dëshmitari pyetet për emrin dhe mbiemrin, emrin e babait dhe të 

nënës, numrin e letërnjoftimit, profesionin, vendbanimin, vendlindjen, 
moshën dhe marrëdhënien e tij me të pandehurin dhe me të dëmtuarin. 
Dëshmitarit i bëhet me dije detyrimi i tij për të lajmëruar gjykatën për çdo 
ndryshim të vendbanimit ose vendqëndrimit. 

3. Dispozita e paragrafit 2 të këtij neni nuk zbatohet kur është në 
kundërshtim me masat për mbrojtjen e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve siç 
parashihet me këtë Kod. 

4. Zyrtarët e policisë janë të detyruar që të japin të dhënat nga paragrafi 3 
por informohen për të drejtën e tyre, që në vend të adresës së banimit të 
japin adresën e stacionit të tyre policor. 

5. Me rastin e marrjes në pyetje të personit i cili nuk ka mbushur moshën 
tetëmbëdhjetë vjet, sidomos kur ai është dëmtuar me veprën penale 
veprohet me kujdes që pyetja të mos ndikojë dëmshëm në gjendjen e tij 
mendore. Kur është e nevojshme, ai pyetet me ndihmën e psikologut për 
fëmijë ose pedagogut për fëmijë apo ekspertit tjetër profesional. 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Veprimi procedural i marrjes në pyetje të dëshmitarit (marrja e deklaratës), i cili 
zbatohet gojarisht, është detyrë mjaft e ndërlikuar. Marrja e deklaratës bëhet ndaras dhe 
pa praninë e dëshmitarëve të tjerë. Rëndësia e dëshmisë si provë imponon nevojën që, 

                                                                                                                            
paragrafi paragrafi 1 rreth kësaj çështjeje parasheh si shkak vetëm ekspozimin ndaj rrezikut nga ndjekja 
penale. As e drejta anglosaksone nuk shkon kaq gjerë sikurse KPP. 
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me rastin e pyetjes, pyetësi t’i qaset asaj me plan paraprak të përgatitur mirë e të 
definuar qartë.  
Me qëllim që të vërtetohet identiteti i dëshmitarit dhe i lidhjeve e marrëdhënieve të tij 
me pjesëmarrësit përkatës proceduralë, dëshmitarit së pari i bëhen pyetje të 
përgjithshme (quoad personalia ose generalia). Kështu, dëshmitari pyetet për emrin e 
mbiemrin, emrin e babait dhe të nënës, numrin e letërnjoftimit, profesionin, 
vendqëndrimin, vendlindjen, moshën dhe marrëdhënien e tij me të pandehurin dhe me 
të dëmtuarin. Dëshmitarit i bëhet me dije detyrimi i tij për të lajmëruar gjykatën për 
çdo ndryshim të vendbanimit ose vendqëndrimit. Krahas kësaj, varësisht nga rasti 
konkret, është e nevojshme të sqarohen edhe lidhjet e tjera eventuale, siç janë punësimi 
në vend të njëjtë të punës, aktiviteti sportiv, hobi i përbashkët etj.. Konsiderojmë se, 
për vlerësim të drejtë dhe objektiv të dëshmisë, gjykata duhet të futet më thellë në 
raportet e përditshme të ndërsjella ndërmjet dëshmitarit dhe të pandehurit, të cilat 
ndodh të jenë me ndikim vendimtar për dëshmi.183  
Në kuadër të pyetjeve të përgjithshme lidhur me identitetin, dëshmitarit i bëhen edhe 
paralajmërime përkatëse, se është i obliguar të thotë të vërtetën dhe se nuk guxon të 
heshtë asgjë, si dhe paralajmërimi se dëshmimi i rrejshëm përbën vepër penale. Me 
arsye mendohet se kontakti i parë me dëshmitarin nuk duhet të jetë tejet zyrtar dhe i 
ftohtë, as që, me rastin e paralajmërimeve, bën të lihet përshtypja se që në fillim 
dyshohet në dëshminë e tij. Jo rrallë, kur thirret një person në cilësi të dëshmitarit, nëse 
për herë të parë kontakton me organin procedues, i cili duhet ta pyesë, ai mund të jetë i 
shqetësuar dhe mund të ketë një dozë tensioni, i cili manifestohet në formë të 
pasigurisë, zbehjes, dridhjes së duarve e të këmbëve etj.. Për qetësim të tensionit të 
tillë, pyetësi duhet të përpiqet që ndërmjet tij dhe dëshmitarit të krijojë raport 
mirëbesimi. Prandaj, stabiliteti dhe gjakftohtësia me rastin e pyetjes duhet të jenë 
gjithnjë pranishme, pavarësisht nëse dëshmitari i vërteton ose i zbulon rrethanat e reja 
apo orientohet në dëshmi të rrejshme. 
Dëshmitarit i bëhet me dije detyrimi i tij për të lajmëruar gjykatën për çdo ndryshim të 
vendbanimit ose vendqëndrimin. Kur merret në pyetje zyrtari i policisë në cilësi të 
dëshmitarit ai ka të drejtë që, në vend të adresës së banimit, ta jep adresën e stacionit të 
tij policor. Gjykata duhet ta njoftojë për këtë të drejtë (paragrafi 4 i këtij neni. 
Pas pyetjeve të përgjithshme, kalohet në marrjen në pyetje për çështjen kryesore, dhe 
dëshmitari thirret që të paraqesë tërë atë që di për faktin përkatës. Me rastin e pyetjes së 
dëshmitarit, duhet të kihet parasysh nevoja që kjo veprimtari të rrjedhë me një rend, pa 
kufizime dhe ndarje të theksuara të ndonjë faze të procesit të pyetjes. Gjithsesi, pyetësi 
duhet t’i ketë parasysh dhe t’i respektojë specifikat në fushën e psikologjisë së disa 
kategorive të dëshmitarëve, siç janë fëmijët, të miturit, personat e moshuar dhe rrethana 
të tjera, të cilat kanë rëndësi për vlerësim të dëshmisë së dëshmitarit. Për këtë arsye, 
mënyra e pyetjes së dëshmitarit duhet t’i përshtatet psikologjisë së personit. Nga ana 

                                                 
183 Në këtë drejtim, Petriqi (Komentar I, fq., 443) me të drejtë vë në pah se “me rastin e vlerësimit të 
marrëdhënieve ndërmjet të pandehurit dhe dëshmitarit dhe objektivitetit të dëshmitarit duhet pasur parasysh 
nëse është fjala për personat të cilët gjenden në të njejtën organizatë punuese..., a janë në raport subordinimi 
dhe të nënshtruar, a janë në raport të punës dhe të veprimtarisë së përbashkët..., a janë simpatizues të flaktë 
të të njëjtit klub apo të klubeve kundërshtare, të shoqatës profesionale ose të shoqatës tjetër, a janë 
ideologjikisht dhe profesionalisht në konfrontim, a kanë lidhje gjinore (të gjakut, krushqisë ose shpirtërore 
etj.), a kanë orientime identike (radioamatorë, filatelistë, gjuetarë, e të ngjashme.)”. 
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tjetër, kjo imponon nevojën për njohje të psikologjisë gjyqësore dhe posedim të taktit e 
të përvojës në shfrytëzimin e kategorive të ndryshme të dëshmitarëve. 
Me rastin e marrjes në pyetje, dëshmitarit duhet t’i mundësohet që, lirisht dhe pa 
pengesa, t’i paraqesë faktet që kanë të bëjnë me veprën penale dhe përgjegjësinë penale 
të kryerësit, të cilat i kanë ngelur në kujtesë. Edhe pse kjo pjesë e dëshmisë është jo e 
plotë dhe e përgjithësuar, megjithatë paraqet atë për se dëshmitari është më së tepërmi i 
sigurt. Dëshmitarit mund t’i lejohet që, në deklarimin e tij, të jetë më i gjerë, pa u 
lëshuar në tregim historik për ngjarjen, ndërsa është çështje e pyetësit që të shënojë në 
procesverbal vetëm atë që është e rëndësishme për faktet. 
Gjatë paraqitjes së dëshmisë, sipas rregullit, dëshmitari nuk duhet të ndërpritet dhe 
duhet shmangur shtrimin e pyetjeve. Me të drejtë vihet në pah se ka dëshmitarë të cilët, 
në të vërtetë, nuk janë në gjendje t’i parashtrojnë objektivisht perceptimet e veta, po qe 
se nuk shkojnë sipas një rendi të caktuar, më së shpeshti duke renditur ngjarjen 
kronologjikisht. Megjithatë, biseda e lirë e dëshmitarit mund të ndërpritet, sidomos 
nëse ai flet për çështje të parëndësishme për çështjen penale. Me rastin e pyetjes së 
dëshmitarit, mund të paraqitet nevoja që, pas përfundimit të pyetjes (nganjëherë edhe 
gjatë deklarimit), të shtrohen pyetje kontrolluese ose plotësuese, qëllimi i të cilave 
është ngacmimi ose orientimi i deklarimit, plotësimi i zbrazëtive të caktuara, sqarimi i 
situatës kur dëshmia nuk përputhet me faktet dhe rrethanat e vërtetuara më parë, 
saktësimi i çështjes etj..  
Me rastin e marrjes në pyetje të dëshmitarit, duhen pasur parasysh ndalesat nga neni 
128.  
Gjykata, gjithashtu duhet ta mbrojë dëshmitarin nga nëpërkëmbja e palëve dhe e 
mbrojtësit të të pandehurit. Nuk bën t’i lejohet palës që, me qëllim të zhvlerësimit të 
dëshmisë, e cila nuk shkon në favor të saj, të tentojë me çdo kusht, pa i zgjedhur 
mjetet, ta përbuzë dhe të nënçmojë personalitetin e dëshmitarit.  
 
Dëshmitari okular  
Nocioni dëshmitar është nocion i përgjithshëm, i cili ngërthen në vete kategori të 
ndryshme personash (të dëmtuarin si dëshmitar, dëshmitarin okular, dëshmitarin sipas 
dëgjimit etj.). Dallimi ndërmjet dëshmitarit okular dhe atij jookular qëndron në faktin 
se, me rastin e pyetjes së dëshmitarit, çfarë rrethanash - si objekt dëshmimi, synohet të 
vërtetohen. Në rend të parë, aty hyjnë rrethanat e vetë ndodhjes së veprës penale 
(përshkrimi i ngjarjes, vendi, koha, mënyra, mjeti, pasoja etj.). Informacionet e 
dëshmitarit okular kufizohen në ngjarjen penale të vëzhguar. Ndërkaq, dëshmitari jo 
okular disponon informacione që ka marrë jo me perceptim të drejtpërdrejtë të vetë 
kryerjes së veprës, por me perceptim të ndodhive dhe fakteve të tjera, të cilat janë të 
lidhura tërthorazi me ngjarjen penale184 Një person bëhet dëshmitar okular vetëm nëse 
ngjarja, që ka vështruar, ka karakter juridiko-penal, që do të thotë se konsiderohet si 
vepër penale ose dyshohet në atë drejtim. Kodi i procedurës penale he as teoria e së 
drejtës së procedurës penale nuk flasin drejtpërdrejt për dëshmitarin okular. Sipas 
rregullit, dëshmitari pyetet prej nga e di ose e ka mësuar atë për të cilën dëshmon. 
Pyetja e tillë shtrohet për arsye se është e nevojshme të vërtetohet burimi i njohjes, 
d.m.th. a thua dëshmitari i komunikon faktet që i ka vërejtur me shqisa të veta. 
Nevojitet të dihet se, në rastin konkret, është fjala për dëshmitar direkt, për dëshmitar të 
                                                 
184 Vodinelić, op. cit., fq. 8. 
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veprës, i cili e ka vërejtur me shqisa të veta rrjedhën e veprës për të cilën deklaron, apo 
atë që e tregon, e ka dëgjuar nga dikush tjetër, e që në një situatë të tillë kemi të bëjmë 
me dëshmitar sipas dëgjimit. Në praktikë dhe në teori përdoret mjaft shpesh termi 
“dëshmitar okular”, edhe pse deri sot nuk ekziston përkufizim i caktuar konkret. Në të 
vërtetë, dëshmitarët i krijon vetë rasti, fakti se në momentin kur dhe në vendin ku është 
kryer vepra penale, janë ndodhur aty dhe me shqisat e tyre, me shikim apo dëgjim, e 
kanë vërejtur atë që ka ngjarë. Prandaj dëshmitarë okularë konsiderohen ata persona të 
cilët tregojnë për perceptimet e veta shqisore të drejtpërdrejta lidhur me faktet juridike 
relevante në procedurën penale. 
 
Dëshmitari sipas dëgjimit  
Më parë është theksuar se dëhmitari dëshmon në procedurë penale për perceptimin e 
vet të drejtpërdrejt shqisor të fakteve juridike relevante. Në të vërtetë, në bazë të 
perceptimit të drejtpërdrejtë shqisor dëshmojnë të gjithë dëshmitarët, pa marrë parasysh 
se a është fjala për dëshmitarë okularë apo për dëshmitarë sipas dëgjimit. Mirëpo, 
dëshmitari sipas dëgjimit (dëshmitari ex audity) nuk e ka peceptuar vetë rrjedhën e 
veprës, por flet për tregimin e personave të tretë, të cilët i kanë treguar për zhvillimin e 
veprës. 
Me rastin e trajtimit të analizës së pyetjes së dëshmitarit sipas dëgjimit, paraqiten një 
mori pyetjesh, siç janë: a thua dëshmitari burimor i ka thënë fare diçka dëshmitarit 
sipas dëgjimit; a thua deklarata primare e përcjellë nëpërmjet dëshmitarit sipas 
dëgjimit, i përgjigjet së vërtetës; a thua dëshmitari sipas dëgjimit ka riprodhuar 
përmbajtësisht dhe në mënyrë korrekte deklarimin e parë të dëshmitarit origjinal-
burimor? Të gjitha këto pyetje, me rastin e vlerësimit të dëshmisë së tillë, shkaktojnë 
vështirësi të caktuara.. Meqë dëshmitari sipas dëgjimit nuk e ka vërejtur ngjarjen 
kontestuese, por flet për deklaratën për të cilën ka dëgjuar, ekziston mundësia që ai 
komunikim të bëhet me përmbajtje të shtrembëruar. Kur kësaj i shtohen edhe gabimet 
eventuale, veçse gjithsesi të mundshme gjatë riprodhimit, aq më parë nëse deklarata 
bëhet në sistem zinxhiror nëpërmjet shumë personave, atëherë me të drejtë përfundohet 
se dëshmimi sipas dëgjimit nuk mund të jetë surrogat i mirë për dëshmitarin origjinal 
burimor.185 Psikologjia ka vënë në pah se rezultati i gabimeve me rastin e dëshmimit 
vetëm në bazë të shqisës së dëgjimit, është një herë e gjysmë më i madh sesa te 
deklarimi i dëshmitarit që mbështetet në shqisën e të pamit. Nga ana tjetër, disa autorë 
nënvizojnë me të drejtë faktin se njerëzit dëgjojnë sipas kuptimit, madje sipas atij 
kuptimi që vetë ua japin fjalëve të thëna. Kjo gjithsesi vështirëson riprodhimin e 
drejtpërdrejtë dhe konsekuent të asaj që ka thënë personi i tretë, ndërsa kjo te pyetja e 
dëshmitarit sipas dëgjimit, sipas natyrës së çështjes, është më e theksuar. Me sa shihet, 
përveç burimeve të shumta të lajthitjeve, të cilat janë karakteristikë e deklarimit të 
dëshmitarit origjinal-burimor, paraqiten edhe të meta të tjera karakteristike për dëshmi 
sipas dëgjimit. Prandaj në shkencën procedurale penale me të drejtë shtrohet çështja e 
lejueshmërisë së kësaj mënyre të argumentimit të fakteve. 
Për këtë çështje ekziston mendimi, me të cilin edhe ne pajtohemi, se parimisht nuk 
lejohet shfrytëzimi i dëshmisë së tillë, edhe pse nuk është e mundur dhe as reale që të 
eliminohet plotësisht nga përdorimi. Në të vërtetë, me rastin e procedimit të provave, e 
drejta procedurale penale përpiqet për realizimin e parimit të drejtpërdrejtë, i cili 
                                                 
185 Vodinelić, op. cit., fq. 24. 
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kërkon që në procedurën penale të përdoren ato mjete të provës, të cilat janë më së 
afërmi me burimin e njohjes së fakteve të rëndësishme. Kjo praktikisht do të thotë që, 
kur ekziston dëshmitari, i cili i ka vërejtur drejtpërdrejt faktet që janë objekt dëshmimi, 
duhet të përpiqemi gjithmonë që po ai person të pyetet drejtpërsëdrejti. 
Duhet të pranojmë se kjo nuk është e mundur çdoherë të realizohet. Prandaj, Kodi i 
procedurës penale nuk e ndalon shprehimisht pyetjen e dëshmitarit sipas dëgjimit. 
Edhe pse dëshmitarët e tillë janë mjaftë jo të sigurt, nuk përjashtohet mundësia që 
ndalesa absolute në atë drejtim do të mund ta mbyllte një rrugë të çmuar për ta njohur 
të vërtetën. Së këndejmi, deklarimit të dëshmitarit sipas dëgjimit, kur paraqitet nevoja e 
domosdoshme për të, i duhet qasur me kujdes. Në të vërtetë, pyetja e dëshmitarit sipas 
dëgjimit nuk mund ta zëvendësojë deklarimin e dëshmitarit burimor si dëshmitar 
parësor. Mirëpo, kur dëshmitari burimor është i paarritëshëm nuk mund të gjendet, s’ka 
pengesë të pyetet dëshmitari sipas dëgjimit për atë çka ka mësuar nga burimi origjinal, 
sepse në një rast të tillë dëshmitari sipas dëgjimit është më së afërmi me burimin e 
provës përkitazi me rrethanat përkatëse. Megjithatë, në kërkim për personit i cili është 
më së afërmi me burimin, organi procedural duhet të ketë kujdes për pyetjen e 
dëshmitarit ex audity aliena, d.m.th. pyetja e personit i cili deklaron atë që i ka treguar 
personi tjetër për atë që ka dëgjuar nga dëshmitari burimor. Dëshmitari i tillë, me të 
drejtë konsiderohet “asi relej i cili që nga fillimi ka pengesa serioze të përhershme dhe 
pëson deformime”.186 Nga sa u tha më sipër, konsiderojmë se, kurdo që është e 
mundur, duhet shmangur marrja në pyetje e dëshmitarit sipas dëgjimit. 
Konsiderohet se, me qëllim të vërtetimit të provës së proceduar, s’ka pengesë që, 
krahas me dëshmitarin burimor, ose krahas me të pandehurin, të pyetet edhe dëshmitari 
sipas dëgjimit. Kjo do të mund të realizohej kur, p.sh., për ndonjë arsye dëshmitari 
është bërë i njëanshëm, sa kohë që nuk ka qenë kësisoj në kohën kur i ka treguar diçka 
të tillë dëshmitarit sipas dëgjimit, ose kur dëshmitari sipas dëgjimit ka memorie më të 
mirë se dëshmitari origjinal.187  
Sipas paragrafi 3, dispozita e paragrafi 2 nuk zbatohet kur është në kundërshtim me 
masat për mbrojtjen e të dëmtuarve dhe të dëshmitarëve (Kapitulli XXI, nenet 220-
226).  
 
Paragrafi 4. 
 
Kur merret në pyetje zyrtari i policisë në cilësi të dëshmitarit, ai ka të drejtë që, në vend 
të adresës së banimit, të japë adresën e stacionit të tij policor. Gjykata duhet ta njoftojë 
për këtë të drejtë. 
 
Paragrafi 5. 
 
Dispozita e paragrafit 5 kërkon kujdes të posaçëm me rastin në marrjes në pyetje të 
dëshmitarit i cili nuk i ka mbushur 18 vjeç, sidomos kur ai është dëmtuar me vepër nga 
vepra penale. Dispozita në fjalë synon ta kursejë të dëmtuarin e tillë nga i ashtuquajturi 

                                                 
186 Ibid.  
187 Damaška, Obaveštenja dana organima unutrašnjih poslova i dokazivanje u kriviënom postupku, 
“JRKKP”, nr. 2/1969, fq. 98. 
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viktimizim i dytë. Prandaj kërkon që, kur është e nevojshme, ai të pyetet me ndihmën e 
psikologut ose të pedagogut për fëmijë, apo të një personi tjetër profesional.  
 
Neni 131 [Marrja në pyetje në procedurë paraprake] 
 
1. Gjatë fazës së hetimit, prokurori i shtetit mund të thërret dëshmitarët, 

viktimat, dëshmitarët bashkëpunues, dëshmitarët e mbrojtur dhe ekspertët 
që të japin informata në marrjen në pyetje në procedurën paraprake që 
është relevante për procedurën penale. 

2. Prokurori i shtetit mund të lejojë mbrojtësin, viktimën apo mbrojtësin e 
viktimave që të merr pjesë në marrjen në pyetje në procedurë paraprake. 

3. Gjatë marrjes në pyetje, prokurori i shtetit mund të pyesë personin i cili 
merret në pyetje lidhur me provat materiale. Provat materiale duhet të 
identifikohen qartë në procesverbalin, transkriptin ose raportin mbi 
marrjen në pyetje. 

4. Marrja në pyetje në procedurë paraprake mund të incizohet audio, të 
incizohet audio dhe video, të transkriptohet fjalë për fjalë ose të 
përmblidhet në një raport. Incizimi, transkripti apo raporti janë në pajtim 
me Kapitullin XI dhe i bashkëngjiten shkresave të lëndës.  

5. Personi i cili merret në pyetje nga ky nen mund të dëshmojë më vonë gjatë 
marrjes së deklaratës në procedurë paraprake ose në mundësinë hetuese të 
veçantë. 

 
Terminologjia e përdorur me rastin e emërtimit të neneve 131 dhe 132 në tekstin në 
gjuhën shqipe ka shkaktuar konfuzion për sa i përket veprimit procedural që ka të bëjë 
me marrjen në pyetje në procedurë penale. Dispozitat e neneve 131 dhe 132 veprimin 
procedural të marrjes në pyetje gjatë procedurës paraprake e zbërthejnë në: - 
intervistim paraprak (që në gjuhën shqipe është quajtur “marrje në pyetje në procedurë 
paraprake); dhe në marrje të deklaratës në procedurë paraprake. Në Kod më tutje flitet 
për marrjen në pyetje të dëshmitarit apo ekspertit në shqyrtim gjyqësor (neni 330) dhe 
për marrjen në pyetje të të akuzuarit (neni 346). Marrja në pyetje e dëshmitarit, 
ekspertit apo të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor, për sa i përket efektit përmbajtjesor 
procedural, është e njëjtë me marrjen e deklaratës në procedurë paraprake e jo me 
marrjen në pyetje (intervistimin) në procedurë paraprake.  
Për përkufizimin “marrje në pyetje në procedurë paraprake” dhe për “marrje të 
deklaratës në procedurë paraprake”, shih: edhe fusnotën te komentimi i nenit 257, 
paragrafi 1 
Jemi koshientë se dispozitat ligjore dhe terminologjia e përdorur në to obligojnë. 
Mirëpo, ne e konsiderojmë të domosdoshme që, me qëllim të eliminimit të konfuzionit 
në këtë drejtim, me rastin e ndryshimit dhe të plotësimit të KPP-së në të ardhmen 
“marrja e deklaratës” në procedurë paraprake nga neni 132 të emërtohet “marrja në 
pyetje”, ndërsa për “marrje në pyetje” në procedurë paraprake nga neni 131 të thuhet 
“Intervistimi në procedurën paraprake”. 
 



Ejup Sahiti 

367 

Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Prokurori i shtetit mund të thërrasë gjatë fazes së hetimit personat e përmendur në 
paragrafin 1 të këtij neni, që të japin informacione relevante në marrjen në pyetje (gjatë 
intervistimit) në procedurën paraprake. Intervistimi sipas këtij neni zbatohet kryesisht 
për marrjen fillestare në pyetje të një rrethi më të gjerë të dëshmitarëve, në mënyrë që 
të shihet se cilët prej tyre ofrojnë informacione të nevojshme për procedurë penale.  
Gjatë marrjes në pyetje (intervistimit) në procedurë paraprake, prokurori i shtetit mund 
të lejojë mbrojtësin, viktimën apo mbrojtësin e viktimave që të marrin pjesë.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Provat materiale të cilat sigurohen nëpërmjet marrjes në pyetje (intervistimit). duhet të 
identifikohen qartë në procesverbalin, transkriptin ose raportin mbi marrjen në pyetje. 
Vetë procesi i marrjes në pyetje në procedurë paraprake mund të incizohet audio, të 
incizohet audio dhe video, të transkriptohet fjalë për fjalë ose të përmblidhet në një 
raport në pajtim me Kapitullin XI, i cili ka të bëjë me Procesverbalet, dhe i 
bashkëngjiten shkresave të lëndës.  
Provat e siguruara gjatë marrjes në pyetje në procedurë paraprake, mund të përdoren si 
bazë për të forcuar urdhrat hetues në procedurë paraprake, vendimet për paraburgim 
dhe aktakuzën. Ato nuk mund të përdoren si provë e drejtpërdrejtë gjatë shqyrtimit 
kryesor, por mund të përdoret gjatë marrjes së tërthortë në pyetje për të vënë në dyshim 
dëshmitarët nëse dëshmitari ka dëshmuar ndryshe nga dëshmia e dhënë gjatë marrjes 
në pyetje në procedurë paraprake (neni 123, paragrafi 2). 
 
Paragrafi 5. 
 
Dispozita e paragrafit 5 të këtij neni parasheh që personi i cili merret në pyetje 
(intervistohet) nga ky nen, mund të dëshmojë më vonë gjatë marrjes së deklaratës në 
procedurë paraprake ose në mundësinë hetuese të veçantë. Në të vërtetë, pas marrjes në 
pyetje (intervistimit) në procedurë paraprake të dëshmitarëve, prokurori i shtetit 
përcaktohet se nga cilët persona të intervistuar do të marrë deklaratën në procedurë 
penale apo të kërkojë që të zbatohet mundësia hetuese e veçantë. 
Për mundësinë e përdorimit të provës së siguruar gjatë deklaratës në procedurë 
paraprake apo gjatë mundësisë hetuese të veçantë, shih nenin 123, paragrafët 3 dhe 4.  
 
Neni 132 [Marrja e deklaratës në procedurë paraprake] 
 
1. Gjatë fazës së hetimit, prokurori i shtetit thërret dëshmitarët, viktimat, 

ekspertët dhe të pandehurin apo të pandehurit për të dhënë deklaratë në 
procedurë paraprake lidhur me procedurën penale. 

2. Gjatë fazës së hetimit, prokurori i shtetit merr në pyetje dëshmitarët e 
mbrojtur dhe dëshmitarët bashkëpunues duke siguruar sigurinë e 
përshtatshme për ta.  

3. Dëshmitari thirret duke ia dërguar thirrjen me shkrim në të cilën shënohet 
emri, mbiemri dhe profesioni i dëshmitarit, koha dhe vendi ku duhet të 
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paraqitet, lënda penale për të cilën thirret, shënimi se thirret si dëshmitar 
dhe paralajmërimi për pasojat e mungesës pa arsye. 

4. Thirrja si dëshmitar e personit që nuk ka mbushur moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjet bëhet nëpërmjet prindërve të tij apo përfaqësuesit 
ligjor, përveç kur kjo nuk është e mundur për shkak të nevojës për veprim 
të ngutshëm ose për shkak të rrethanave të tjera. 

5. Dëshmitari i cili për shkak të pleqërisë, sëmundjes ose të metave të rënda 
trupore nuk mund t’i përgjigjet thirrjes, mund të pyetet jashtë gjykatës. 

6. Prokurori i shtetit e njofton me shkrim pesë ditë më herët të pandehurin, 
mbrojtësin, të dëmtuarin dhe mbrojtësin e viktimave lidhur me datën, 
kohën dhe vendin ku do të merret deklarata në procedurë paraprake. 
Kopje e njoftimit i bashkëngjitet shkresave të lëndës. 

7. Mospjesëmarrja e pajustifikuar e të pandehurit, mbrojtësit, të dëmtuarit 
apo mbrojtësit të viktimave në seancën për marrjen e deklaratës në 
procedurë paraprake, pasi të ketë pranuar njoftimin nga paragrafi 6, ia 
mohon atij të pandehuri, mbrojtësi, të dëmtuari apo mbrojtësi të viktimës 
që të kundërshtojë pranueshmërinë e dëshmisë në një fazë të mëvonshme të 
procedurës penale. Këto pasoja ceken në njoftimin nga paragrafi 6. 

 
Marrja në pyetje e dëshmitarit si veprim hetimor ose veprim gjyqësor gjatë shqyrtimit 
gjyqësor, supozon respektimin e formës së caktuar procedurale. Në këtë drejtim 
vëmendje të posaçme meritojnë çështjet që kanë të bëjnë me sigurimin e pranisë së 
dëshmitarit, me vendin dhe kohën e marrjes në pyetje, me organin i cili e pyet, me 
lëndën e dëshmisë, me përgjegjësinë penale për deklarim të rrejshëm, me përgjegjësinë 
procedurale për shkak të refuzimit pa arsye që të dëshmojë etj..  
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Më përpara është theksuar se, sipas nenit 131, paragrafi 1, gjatë hetimit prokurori i 
shtetit mund t’i thërrasë dëshmitarët, viktimat, dëshmitarët bashkëpunues, dëshmitarët 
e mbrojtur dhe ekspertët, që të japin informata në marrjen në pyetje në procedurën 
paraprake që është relevante për procedurën penale, dhe se personi që është marrë në 
pyetje (është intervistuar), mund të dëshmojë më vonë gjatë marrjes së deklaratës në 
procedurë paraprake. 
Dispozita e paragrafit 1 të nenit 132 parasheh detyrimin gjatë hetimit prokurori i shtetit 
të thërrasë188 dëshmitarët, viktimat, ekspertët dhe të pandehurin apo të pandehurit për 
të dhënë deklaratë në procedurë paraprake lidhur me procedurën penale. Procesi i 
marrjes në pyetje të dëshmitarit të mbrojtur dhe të dëshmitarit bashkëpunues duhet të 
ofrojë sigurinë e përshtatshme për ta.  
 
Paragrafët 3 deri 5. 
 
Dispozitat e nenit 132 i referohen thirrjes si masë për sigurimin e pranisë së dëshmitarit 
në procedurë penale. Ajo duhet të bëhet me shkrim dhe duhet të përfshijë të dhënat nga 
                                                 
188 Prokurori i shtetit bën përrzgjedhjen e dëshmitarëve që i ka marrë në pyetje (që i ka intervistuar), në 
mënyrë që nga ata të marrë deklaratë në procedurë penale. 
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paragrafi 3, të cilat kanë të bëjnë me identitetin e tij, me kohën dhe vendin189 ku duhet 
të paraqitet, me lëndën penale për të cilën thirret, me faktin se thirret si dëshmitar në 
çështje penale konkrete dhe për pasojat e mungesës pa arsye.  
Paragrafi 4 vë rregullën sipas së cilës dëshmitari i cili nuk ka mbushur moshën 16 vjeç, 
sipas rregullit, thirret nëpërmjet përfaqësuesit ligjor, kurse paragrafi 5 parasheh 
mundësinë e marrjes në pyetje jashtë gjykatës, në qoftë se dëshmitari, për shkaqe 
shëndetësore, nuk mund t’i përgjigjet thirrjes.  
 
Paragrafët 6 dhe 7. 
 
Dispozita e paragrafit 6 të këtij neni obligon prokurorin e shtetit që të njoftojë me 
shkrim pesë ditë më herët të pandehurin, mbrojtësin, të dëmtuarin dhe mbrojtësin e 
viktimave lidhur me datën, kohën dhe vendin ku do të merret deklarata në procedurë 
paraprake. Në njoftim ceken edhe pasojat për mosardhje të pajustifikueshme. Prokurori 
ka obligim gjithashtu që kopjen e njoftimit t’ua bashkëngjis shkresave të lëndës. 
Mosardhja e pajustifikuar e personit që ka pranuar njoftimin sipas paragrafi 6 të këtij 
neni, ka për pasojë që personi i tillë nuk mund të kundërshtojë pranueshmërinë e 
dëshmisë në një fazë të mëvonshme të procedurës penale.  
 
Neni 133 [Kushtet e seancës për marrjen e deklaratës në procedurë paraprake] 
 
1. Procesverbali i seancës për marrjen e deklaratës në procedurë paraprake 

mbahet në pajtim me Kapitullin XI. Nëse në procedurë penale hetohet 
vepra penale për të cilën parashihet dënimi maksimal me tre apo më shumë 
vjet burgim, deklarata në procedurë paraprake audio incizohet, video 
incizohet ose transkriptohet. Nëse në procedurë penale hetohet vepra 
penale për të cilën parashihet dënim maksimal me më pak se tre vjet 
burgim, deklarata në procedurë paraprake mund të audio incizohet, video 
incizohet, transkriptohet ose të përmblidhet në procesverbalin e hetimit 
paraprak. 

2. Prokurori i shtetit së pari merr në pyetje dëshmitarët që i ka caktuar vetë. 
3. Nëse mbrojtja ka kërkuar që të merret deklarata në procedurë paraprake 

nga dëshmitari, atëherë së pari mbrojtja merr në pyetje ata dëshmitarë.  
4. Nëse viktima apo mbrojtësi i viktimave ka kërkuar që të merret deklarata 

në procedurë paraprake nga dëshmitari, atëherë së pari mbrojtësi i 
viktimave merr në pyetje ata dëshmitarë. 

                                                 
189 Sipas Kodit të procedurës penale të Kosovës, vendi ku duhet të paraqitet dëshmitari për t’u marrë në 
pyetje, sipas rregullit, është selia e organit që e thërret dëshmitarin. Mirëpo, dëshmitari i cili, për shkak të 
pleqërisë, sëmundjes ose të metave të rënda trupore, nuk mund t’i përgjigjet thirrjes, mund të pyetet jashtë 
gjykatës (neni 132, paragrafi paragrafi 5). 
Sipas nenit 162 të KPP të Republikës së Shqipërisë, për disa personalitete të shquara vendi i marrjes së 
dëshmisë është ose mund të jetë selia ku ushtrohet detyra e tyre. Kështu, dëshmia e Presidentit të 
Republikës merret në selinë ku ai ushtron funksionin e kryetarit të shtetit, ndërsa dëshmia e kryetarit të 
Parlamentit, kryetarit të Këshillit të Ministrave, kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, ose kryetarit të Gjykatës 
së Lartë, me kërkesë të tyre, mund të realizohet në selinë ku ushtrojnë detyrën e tyre. Për sa i përket 
realizimit të procesit të njohjes ose të ballafaqimit, procedohet në format e zakonshme. 
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5. Secilës palë duhet t’i jepet mundësia që t’i shtrojë pyetje dëshmitarit të 
pyetur nga pala tjetër. 

6. Gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit, neni 154 i këtij Kodi zbatohet 
përshtatshmërisht. 

7. Dëshmitarët pyeten lidhur me provat materiale dhe dokumentuese të 
rëndësishme. 

8. Dëshmitari mund të ballafaqohet në pajtim me nenin 334. 
9. I dëmtuari i cili merret në pyetje si dëshmitar pyetet nëse dëshiron të 

realizojë kërkesën pasurore juridike në procedurë penale. 
 
Dispozitat e nenit 133 përcaktojnë kushtet për mbajtjen e seancës për marrjen e 
deklaratës në procedurë paraprake, të cilat kanë të bëjnë me mënyrën e fiksimit të 
deklaratës, si dhe me procedurën e marrjes në pyetje të dëshmitarit 
 
Paragrafi 1. 
 
Me rastin e mbajtjes së seancës për marrje të deklaratës në procedurë paraprake, 
hartohet procesverbali në pajtim me Kapitullin XI të Kodit. Pastaj, varësisht nga pesha 
e veprës penale për të cilën hetohet (për vepër penale për të cilën parashihet dënimi 
maksimal me tre vjet burgim apo më shumë), deklarata në procedurë paraprake duhet 
të audio-incizohet, video- incizohet ose transkriptohet; ndërsa kur hetohet për vepër 
penale të ndëshkueshme me më pak se tre vjet burgim, deklarata mund të audio-
incizohet, video-incizohet ose transkriptohet, ose të përmblidhet në procesverbalin e 
hetimit paraprak. 
 
Paragrafët 2 deri 5. 
 
Në Ligjin e procedurës penale më parë të aplikueshëm në Kosovë, për veprimin 
procedural të marrjes në pyetje në plotni vlente maksima inkuizicionale. Sipas tij 
marrjen në pyetje në procedurë penale e bënte gjyqtari (hetues apo kryetari i trupit 
gjykues). Palët dhe disa pjesëmarrës të tjerë proceduralë mund t’i bënin pyetje të 
pyeturit nëpërmjet gjyqtarit.  
Në procedurën penale bashkëkohore ekzistojnë dallime të konsiderueshme rreth 
procedimit të provave (propozimit dhe administrimit të tyre).  
Kodi i procedurës penale, duke e transferuar procesin e marrjes në pyetje në 
kompetencë të palëve sipas tipit adversial, bën ndryshim rrënjësor për sa i përket 
zbatimit të këtij procesi, me se në këtë segment e përafron procedurën penale të 
Kosovës me sistemin anglosakson. Në këtë proces aktiviteti rreth administrimit të 
provave është në kompetencë të palëve, dhe ky aktivitet i cili zhvillohet nëpërmjet 
pyetjes së quajtur pyetje kryqëzore. Gjykata, sipas rregullit, është pasive. Gjyqtari e 
drejton procesin e të provuarit. Ai kujdeset për natyrën e pyetjeve që shtrojnë palët, dhe 
me atë rast lejon ose mund të ndalojë shtruarjen e ndonjë pyetjeje.  
Paragrafët 2-4 të nenit 133 përcaktojnë rendin e marrjes së deklaratës së dëshmitarit në 
procedurë paraprake. Fillimisht prokurori i shtetit merr deklaratën nga dëshmitarët që i 
ka caktuar vetë. Mirëpo, kur mbrojtja ose viktima apo mbrojtësi i viktimave ka kërkuar 
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që të merret deklarata në procedurë paraprake nga dëshmitari, atëherë dëshmitarin së 
pari e merr në pyetje mbrojtësi, përkatësisht mbrojtësi i viktimave.  
Secilës palë duhet t’i jepet mundësia që t’i shtrojë pyetje dëshmitarit të pyetur nga pala 
tjetër. 
  
Paragrafi 6. 
 
Dispozita e paragrafit 6 synon ta ruajë dinjitetin e dëshmitarit me rastin e marrjes së 
deklaratës. Për mjetet dhe metodat e ndaluara me rastin e marrjes në pyetje, shih 
komentin te nenet 257 dhe 154).  
 
Paragrafi 7. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 7 dëshmitarët pyeten “lidhur me provat materiale dhe 
dokumentuese të rëndësishme.” Dihet se në procedurë penale ekziston ndarja në prova 
personale dhe në prova materiale, dhe se dëshmia e dëshmitarit bën pjesë në provat 
personale. Më tutje qëndron fakti se me prova (personale dhe materiale) vërtetohen 
faktet e rëndësishme procedurale. Provat materiale në aspektin provues kanë rëndësi të 
posaçme. Andaj dispozita e paragrafit 7 synon që, nëpërmjet marrjes së deklaratës në 
procedurë paraprake nga dëshmitari, të zbulohen dhe të ndriçohen provat materiale.  
 
Paragrafi 8. 
 
Paragrafi 8 parasheh mundësinë e ballafaqimit të dëshmitarit, në pajtim me nenin 334 
të KPP.190  
Në aspektin procedural ballafaqimi (confrontatio) i dy dëshmitarëve bëhet kur 
dëshmitë e tyre nuk përputhen esencialisht. Të ballafaquarit pyeten veç e veç për 
secilën rrethanë për të cilën dëshmitë e tyre nuk përputhen, dhe përgjigjja e tyre 
shënohet në procesverbal. Me rastin e ballafaqimit, merren në pyetje në të njëjtën kohë 
dy persona, gjë që paraqet përjashtim nga rregulla se dëshmitarët merren në pyetje një 
nga një, pa praninë e dëshmitarit tjetër. Nevojën për ballafaqim e vlerëson organi 
procedural. Ai i qaset kësaj mënyre të pyetjes atëherë kur pret me arsye se kjo do t’i 
kontribuojë sqarimit të fakteve kontestuese. Për çdo rrethanë për të cilën deklarimet 
nuk përputhen, të ballafaquarit posaçërisht merren në pyetje dhe përgjigjet e tyre 
shënohen në procesverbal. Në të njëjtën kohë mund të ballafaqohen vetëm dy persona - 
dëshmitari me dëshmitar.191 
                                                 
190 Paragrafi 8 i nenit 133 flet për mundësinë e ballafaqimit të dëshmitarit në pajtim me nenin 334. Mirëpo, 
neni 334, i cili ka të bëjë me marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarëve, flet për mundësinë e palës e cila 
bën marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit, të pyesë dëshmitarin të konfirmojë ose të mohojë një fakt. 
Nëse dëshmitari jep përgjigje që është në kundërshtim me provën e pranueshme, pala e cila bën marrjen e 
tërthortë në pyetje pastaj mund t’ia paraqesë ose t’ia lexojë dëshmitarit provën që është në kundërshtim. Me 
atë rast pala e cila zbaton marrjen e tërthortë në pyetje, ose gjykata mund të kërkojë nga dëshmitari që të 
shpjegojë mospërputhjet. 
Me sa shihet, ballafaqimi sipas nenit 133, paragrafi paragrafi 7 ka të bëjë me ballafaqim të dëshmitarit me 
provën që është në kundërshtim me dëshminë e dëshmitarit. 
191 Me këtë rast duhet të cekim faktin se me LPP të aplikueshëm më parë në Kosovë (neni 220) ka ekzistuar 
mundësia e ballafaqimit edhe me rastin e marrjes në pyetje të të pandehurit, me ç’rast mund të bëhej 
ballafaqimi i dy të pandehurve ose i të pandehurit dhe dëshmitarit. Zgjidhje të tillë sot kanë legjislacionet 
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Me ballafaqim dëshirohet të vërtetohet se personi i marrë në pyetje, i cili ka dhënë 
deklarimin e caktuar, a thue është në gjendje edhe në prani të personit tjetër, i cili 
gjithashtu i njeh ato fakte, të përsërisë ose do të ndryshojë deklarimin e vet. 
Konsiderohet se dikush që për tjetrin ka folur të pavërtetën pas shpinës së tij, më 
vështirë mund t’ia thotë këtë para sysh. Ballafaqimi zbatohet ashtu që personat, 
deklarimet përkitazi me faktet e rëndësishme të të cilëve nuk përputhen, vendosen 
përballë njëri-tjetrit dhe nga ata kërkohet që njëri - tjetrit (jo gjykatësit) t’ia përsërisin 
qëndrimin sa u përket pikave kontestuese të deklarimit. 
Ballafaqimi mund të vështirësojë mbajtjen e disiplinës, e cila gjatë gjithë zbatimit të tij 
duhet të mbetet në duart e gjyqtarit. Sidoqoftë, ai si regjisor i mirë, nganjëherë, me 
qëllim mund t’i lëshojë frerët nga dora e t’u mundësojë të ballafaquarve të cilët kanë 
arritur në gjendje afekti, që të bisedojnë lirisht, sepse në bisedë të rrëmbyer e të 
pamenduar mirë mund të thonë edhe ndonjë të vërtetë të cilën ndryshe do ta 
heshtnin.192 
Ndryshimet që manifestohen te personat që ballafaqohen, të cilat manifestohen në 
sjelljet e jashtme të dëshmitarit, siç janë: qëndrimi, zëri, hutimi, frika, mungesa e 
logjikës në të shprehur etj., janë komponentë të rëndësishme të këtij veprimi 
procedural. Komponentet e tilla kanë rëndësi për vlerësim të deklarimit. 
  
Paragrafi 9. 
 
I dëmtuari si palë dhe pjesëmarrës procedural, ka të drejtat e përcaktuara me nenet 62, 
214 dhe 217, për realizimin e të cilave njoftohet ose thirret me rastin e ushtrimit të 
veprimeve procedurale të caktuara, veçanërisht në shqyrtim gjyqësor. I dëmtuari që 
merret në pyetje si dëshmitar, pyetet nëse dëshiron të realizojë kërkesën pasurore 
juridike në procedurë penale. 
 
Neni 134 [Dëshmitarët me nevoja të veçanta] 
 

Në qoftë se marrja në pyetje e dëshmitarëve bëhet nëpërmjet përkthyesit, 
ose kur dëshmitari është shurdh ose memec, pyetja e tij bëhet në mënyrën e 
paraparë në nenin 153 të këtij Kodi. 

 
Shih: komentet e nenit 153. 
 
Neni 135 [Mosparaqitja e dëshmitarit] 
 
1. Kur dëshmitari i cili është thirrur me rregull nuk paraqitet, e 

mosparaqitjen nuk e arsyeton, ose pa leje dhe shkak të arsyeshëm largohet 
nga vendi ku duhet të pyetet, atëherë mund të detyrohet të paraqitet dhe 
mund të dënohet me gjobë deri 250 EURO për çdo herë qe nuk paraqitet. 

                                                                                                                            
procedurale të Sllovenisë (neni 229), të Kroacisë (neni 277-278), Serbisë (neni 97), të Malit të Zi (neni 90), 
të Shqipërisë (nenet 169-170. KPP i Shqipërisë përcakton rregullat e ballafaqimit pa specifikuar personat të 
cilët mund të ballafaqohen). Heshtjen e Kodit të procedurës penale të Kosovës, për sa i përket ballafaqimit 
të të pandehurit me të pandehurin tjetër ose me dëshmitarin, e konsiderojmë si lëshim.  
192 Vodinelić, Vlado: Kriminalistika (përkthin shqip), Prishtinë, 1972, fq. 168. 
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2. Nëse dëshmitari paraqitet kur është thirrur, por pasi të jetë bërë me dije 
për pasojat refuzon të dëshmojë pa arsyetim ligjor, mund të dënohet me 
gjobë deri në 250 EURO. Kur edhe pas kësaj refuzon të dëshmojë, atëherë 
mund të burgoset. Burgimi zgjat derisa dëshmitari nuk pranon të dëshmojë 
apo derisa dëshmimi i tij bëhet i panevojshëm, ose derisa procedura të 
përfundojë, por jo më shumë se një muaj. 

3. Për ankesë kundër aktvendimit me të cilin shqiptohet dënimi me gjobë ose 
me burgim vendos kolegji shqyrtues. Ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e 
aktvendimit. Dënimi nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni shqiptohet nga 
gjyqtari. 

4. Pjesëtarët e forcave ushtarake dhe pjesëtarët e policisë nuk mund të 
burgosen, por për refuzimin e dëshmimit të tyre njoftohet komanda e tyre 
përkatëse. 

 
Neni 124, paragrafi 3, parasheh detyrim për çdo person që thirret si dëshmitar, që t’i 
përgjigjet thirrjes. Gjithashtu, nëse me Kod nuk është caktuar ndryshe, parasheh 
detyrimin e tij që të dëshmojë. Neni 135 parasheh pasoja të caktuara në rast se 
dëshmitari pa arsye nuk i përgjigjet thirrjes apo nuk do të dëshmojë. 
 
Paragrafi 1. 
 
Pasojat e pakëndshme për dëshmitarin e padisiplinuar gjejnë shprehjen në dy situata 
procedurale: a) kur dëshmitari, i cili është thirrur me rregull, nuk paraqitet, e 
mosparaqitjen nuk e arsyeton, ose b) kur ai, pa leje dhe shkak të arsyeshëm, largohet 
nga vendi ku duhet të pyetet. Në të dy këto situata procedurale, dëshmitari mund të 
detyrohet (të shoqërohet forcërisht) që të paraqitet dhe gjithashtu mund të dënohet me 
gjobë deri 250 Euro për çdo radhë që nuk paraqitet. 
 
Paragrafi 2. 
 
Kur dëshmitari është paraqitur (i është përgjigjur thirrjes ose është shoqëruar 
forcërisht), ai duhet të bëhet me dije se, nëse pa arsyetim ligjor (kur nuk është fjala për 
dëshmitar të privilegjuar sipas neneve 126-127) refuzon të dëshmojë, mund të gjobitet. 
Në qoftë se edhe pas kësaj vazhdon të refuzojë, atëherë mund të burgoset.193 
Kohëzgjatja e burgimit mund të jetë e ndryshme: a) derisa dëshmitari nuk pranon të 
dëshmojë; b) derisa dëshmimi i tij bëhet i panevojshëm (meqë fakti kontestues 
                                                 
193 Çështja e burgosjes së dëshmitarit për shkak të refuzimit pa shkak ligjor që të dëshmojë, është çështje e 
diskutueshme në teorinë procedurale, e cila ka sjellë zgjidhje të ndryshme në legjislacionet bashkëkohore. 
Sipas Kodit të procedurës penale të Serbisë, neni 101, paragrafi paragrafi 2, kur dëshmitari ka ardhur, dhe 
pasi i është tërhequr vërejtja për pasojat e refuzimit pa shkak ligjor të dëshmimit, gjykata mund ta gjobisë 
atë, e kur edhe pas kësaj refuzon të dëshmojë, mund ta gjobisë edhe një herë me denim të njëjtë. 
Sipas ligjit të procedurës penale të Republikës së Maqedonisë, neni 224 paragrafi paragrafi 2, për 
mosdëshmim pa shkak ligjor, dëshmitari dënohet me gjobë me shumë të caktuar parash, e kur edhe pas 
kësaj refuzon të dëshmojë, gjobitet me të njëjtën shumë parash. Kur dëshmitari, edhe pas gjobitjes së dytë, 
refuzon të dëshmojë, ndërsa procedura zbatohet në gjykatë, mund t’i shqiptohet dënimi me burgim deri në 
30 ditë. 
Sipas Ligjit të procedurës penale të Republikës Federale të Gjermanisë, neni 70, paragrafi paragrafi 2, 
dënimi me heqje të lirisë për mosdëshmim nuk mund të zgjasë më shumë se gjashtë muaj.  
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ndërkohë është provuar me prova të tjera); c) derisa procedura të përfundojë, por më së 
shumti një muaj.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dënimin për mosardhje ose dënimin për refuzim dëshmimi, e shqipton gjykata me 
aktvendim. Për ankesë kundër këtij aktvendimi, vendos kolegji prej tre gjyqtarësh. 
Ankesa nuk pezullon ekzekutimin e aktvendimit. 
 
Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4 përjashton mundësinë e burgosjes së pjesëtarit të forcave ushtarake dhe 
pjesëtarit të policisë, por për refuzimin e dëshmimit të tyre, që të dëshmojnë, duhet të 
njoftohet komanda përkatëse. Dispozita në fjalë nuk qartëson më tutje pse njoftohet 
komanda përkatëse.194  
 
Neni 136 [Ekspertimi] 
 
1. Për përdorimin e ekspertizës nga prokurori i shtetit: 

1.1. Duhet të jetë në pyetje fajësia ose pafajësia e të pandehurit ose 
shkalla e dëmit të shkaktuar me vepër penale;  

1.2. Përgjigja në pyetjen nga nënparagrafi 1 mund të jepet vetëm nga 
ekspertiza e specializuar ose teknike; 

1.3. Eksperti duhet të ketë përvojë ose trajnim të specializuar që është 
relevant dhe aktual; 

1.4. Eksperti duhet të ketë analizuar provat e siguruara në mënyrë të 
ligjshme; 

1.5. Gjatë ekspertizës, eksperti duhet të ketë përdorur praktika 
përgjithësisht të pranuara në fushën e tij ose të ketë bazë shkencore 
apo teknike; dhe 

1.6. Eksperti duhet të hartojë raport, në të cilin përmblidhen metodat e 
përdorura të analizës dhe përfundimet.  

2. Eksperti nuk mund të shpreh mendimin e tij lidhur me fajësinë ose 
pafajësinë e të pandehurit. 

3. I pandehuri ose mbrojtësi i tij mund t’i kërkojnë prokurorit të shtetit që të 
merr deklaratë nga eksperti. 

4. Viktima ose mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë nga prokurori i shtetit 
që të merr deklaratë nga eksperti. 

  
Detyrë themelore në procedurën penale është vërtetimi i fakteve juridike relevante, 
nëpërmjet të cilave arrihet vërtetimi i gjendjes faktike dhe gjetja e së vërtetës materiale. 
Me rastin e vërtetimit të fakteve, gjyqtari pikësëpari udhëhiqet nga njohuritë që ia ofron 
profesioni i tij prej juristi. Mirëpo, në procedurë gjyqësore shpeshherë, për vërtetim të 

                                                 
194 Në dispozitën e nenit 237, al. 4 të LPP të aplikueshëm më parë në Kosovë thuhej “... për refuzimin e tyre 
që të dëshmojnë njoftohet komanda e tyre kompetente për t’i dënuar”. Shihet se edhe këtu kemi të bëjmë 
me një lëshim të fjalëve ”për t’i dënuar”, sepse vetëm njoftimi si njoftim nuk ka efekt procedural. 
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disa fakteve, kërkohet njohuri e posaçme, njohuri jo juridike të cilën gjyqtari si jurist 
nuk e posedon. Domosdoshmëria juridike, që në procedurën penale të vërtetohen saktë 
dhe plotësisht të gjitha faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të 
ligjshëm, pra edhe të atyre fakteve për njohjen e të cilave gjyqtari nuk posedon njohuri 
të mjaftueshme profesionale, në procedurën penale ka shtruar nevojën, e shpeshherë 
edhe domosdoshmërinë, për zbatim të ekspertimit si veprimtari e posaçme, të cilën e 
ushtron eksperti.195 Mirëpo, edhe pse gjyqtari nuk është ekspert edhe i fushave të 
ndryshme shkencore jojuridike, megjithatë duhet të posedojë njohuri themelore edhe 
nga ato fusha shkencore, në mënyrë që të vlerësojë se a është i nevojshëm angazhimi i 
ekspertit, sa mund të kontribuojë eksperti për gjetjen e së vërtetës në procedurën penale 
konkrete dhe, po qe se e emëron ekspertin, të dijë t'i formulojë pyetjet që ia shtron atij.  
Në teori të së drejtës së procedurës penale ekzistojnë pikëpamje të ndryshme lidhur me 
përcaktimin e nocioneve ekspertim, ekspert, deklarim i ekspertit dhe ekspertizë. 
Dallimet ekzistojnë si për sa i përket përmbajtjes ashtu edhe për sa i përket përcaktimit 
të vijës dalluese ndërmjet tyre. Ekspertimi është veprimtari, mjet provues. Rezultat i 
ekspertimit është raporti i ekspertit i cili, përveç të tjerash, përmban përfundimin 
(konkluzionin) lidhur me mendimin e ekspertit përkitazi me pyetjet në paragrafin 2 të 
nenit 138, ose që shpjegon për se nuk është arritur të jepen përgjigje për ato pyetje.196 
Raporti i ekspertit është provë në procedurë penale. Në praktikë dhe në Kod (neni 136, 
paragrafi 1) për nocionin ekspertim si proces, veprimtari, përdoret fjala ekspertizë, që e 
konsiderojmë të pavend. 
Pikëpamja se ekspertimi është veprimtari mund të pranohet me kusht që nocioni 
"veprimtari" të kuptohet më gjerë sesa përfshin aktiviteti i ekspertit. Në të vërtetë, 
ekspertimi nënkupton kryerje të veprimtarisë së caktuar nga eksperti, për vërtetimin ose 
vlerësimin e ndonjë fakti juridik relevant në situatën kur, për vërtetimin ose për 
vlerësimin e tij, kërkohet njohuri ose mjeshtëri profesionale e posaçme. Mirëpo, 
ekspertimi, si veprimtari procedurale, nuk konsiston vetëm në veprimin e ekspertit 
rreth zbulimit dhe vërtetimit të fakteve kontestuese, po përfshin edhe aktivitetin e 
organit procedues, i cili manifestohet në caktimin e ekspertimit, emërimin e ekspertit, 
udhëheqjen e ekspertimit dhe në vlerësimin kritik të rezultateve të ekspertimit. Në bazë 
të kësaj që u tha, mund të përfundohet se nocioni ekspertim mund të përcaktohet në 
kuptim të ngushtë dhe në kuptim të gjerë. Në kuptim të ngushtë nocioni ekspertim 
përfshin vetëm veprimtarinë e ekspertit në ndriçimin dhe vërtetimin e fakteve në 
procedurën penale. Aktiviteti i tillë i ekspertit është rregulluar si me norma juridike, 
ashtu edhe me ato etike. Nocioni ekspertim në kuptimin e gjerë, përveç veprimtarisë së 
ekspertit, përfshin edhe aktivitetin juridikisht të rregulluar të organit procedues, i cili 
manifestohet në përcaktimin e objektit të ekspertimit, në shtruarje të pyetjeve të 

                                                 
195 Me të drejë shkruan Spasović: "Deti i diturisë njerëzore është i pafund, andaj është e domosdoshme 
ndarja e përpiktë e punës. Një kokë, një mendje nuk është në gjendje t'i depozitojë mijëra pjesë të cilat janë 
grumbulluar shekuj të tërë nga eksperienca e begatshme njerëzore...Po qe se gjykatësit ose ndonjë njeriu 
tjetër i shfaqet nevoja për njohuri nga ndonjë lëmë tjetër profesional, atëherë, në vend që të fillojë ta 
studiojë tërë atë lëm profesional dhe kështu, siç thuhet, të udhëtojë për të zbuluar Amerikën, mund t'i 
drejtohet drejtpërdrejt specialistit përkatës...". 
(Cituar sipas Stevanović: Veštačenje u krivičnom postupku, botim “Savramena Administracija”, Beograd, 
1976, fq. 74).  
196 Duket se referenca e nenit 138, paragrafi 1, nënparagrafi paragrafi 1.7, e cila i referohet paragrafi 
paragrafi 2 të këtij neni ka të bëjë me nënparagrafin 1.2 të paragrafit 1 të këtij neni. 
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ekspertit etj.197 Gjithsesi aktiviteti i organit procedues duhet të jetë adekuat me 
veprimtarinë e ekspertit. Organi procedues nuk bën të përzihet në procesin shkencor-
kërkimor të ekspertit, sikundërqë veprimtaria e ekspertit nuk bën të anashkalohet nga 
interesimi permanent i organit procedues. "Prandaj në procesin e ekspertimit duhet të 
arrihet patjetër në harmonizimin e veprimtarisë së ekspertit dhe të aktivitetit të organit 
procedues, në bashkëpunimin e ngushtë të tyre, në mënyrë që të realizohet sa më mirë 
detyra proceduralo-penale, d.m.th. ndriçimi dhe zgjidhja e ngjarjes penale".198  
Duke pasur parasysh faktin se zhvillimi i marrëdhënieve shoqërore në botën 
bashkëkohore shoqërohet me zhvillim dinamik të shkencave teknike, natyrore e të 
shkencave të tjera, kuptohet se të arritur nga zhvillimi i tillë nuk kanë mundur të 
anashkalohen dhe të mbeten pa u reflektuar edhe në procedurën penale. Është çështje 
krejt tjetër nëse ky zhvillim në këtë drejtim të jetë reflektuar në masë dhe me kualitet të 
duhur. Sidoqoftë, është e vërtetë se depërtimi i ekspertimit në procedurën gjyqësore, si 
veprimtari e posaçme, paraqet pikërisht refleksionin e zhvillimit shkencor të 
lartpërmendur. Andaj, është për t’u pritur se nevoja për angazhim të ekspertit për 
zbatim të ekspertimit në të cilin do të sigurohej mendimi i ekspertit si provë e veçantë 
në procedurën gjyqësore, do të jetë gjithnjë më e theksuar.  
Me vendimin, me të cilin organi procedues cakton ekspertimin, njëherësh përcaktohen 
edhe korniza brenda të cilave duhet të kryhet ekspertimi. Në to përcaktohen objektet që 
do të ekspertohen, detyrat që shtrohen para ekspertit dhe vëllimi i punës që duhet të 
kryejë ai.  
Objektin e ekspertimit e përbëjnë faktet që kanë të bëjnë me ndriçimin dhe zgjidhjen e 
çështjes penale konkrete si dhe faktet që kanë të bëjnë me çështje të tjera, që janë në 
lidhje me veprën penale e që kontribuojnë në marrjen e vendimit gjyqësor lidhur me 
shqiptimin e masave të caktuara. Shikuar në mënyrë analitike, si objekt ekspertimi në 
procedurën penale mund të paraqiten sendet (sendet me të cilat është kryer vepra 
penale, ose sendet që kanë qenë objekt i veprës së kryer apo sendet në të cilat gjenden 
provat për veprën e kryer penale etj., kur ekzaminimi i fakteve në to nuk mund të bëhet 
me këqyrje të drejtpërdrejtë të organit procedues, por nevojitet njohuri e posaçme 
profesionale). Gjithashtu objekt ekspertimi mund të jetë edhe gjendja biologjike ose 
psikologjike e personave të caktuar, me ç'rast ekzaminohen dhe vërtetohen faktet, të 
cilat kanë të bëjnë me anën subjektive të çështjes penale. Më në fund, objekt ekspertimi 
mund të jenë edhe të dhënat që figurojnë në ndonjë provë tjetër, siç janë deklarimi i të 
pandehurit, dëshmia e dëshmitarit ose shkresa, në qoftë se për vërtetimin e të dhënave 
të tilla nevojitet njohuri e posaçme profesionale.199 
Një prej çështjeve të rëndësishme që paraqiten me rastin e ekspertimit, është edhe 
çështja e përkufizimit të fushëveprimit ndërmjet organit procedues (gjykatës) dhe 
ekspertit. Në këtë drejtim në teori të së drejtës së procedurës penale ekzistojnë 
pikëvështrime të ndryshme. Një pjesë e saj konsideron se eksperti në mendimin e tij 
duhet të kufizohet vetëm në çështjet faktike, se ai duhet të merret me anën objektive të 
veprës, ndërkaq zgjidhja e çështjeve juridike bën pjesë në kompetencë ekskluzive të 
organit procedues. Mendimi i dytë, i kundërt me të parin, të cilin e mbështesin 
teoricienë nga lëmi i mjekësisë dhe praktikanë nga lëmi i drejtësisë, përpiqet që në një 

                                                 
197 Stevanović, op. cit., fq. 9.  
198 Ibid. 
199 Stevanović, op. cit., fq. 9-11. 
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mënyrë të zgjerojë fushëveprimin e aktivitetit të ekspertit në vërtetimin e fakteve në 
lëmin e mjekësisë. Kështu, ata konsiderojnë se eksperti në ekspertimin mjeko-ligjor ka 
autorizime të verifikojë jo vetëm natyrën e vdekjes ose të lëndimit trupor etj., por edhe 
të bëjë kualifikimin e vdekjes apo të lëndimit trupor (nëse është fjala për vrasje, 
vetëvrasje ose rast tragjik; për lëndim të rëndë a të lehtë trupor). Në ekspertimin 
psikiatrik të të pandehurit ithtarët e kësaj pikëpamjeje gjithashtu kërkojnë nga eksperti 
që t’i përgjigjet edhe pytjes nëse i pandehuri në kohën e kryerjes së veprës penale ka 
pasur përgjegjshmëri, apo ka pasur përgjegjshmëri të zvogluar, ose nuk kishte 
përgjegjshmëri fare. Me gjithë faktin se teoria e së drejtës së procedurës penale nuk 
është unanime, duket se kriteri themelor për përkufizim të kompetencës ndërmjet 
ekspertit dhe gjykatës është ai se eksperti ekzaminon dhe vërteton anën faktike të 
veprës, kurse gjykata trajton anën juridike të saj. Në këtë drejtim, duhet të kihet 
parasysh gjithsesi fakti se, më në fund, vetëm gjykata vendos për çështjen penale dhe 
se ajo bart tërë përgjegjësinë për vendimin e vet.  
Që nga fillimi i trajtimit të problematikës së ekspertimit si mjet provues, në literaturë 
njihen pikëpamje të ndryshme, disa prej të cilave i takojnë historisë.200  

                                                 
200 Koço, Nova, Proçedura penale RPSH (pjesa e përgjithshme) II, Tiranë, 1970, fq. 267. 
Më herët disa ekspertin e kanë konsideruar "gjyqtar shkencor" dhe mendimin e dhënë prej tij "vendim 
gjyqësor". Sipas kësaj pikëpamjeje, gjyqtari është i lirë vetëm ta caktojë ekspertimin apo ta emërojë 
ekspertin, por nuk është i aftë t’i vlerësojë rezultatet e ekspertimit, meqë gjyqtari nuk ka arritur ato rezultate 
me mbështetje në njohurinë e vet profesionale. S’ka dyshim se pikëpamja e këtillë sot nuk është aktuale.  
Pikëpamja tjetër e njëjtëson ekspertimin me këqyrjen gjyqësore. Thelbi i kësaj pikëpamjeje qëndron në 
faktin se, me rastin e këqyrjes, organi procedues i percepton drejtpërdrejt faktet për të cilat nuk nevojitet 
njohuri e posaçme jojuridike, ndërsa eksperti, sikurse organi procedues, gjithashtu i percepton drejtpërdrejt 
faktet, me dallimin që ai këtë e bën në mbështetje të diturisë profesionale. Prandaj, mendimin e ekspertit e 
konsideron vetëm plotësim të perceptimit personal të gjyqtarit. Si rezultat i rezonimit të tillë, në ligje të 
procedurës penale një kohë të gjatë normat që rregullonin këqyrjen, paraqiteshin së bashku me normat mbi 
ekspertimin në kapitull të përbashkët. Sikurse botëkuptimi i mëparshëm, ashtu edhe ky, gati është lënë pas 
dore në teori të së drejtës së procedurës penale.  
Pikëpamja vijuese e njëjtëson ekspertin me dëshmitarin. Këtë pikëpamje e akcepton teoria procedurale 
anglosaksone. Sipas saj konsiderohet se eksperti është dëshmitar profesional. Në të vërtetë, ndërmjet 
deklarimit të ekspertit si provë dhe dëshmisë së dëshmitarit, ekzistojnë ngjashmëri dhe dallime të 
rëndësishme. Kështu ekziston ngjashmëri e rëndësishme ndërmjet deklarimeve të sipërpërmendura, meqë 
edhe te njëra edhe te prova tjetër bëhet perceptimi i drejtpërdrejtë i fakteve nga persona të tjerë, të ndryshëm 
nga organi procedues, të cilët pastaj perceptimet e veta ia paraqesin organit procedues. Në të vërtetë, edhe 
kjo ngjashmëri e rëndësishme shoqërohet me dallimin sa i përket mundësisë juridike për ofrim të mendimit. 
Dihet se eksperti, përveç konstatimit, duhet të paraqesë edhe mendimin e vet, ndërsa dëshmitari jo, edhe pse 
në praktikë realisht është vështirë të eliminohet mendimi i dëshmitarit, nga i cili përshkohet dëshmia e tij. 
Më tutje, si mendimi i ekspertit ashtu edhe dëshmia e dëshmitarit, radhiten në grupin e provave personale. 
Megjithatë, ndërmjet deklarimit të ekspertit dhe deklarimit të dëshmitarit ekzistojnë dallime të rëndësishme. 
Së pari, dëshmitari i percepton faktet jashtë procedurës penale, rastësisht, pa dijeni se për perceptimet e veta 
më vonë do të duhej të dëshmojë në procedurë penale, me ç'rast perceptimin mund ta bëjë çdo person, 
sepse, për perceptim të tillë, sipas rregullit, nuk kërkohet ndonjë njohuri ose mjeshtëri e posaçme 
profesionale. Ndryshe nga dëshmitari, eksperti këte e bën në kuadër të procedurës penale në bazë të 
vendimit gjyqësor, me të cilin detyrohet ta kryejë ekspertimin (t'i perceptojë faktet e caktuara kontestuese) 
me mbështetje në njohurinë ose mjeshtërinë e tij profesionale dhe për to t'i paraqesë organit procedues 
konstatimin dhe mendimin. Më tutje, derisa dëshmitari dëshmon duke i riprodhuar nga kujtesa e vet faktet e 
perceptuara nga e kaluara, eksperti deklaron për faktet e perceptuara në kuadër të procedurës penale, në 
bazë të shikimit paraprak të lëndës së ekspertimit (në bazë të shikimit të sendeve, asistimit në ushtrimin e 
ndonjë veprimi ose eventualisht në bazë të shikimit të shkresave të lëndës, që në realitet edhe pozitën e 
ekspertit në procedurë penale e dallon nga pozita e dëshmitarit). 
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Më në fund, ekziston botëkuptimi, sot më i përhapuri në teori të të drejtës së 
procedurës penale, i cili me të drejtë konsideron se ekspertimi është veprimtari 
ndihmëse në procesin e të provuarit dhe se deklarimi i ekspertit është provë e 
mëvetësishme, provë e cila, sipas rregullit, manifestohet në konstatimin dhe mendimin 
e ekspertit. Për sa i përket efektit që prodhon, përveç vërtetimit të fakteve kontestuese 
në rastin konkret, mendimi i ekspertit mund të ketë ndikim edhe në parandalimin e 
kriminalitetit, sikurse edhe caktimi jo me kohë i ekspertimit ose gabimet në ekspertim, 
mund të ndikojnë ose të favorizojnë kryerjen e veprave të caktuara penale. 
 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të nenit 136 përkufizon përdorimin e ekspertimit nga prokurori 
i shtetit lidhur me pyetjet që kanë të bëjnë me fajësinë ose pafajësinë e të pandehurit, 
ose me shkallën e dëmit të shkaktuar nga vepra penale. Përgjigjen për pyetjet e tilla 
mund ta japë vetëm eksperti profesionalisht ose teknikisht i specializuar, eksperti i cili 
ka përvojë të duhur. Çështjet e sipër përmendua janë përcaktuese edhe me rastin e 
angazhimit të ekspertit sipas nenit 137, paragrafi 1. 
Në procesin e ekspertimit eksperti duhet t’i analizojë provat e siguruara në mënyrë të 
ligjshme. Eksperti duhet të përdorë praktika (metodologji) përgjithësisht të pranuara në 
fushën profesionale ose teknike të tij.  
Për ekspertimin e zbatuar eksperti duhet të hartojë raport, në të cilin përmblidhen 
metodat e përdorura të analizës dhe përfundimet. Eksperti i dërgon prokurorit të shtetit 
me shkrim raportin e ekspertizës, në pajtim me nenin 138. Raporti i ekspertit i zbulohet 
të pandehurit ose mbrojtësit të tij dhe të dëmtuarit jo më pak se pesë ditë para fillimit të 
seancës për marrje të deklaratës së ekspertit në procedurë paraprake, por jo më vonë se 
dhjetë ditë pasi që prokurori i shtetit të ketë pranuar raportin e ekspertit (neni 138, 
paragrafi 5). 
 
Paragrafi 2. 
 
Çështja e konstatimit nëse ekziston fajësia e të pandehurit ose jo, është kompetencë e 
gjykatës, prandaj, sipas paragrafit 2, eksperti nuk mund të shprehë mendimin e tij 
lidhur me fajësinë ose pafajësinë e të pandehurit. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Dispozitat e paragrafit 3 dhe 4 i mundësojnë të pandehurit ose mbrojtësit të tij, 
përkatësisht viktimës ose mbrojtësit të viktimave, të kërkojë nga prokurori i shtetit që 
të marrë deklaratë nga eksperti. Deklarata e ekspertit në procedurë paraprake merret në 
pajtim me rregullat e cilësdo deklaratë të dhënë në procedurë paraprake nga dëshmitari. 
I pandehuri ose viktima mund të pranojë përfundimet e raportit të ekspertit. Nëse të 
gjitha palët pranojnë përfundimet e raportit të ekspertit, një gjë e tillë shënohet në 
procesverbal dhe nuk merret deklaratë (neni 140, paragrafi 2). 

                                                                                                                            
Pavarësisht nga ngjashmëritë, dallimet ekzistuese ndërmjet deklarimit të ekspertit dhe deklarimit të 
dëshmitarit, arsyetojnë mosnjëjtësimin e tyre dhe trajtimin e tyre si prova të posaçme në procedurën penale 
(Sahiti, Argumentimi në procedurën penale, Prishtinë, 2006, fq. 279-280). 
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Neni 137 [Vendimi për angazhimin e ekspertit] 
 
1. Para angazhimit të ekspertit, prokurori i shtetit nxjerr vendim në të cilin: 

1.1. I paraqet ekspertit pyetje specifike në të shkruar apo një sërë 
pyetjesh që janë të rëndësishme për fajësinë ose pafajësinë e të 
pandehurit ose shkallën e dëmit të shkaktuar me vepër penale; 

1.2. E përcakton emrin e ekspertit dhe paraqet bazën për ekspertizën e 
specializuar të ekspertit, përfshirë shkollimin e tij, përvojën dhe 
shërbimin e mëparshëm si ekspert i gjykatës; dhe 

1.3. I siguron ekspertit qasje në provat e duhura për ekspertizën e 
specializuar apo teknike. 

2. I pandehuri, mbrojtësi, viktima ose mbrojtësi i viktimave mund të 
kundërshtojë përzgjedhjen e ekspertit bazuar në kualifikimet e tij apo 
konfliktin potencial të interesit duke paraqitur kundërshtim tek gjyqtari i 
procedurës paraprake. Gjyqtari i procedurës paraprake merr aktvendim 
mbi përzgjedhjen e ekspertit brenda dhjetë ditëve prej momentit të 
caktimit të ekspertit. 

3. Nëse ndonjë lloj i caktuar i ekspertizës i përgjigjet fushës së ndonjë 
institucioni profesional apo ekspertiza mund të bëhet brenda një organi 
publik të caktuar, kjo detyrë, posaçërisht nëse është detyrë e ndërlikuar, si 
rregull i besohet institucionit të tillë profesional apo organit publik. 
Institucioni profesional apo organi publik cakton një apo disa ekspertë për 
të kryer ekspertizën. 

4. Po qe se është e mundur dhe nëse nuk krijohet konflikt interesi, ekspertët 
caktohen nga institucionet profesionale ose organet publike të cilat ofrojnë 
ekspertët e tyre kur një gjë e tillë kërkohet nga to. 

5. Nëse eksperti në fjalë është i punësuar nga Qeveria e Kosovës në cilësinë e 
ekspertit të mjekësisë ligjore ose ekzaminuesit mjeko-ligjor, ai zbaton 
ekspertizën e specializuar siç përcaktohet me ligj, me urdhër të gjykatës 
apo me urdhër të prokurorit të shtetit. 

6. Nëse në institucionin profesional apo organet publike nuk ekziston 
ekspertiza përkatëse, eksperti me ekspertizën përkatëse angazhohet dhe 
kompensohet nga fondet publike. Shpenzimet e ekspertit i shtohen 
shpenzimeve të procedurës.  

7. Eksperti zbaton ekspertizën pa vonesë dhe i dërgon prokurorit të shtetit me 
shkrim raportin e ekspertizës në pajtim me nenin 138.  

 
Dispozitat e nenit 137 kanë të bëjnë me angazhmin201 e ekspertit nga ana e prokurorit 
të shtetit, me mundësinë e të pandehurit, mbrojtësit, viktimës ose mbrojtësit të 

                                                 
201 Çështja lidhur me atë se kush urdhëron ekspertimin dhe cakton ekspertin në procedurë penale, i është 
shtruar vazhdimisht ndryshimit. Sipas ish- LPP të RSFJ-së të aplikueshëm në Kosovë, ekspertimi mund të 
caktohej me urdhër me shkrim nga ana e organit i cili zhvillonte procedurën. Sipas Kodit të Përkohshëm të 
procedurës penale të Kosovës, ekspertimin e urdhëronte gjykata me shkrim në bazë të kërkesës së 
prokurorit të shtetit, të mbrojtësit ose sipas detyrës zyrtare. Pavarësisht nga paanshmëria e tij, eksperti në 
sytë e shumkujt është parë si dorë e zgjatur e gjykatës.  
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viktimave që të kundërshtojnë përzgjedhjen e ekspertit, me atë se kush mund të zbatojë 
ekspertimin etj. 
Në Kodin e ri të procedurës penale, procedurat për caktimin e ekspertëve dhe 
standardet që vlejnë për ekspertim, kanë ndryshuar për të zënë hapin me praktikat 
ndërkombëtare. Mund të thuhet se, ndër fushat ku Kodi i procedurës penale është 
ndryshuar në mënyrë domethënëse, është fusha e ekspertimit. Gjyqtari më nuk është 
“sponsorizuesi” i ekspertit. I pandehuri dhe pala e dëmtuar kanë më shumë mundësi për 
t’i sfiduar ekspertët.202 
Për ekspertimin e zbatuar eksperti jep mendimin e tij. Ai nuk e ka parë as që ka dëgjuar 
rrëfimin e askujt se si ka ndodhur vepra penale. Në vend të kësaj, atij i bëhen pyetje, i 
mundësohet qasja në prova për të bërë analiza, në mënyrë që, në bazë të analizave të 
tilla, të japë mendimin. Ky mendim ndikohet nga tri gjëra: (1) pyetja e parashtruar, (2) 
provat e analizuara, dhe (3) zgjidhjet e bëra nga eksperti gjatë analizave. Këta faktorë 
gjithashtu varen nga arsimimi, përvoja dhe animet profesionale të ekspertit.203 Për 
shkak të ndikimit të këtyre faktorëve, trendi ndërkombëtar është që ekspertët të 
sigurojnë raporte me shkrim para dhënies së deklarimit të tyre. Në disa shtete gjykatat 
caktojnë ekspertë, kurse në shtete të tjera i lejojnë prokurorin dhe të pandehurin që të 
kenë ekspertë konkurrentë.204 Është e qartë se Kodi i procedurës penale, për sa i përket 
caktimit të ekspertit, përfaqëson qasjen e dytë.  
KPP në fuqi autorizon prokurorin e shtetit të caktojë ekspertimin (nenet 136, 137, 139 
paragrafi 1). I pandehuri, mbrojtësi, viktima ose mbrojtësi i viktimave mund të 
kundërshtojë përzgjedhjen e ekspertit, bazuar në kualifikimet e tij apo konfliktin 
potencial të interesit, duke paraqitur kundërshtim tek gjyqtari i procedurës paraprake. 
Gjyqtari i procedurës paraprake merr aktvendim mbi përzgjedhjen e ekspertit brenda 
dhjetë ditësh prej momentit të caktimit të ekspertit (neni 137, paragrafi 2). 
Nga ana tjetër, KPP edhe të pandehurit i lë mundësinë për të ndikuar në angazhimin e 
ekspertit. I pandehuri së pari mund të kërkojë nga prokurori i shtetit që të caktojë 
ekspertizë që është relevante për mbrojtjen e tij. Nëse prokurori i shtetit refuzon, i 
pandehuri mund të kundërshtojë këtë vendim tek gjyqtari i procedurës paraprake. Së 
dyti i pandehuri mund të marrë dhe të paguajë vetë për ekspertizë. Eksperti duhet të 
veprojë në pajtim me nenin 138, dhe prokurori i shtetit duhet të marrë kopjen e raportit 
të ekspertit të mbrojtjes brenda katërmbëdhjetë ditësh nga përfundimi i saj. Nëse janë 
dy ekspertë me mendime të kundërta, gjykata apo prokurori i shtetit mund të kërkojnë 
mendimin e një eksperti tjetër.205 
  
Paragrafi 1. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 1 të nenit 136, prokurori i shtetit, para angazhimit të 
ekspertit, nxjerr vendim në të cilin i paraqet ekspertit pyetje për fajësinë ose pafajësinë 
e të pandehurit ose për shkallën e dëmit të shkaktuar nga vepra penale; përcakton emrin 

                                                 
202 Jon Smibert, Udhëzues për Kodin e procedurës penale të Kosovës (2013) dhe Kodi i procedurës penale 
të Kosovës, Prishtinë, 2013, fq. 58. 
203 Smibert, op. cit., fq 56. 
204 Ibid. 
205 Smibert, op. cit., fq. 57. 
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e ekspertit, bazën për ekspertim, shkollimin dhe përvojën e ekspertit; i siguron ekspertit 
qasje në provat e duhura për ekspertizën. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 i mundëson të pandehurit, mbrojtësit, viktimës ose mbrojtësit 
të viktimave që të sfidojnë përzgjedhjen e ekspertit tek gjyqtari i procedurës paraprake, 
i cili merr aktvendim mbi përzgjedhjen e ekspertit brenda dhjetë ditësh prej momentit 
të caktimit të ekspertit. 
 
Paragrafët 3 deri 5. 
 
Dispozitat e paragrafëve 3-6 përcaktojnë se kush sipas rregullit, do të duhej të bëjë 
ekspertimin.  
Sipas paragrafëve 3-4, kur ndonjë lloj i caktuar i ekspertizës i përgjigjet fushës së 
ndonjë institucioni profesional, apo ekspertiza mund të bëhet brenda një organi publik 
të caktuar, kjo detyrë, si rregull, i besohet institucionit të tillë profesional apo organit 
publik. Pastaj institucioni profesional apo organi publik cakton ekspertët.  
Nëse eksperti në fjalë është i punësuar nga Qeveria e Kosovës në cilësinë e ekspertit të 
mjekësisë ligjore ose ekzaminuesit mjeko-ligjor, ai zbaton ekspertizën me urdhër të 
gjykatës apo me urdhër të prokurorit të shtetit. 
 
Paragrafi 6. 
 
Në qoftë se në institucionin profesional apo në organet publike nuk zbatohet ekspertim 
përkatës, atëherë eksperti angazhohet dhe kompensohet nga fondet publike, por me atë 
rast shpenzimet e ekspertit u shtohen shpenzimeve të procedurës.  
 
Paragrafi 7. 
 
Dispozita e paragrafit 7 ndaj ekspertit të angazhuar shtron dy detyra. Së pari, eksperti 
duhet të zbatojë ekspertimin pa vonesë të paarsyeshme dhe, së dyti, duhet t’i dërgojë 
prokurorit të shtetit me shkrim raportin e ekspertizës me përmbajtje të përcaktuar me 
nenin 138.  
  
Neni 138 [Raporti i ekspertit] 
 
1. Raporti i ekspertit përmban: 

1.1. Të dhënat mbi identitetin e ekspertit dhe të dhënat mbi hetimin; 
1.2. Pyetjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me fajësinë ose pafajësinë e të 

pandehurit apo shkallën e dëmit të shkaktuar me vepër penale; 
1.3. Përvoja dhe trajnimet e specializuara të ekspertit, arsyet pse këto 

janë relevante dhe sa është aktuale ajo përvojë apo ato trajnime; 
1.4. Përshkrimi i provave që janë analizuar; 
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1.5. Përshkrimi i ekspertizës, përfshirë fotografitë relevante, vizatimet, 
tabelat përmbledhëse, radioskopinë, imazhet, rezultatet laboratorike 
ose të dhënat tjera shkencore apo teknike që janë të rëndësishme. 

1.6. Shpjegimin se praktikat analitike janë kryesisht të pranuara në 
fushën e ekspertit ose kanë bazë shkencore apo teknike; dhe 

1.7. Përfundimin që paraqet mendimin e ekspertit lidhur me pyetjet në 
paragrafin 2, ose që shpjegon përse nuk është arritur të jepen 
përgjigje në ato pyetje. 

2. Eksperti nuk shpreh në raport mendimin e tij lidhur me fajësinë apo 
pafajësinë e të pandehurit. 

3. Raporti i ekspertit i cili nuk është në pajtim me këtë nen nuk është i 
pranueshëm. 

4. Raporti i ekspertit i bashkëngjitet shkresave të lëndës. 
5. Raporti i ekspertit i zbulohet të pandehurit apo mbrojtësit të tij dhe të 

dëmtuarit jo më pak se pesë ditë para fillimit të seancës për deklaratë në 
procedurë paraprake nga eksperti, por jo më vonë se dhjetë ditë pasi që 
prokurori i shtetit të ketë pranuar raportin e ekspertit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 në 7 nënparagrafë përcakton përmbajtjen e raportit të ekspertit. 
Aty nuk shprehet mendimi i ekspertit për fajësinë a pafajësinë e të pandehurit. Raporti i 
ekspertit i cili nuk është në pajtim me paragrafin 1, nuk është i pranueshëm.  
 
Paragrafët 2 deri 4. 
 
Përmbajtja e raportit të ekspertit, siç u theksua më lart, është përcaktuar me paragrafin 
1 të këtij neni. Në raport eksperti nuk shpreh mendimin e tij lidhur me fajësinë a 
pafajësinë e të pandehurit. Raporti i cili nuk është në pajtim me këtë nen, nuk është i 
pranueshëm. 
 
Paragrafi 5. 
 
Afatet e parapara në paragrafin 5 për zbulim të raportit të ekspertit ndaj të pandehurit 
apo mbrojtësit të tij dhe ndaj të dëmtuarit, janë në funksion të mbrojtjes së interesave të 
të pandehurit dhe të dëmtuarit dhe i shërbejnë efikasitetit të procedurës penale. 
 
Neni 139 [Urdhrat e nevojshëm për shqyrtimin e provave nga eksperti] 
 
1. Autopsia bëhet nga ekzaminuesi i kualifikuar mjekësor në bazë të urdhrit 

të prokurorit të shtetit. Autopsia nuk mund t’i besohet mjekut i cili e ka 
mjekuar të vdekurin. Ministria e Drejtësisë nxjerr udhëzime dhe standarde 
lidhur me autopsinë.  

2. Analizat toksikologjike laboratorike të mostrave të viktimës mund të 
urdhërohen nga prokurori i shtetit. 
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3. Nëse i pandehuri nuk jep pëlqimin me shkrim për të dhënë mostrën e 
gjakut, indin trupor, ADN-në apo të ngjashme, ose nuk jep pëlqimin me 
shkrim për t’iu nënshtruar ekzaminimit fizik të lëndimeve siç kërkohet në 
hetim, prokurori i shtetit kërkon nga gjyqtari i procedurës paraprake që të 
lëshojë urdhër për marrjen e mostrës që nevojitet apo për ekzaminimin në 
pajtim me nenin 144. 

4. Mostrat e marra në pajtim me urdhrin nga paragrafi 3 mund t’i 
nënshtrohen ekzaminimit molekular dhe gjenetik, për aq sa masat e tilla 
janë të nevojshme për të përcaktuar origjinën ose për të vërtetuar nëse 
gjurmët e gjetura janë të të pandehurit ose të dëmtuarit. Ekzaminimi i tillë 
molekular apo gjenetik mund të zbatohet vetëm sipas urdhrit të gjyqtarit të 
procedurës paraprake.  

5. Nëse të dhënat mjekësore ka gjasë të përmbajnë informata relevante për 
procedurën penale, prokurori i shtetit kërkon nga gjyqtari i procedurës 
paraprake që të lëshojë urdhër që të dhënat t’i jepen prokurorit të shtetit. 

 
Neni 139 i Kodit të procedurës penale përcakton kush urdhëron caktimin e ekspertit për 
shqyrtimin e provave. Konform me të, urdhrin e jep prokurori i shtetit. Në rastet nga 
paragrafi 3 i këtij neni, urdhrin për ekspertim e jep gjyqtari i procedurës paraprake.  
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Autopsia (obduksioni) është metodë e shikimit (inspektimit) të trupit të vdekur (shikim 
i jashtëm dhe i brendshëm), me qëllim vërtetimi të shkakut dhe mënyrës së vdekjes. 
Ekzistojnë dy lloje të autopsisë: klinike dhe mjeko-ligjore. Autopsia klinike bëhet në 
rastet kur vdekja ka ardhur në mënyrë natyrore, kurse ajo mjeko-ligjore kur ekziston 
dyshimi se vdekja është shkaktuar nga vepra penale ose kur ajo ka lidhje me veprën e 
kryer penale.  
Kodi e parasheh autopsinë si të detyrueshme vetëm atëherë kur ekziston dyshimi ose 
është e qartë se vdekja është shkaktuar nga vepra penale, apo kur ajo ka lidhje me 
veprën e kryer penale. Shkalla e dyshimit nuk është përcaktuar, por edhe dyshimi më i 
vogël i arsyeshëm, obligon për ekspertim. 
Me rastin e zbatimit të autopsisë mjeko-ligjore, kërkohet të sqarohen çështje juridike e 
mjekësore të ndryshme. Këto mund të jenë vërtetimi i identitetit të kufomës së 
panjohur, konstatimi i kohës së vdekjes, verifikimi i gjurmëve të dhunës, i peshës së 
lëndimit dhe ndikimi i tij në shkaktimin e vdekjes etj.. Në qoftë se kufoma është 
varrosur, për verifikim të çështjeve juridike mjekësore të sipërpërmendura, urdhërohet 
zhvarrosja e kufomës së varrosur.  
Kodi përcakton disa pyetje, të cilat duhet t’i bëhen domosdo ekspertit, ndonëse nuk kjo 
kufizon mundësinë e pyetjeve të tjera. Pyetjet e tilla janë me rëndësi për vlerësim nëse 
vdekja është shkaktuar nga vepra penale ose ajo është në lidhje me veprën penale. Kjo 
do të thotë se eksperti (ekspertët) në raportin e tyre duhet të shënojnë në veçanti: cili 
është shkaku i drejtpërdrejtë i vdekjes; çka e ka shkaktuar atë; kur është shkaktuar 
vdekja. Përveç kësaj, në qoftë se në trupin e kufomës ka ndonjë lëndim (ose disa 
lëndime), eksperti ka për detyrë të vërtetojë mjetin me të cilin është bërë lëndimi, 
specifikat e tij, dhe sidomos lidhjen kauzale ndërmjet lëndimit - lëndimeve dhe 
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vdekjes. Mendimi i ekspertit për pyetjet e tjera shërben për të vërtetuar nëse është fjala 
për vepër penale, për të vërtetuar përgjegjësinë penale të të pandehurit dhe për të 
verifikuar deklarimet e tij e të materialit tjetë provues, i cili ka të bëjë me përgjegjësinë 
e të pandehurit.  
Në qoftë se mendimi i ekspertëve për sa u përket pyetjeve themelore, është jo i qartë, 
me rastin e marrjes së deklaratës së ekspertit në procedurë paraprake, duhet të 
insistohet të jepet përgjigje e qartë. Nëse ekspertët nuk janë në gjendje që ta definojnë 
qartë shkakun e drejtpërdrejtë të vdekjes, ata duhet të paraqesin fakte të cilat, në një 
shkallë të caktuar të besueshmërisë, janë të lidhura në mënyrë kauzale me pasojën 
vdekjeprurëse të shkaktuar. Kur, me gjithë këto veprime, nuk merret përgjigje e 
kënaqshme, veprohet sipas nenit 142.  
Çështja e ofrimit me kohë të ndihmës ka rëndësi që të provohet nëse ekziston ose jo 
përgjegjësia penale për vepër penale - mosdhënia e ndihmës (neni 191 i KP), braktisja 
e personit të paaftë (neni 192 i KP), mosdhënia e ndihmës mjekësore (neni 261 i KP). 
Konstatimet që arrihen nëpërmjet autopsisë, shpesh duhet të plotësohen edhe me 
analiza mikroskopike, bakteriologjike, toksikologjike e analiza të tjera. 
Sipas paragrafit 1, prokurori i shtetit urdhëron zbatimin e autopsisë dhe, sipas 
paragrafit 2, analizat toksikologjike laboratorike. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Gjatë zbatimit të hetimit, mund të paraqitet nevoja për marrjen e mostrës së gjakut, të 
indit trupor e të ngjashme nga i pandehuri, ose për t’iu nënshtruar ekzaminimit fizik të 
lëndimeve të tij, kur ka gjasa reale që i pandehuri të ketë kryer vepër penale dhe ka 
shkak të bazuar për të besuar se mostrat do të sigurojnë prova të veprës penale ose 
identitetin e kryerësit, apo ekzistojnë prova të tjera mjeko-ligjore që mund të 
krahasohen me mostrat e urdhëruara. Nëse i pandehuri nuk e jep pëlqimin me shkrim 
për të dhënë mostrën e gjakut, indin trupor, ADN-në e të ngjashme, ose nuk jep 
pëlqimin me shkrim për t’iu nënshtruar ekzaminimit fizik të lëndimeve, prokurori i 
shtetit kërkon nga gjyqtari i procedurës paraprake që të lëshojë urdhër për marrjen e 
mostrës që nevojitet apo për ekzaminimin, në pajtim me nenin 144. 
Mostrat e marra në pajtim me urdhrin e gjyqtarit të procedurës paraprake nga paragrafi 
3, mund t’i nënshtrohen edhe ekzaminimit molekular dhe gjenetik, i cili mund të bëhet 
vetëm me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake. Ekzaminimi molekular dhe 
gjenetik, për aq sa masat e tilla janë të nevojshme, bëhet për të përcaktuar origjinën ose 
për të vërtetuar nëse gjurmët e gjetura janë të të pandehurit ose të dëmtuarit.  
 
Paragrafi 5. 
 
Gjatë zhvillimit të hetimit, prokurori i shtetit mund të ndiejë nevojën që të shfrytëzojë 
të dhënat mjekësore nga dokumentacioni mjekësor, kur ka gjasë se ato përmbajnë 
informacione relevante për procedurën penale. Dokumentacionin mjekësor e përbëjnë 
të dhënat për mjekimin e të lënduarit ose për ndihmën që i është dhënë në entin 
shëndetësor, bashkë me rezultatet e ekzaminimit mjekësor, incizimet dhe procedurat e 
tjera përkatëse me rastin e pranimit dhe gjatë mjekimit.  
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Dokumentacioni mjekësor nuk është ekspertim, sepse ai nuk është sajuar në bazë të 
urdhrit gjyqësor as nën drejtimin gjyqësor. Kjo shpesh ka të bëjë me certifikatën nga 
evidenca e entit shëndetësor lidhur me ndihmën e ofruar ose ekstraktin nga historia e 
sëmundjes.206 Mirëpo, kur të dhënat mjekësore ka gjasë të përmbajnë informacione 
relevante për procedurën penale, prokurori i shtetit kërkon nga gjyqtari i procedurës 
paraprake që të lëshojë urdhër që të dhënat t’i jepen prokurorit të shtetit. 
  
Neni 140 [Deklarata e ekspertit në procedurë paraprake] 
 
1. Eksperti mund të thirret për të dëshmuar në seancën për marrjen e 

deklaratës në procedurë paraprake nëse: 
1.1. mendimi i dhënë në raportin e ekspertit mbështet përfundimin mbi 

fajësinë e të pandehurit; 
1.2. mendimi i dhënë në raportin e ekspertit mbështet përfundimin mbi 

pafajësinë e të pandehurit; 
1.3. mendimi i dhënë në raportin e ekspertit mbështet përfundimin që 

identifikon të pandehurin, viktimën ose personin tjetër që është i 
rëndësishëm për hetimin; ose 

1.4. mendimi i dhënë në raportin e ekspertit mbështet një përfundim që 
është i rëndësishëm për hetimin. 

2. I pandehuri ose viktima mund të pranojë përfundimet e raportit të 
ekspertit. Nëse të gjitha palët pranojnë përfundimet e raportit të ekspertit, 
një gjë e tillë shënohet në procesverbal dhe nuk merret deklaratë. 

3. Deklarata e ekspertit në procedurë paraprake merret në pajtim me 
rregullat e cilësdo deklarate të dhënë në procedurë paraprake nga 
dëshmitari. 

4. Eksperti merret në pyetje nga prokurori i shtetit, mbrojtësi, viktima dhe 
mbrojtësi i viktimave. 

5. Procesverbali, transkripti ose incizimi i deklaratës i bashkëngjitet 
shkresave të lëndës. 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Marrja e deklaratës së ekspertit në procedurë paraprake zbatohet konform me nenet 
123, paragrafi 3, 132 dhe 133. I pandehuri dhe mbrojtësi i tij mund të kërkojnë nga 
prokurori i shtetit që të marrë deklaratë nga eksperti (neni 136, paragrafi 3). Mirëpo, 
nëse, pasi u është zbuluar raporti i ekspertit të pandehurit dhe viktimës, të gjitha palët 
pranojnë përfundimet e raportit të ekspertit, fakti se palët pajtohen me raportin, 
shënohet në procesverbal dhe nuk merret deklarata nga eksperti, (paragrafi 2 i këtij 
neni). 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni përcakton arsyet për të cilat mund të merret 
deklarata nga eksperti. Kështu, deklarata e ekspertit në procedurë paraprake mund të 
merret nëse mendimi i dhënë në raportin e ekspertit mbështet përfundimin: a) mbi 
fajësinë e të pandehurit; b) mbi pafajësinë e të pandehurit; c) që identifikon të 
pandehurin, viktimën ose personin tjetër që është i rëndësishëm për hetimin; ose ç) që 
                                                 
206 Vasiljević, Grubač 1, fq. 427. 
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mendimi i dhënë në raportin e ekspertit, mbështet një përfundim që është i rëndësishëm 
për hetimin. 
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Eksperti merret në pyetje nga prokurori i shtetit, mbrojtësi, viktima dhe mbrojtësi i 
viktimave. Procesverbali, transkripti ose incizimi i deklaratës u bashkëngjiten 
shkresave të lëndës. 
 
Neni 141 [Angazhimi i ekspertit nga i pandehuri] 
 
1. I pandehuri mund të kërkojë nga prokurori i shtetit që të paraqes kërkesë 

për ekspertizë që është relevante për mbrojtjen e tij. Nëse prokurori i 
shtetit refuzon, i pandehuri mund të kundërshtojë këtë vendim tek gjyqtari 
i procedurës paraprake. 

2. I pandehuri mund të merr dhe të paguajë vetë për ekspertizë. Eksperti 
duhet të veprojë në pajtim me nenin 138 dhe prokurori i shtetit duhet të 
pranojë kopjen e raportit të ekspertit të mbrojtjes brenda katërmbëdhjetë 
ditëve nga përfundimi i saj.  

 
Paragrafi 1. 
 
Gjatë hetimit formal, siç është cekur më përpara, ekspertin e angazhon prokurori i 
shtetit, përzgjedhjen e të cilit mund ta kundërshtojë i pandehuri, mbrojtësi, viktima ose 
mbrojtësi i viktimave bazuar në kualifikimet e tij apo në konfliktin potencial të interesit 
tek gjyqtari i procedurës paraprake (neni 137, paragrafët 1 dhe 2, neni 139, paragrafi 1 
dhe 2).  
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni i mundëson të pandehurit që të kërkojë nga 
prokurori i shtetit të caktojë207 ekspertimin, i cili është relevant për mbrojtjen e tij. 
Vendimi i prokurorit me të cilin refuzohet kërkesa e të pandehurit, mund të 
kundërshtohet te gjyqtari i procedurës paraprake.  
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 të këtij neni, duke i mundësuar të pandehurit të marrë dhe të 
paguajë vetë për ekspertizë, paraqet një prej ndryshimeve më radikale në procesin e të 
provuarit në procedurë penale.  
Në teori të procedurës penale flitet se procesi penal gjyqësor është një kontest ndërmjet 
dy palëve. Aktualisht ekziston mendimi tek shumë juristë kontinentalë se sistemi 
anglosakson është sistem i pastër i tipit akuzator, ndonëse edhe në atë sistem ekzistojnë 
                                                 
207 Bazuar në tekstin e dispozitës së nenit 141, paragrafi 1, i pandehuri mund të kërkojë nga prokurori i 
shtetit që të paraqesë kërkesë për ekspertizë, që është relevante për mbrojtjen e tij. Formulimi i tillë i 
tekstit në gjuhën shqipe të kësaj dispozite, ku i pandehuri mund të kërkojë nga prokurori i shtetit “që të 
paraqesë kërkesë për ekspertim”, mund të shkaktojë huti rreth fakti se kujt do të duhej t’i paraqesë prokurori 
i shtetit kërkesë për ekspertim. Fjalët “të paraqesë kërkesë për ekspertim” duhen marrë në kuptimin e 
caktimit të ekspertimit nga ana e prokurorit të shtetit sipas kërkesës së të pandehurit, kur ekspertimi është i 
rëndësishëm për mbrojtjen e të pandehurit. 
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elemente inkuizitore (shembull i elementeve të tilla në procedurën penale të ShBA-së 
janë hetimet që i zbaton porota e madhe, si dhe stadi i shqyrtimit gjyqësor, i cili i 
dedikohet shqiptimit të dënimit). Nga ana tjetër, po kjo vlen edhe për procedurat penale 
të tipit mikst të Evropës kontinentale, të shikuar nga perspektiva e juristëve 
angloamerikanë. Juristëve anglosaksonë u duket se procedurat evrokontinentale anojnë 
nga modeli i rregullimit të njëanshëm nga organi shtetëror. Atë Ajo që juristët 
evrokontinentalë e radhisin si tip të përzier të procedurës penale, juristëve 
angloamerikanë u duket si variant i përshtatjes në kohën aktuale të tipit tradicional 
inkuizitor.208 
… Edhe eksperti i angazhuar nga i pandehuri, duhet të veprojë në pajtim me nenin 138. 
Prokurori i shtetit duhet të marrë kopjen e raportit të ekspertit të mbrojtjes brenda 
katërmbëdhjetë ditësh nga përfundimi i saj.  
  
Neni 142 [Kundërthëniet në mes të ekspertëve] 
 

Në qoftë se të dhënat në konstatimin e ekspertëve ndryshojnë thelbësisht, 
ose kur konstatimet e tyre janë të paqarta, jo të plota apo në kontradiktë 
me vetveten ose me rrethanat e shqyrtuara, e në rast se këto të meta nuk 
mund të mënjanohen me marrjen e sërishme në pyetje të ekspertëve, mund 
të kërkohet mendimi i ekspertëve tjerë. 

 
Neni 142 i Kodit të ri është identik me nenin 184 të Kodit të mëparshëm të procedurës 
penale. Në Kodin e mëparshëm të procedurës penale ekzistonte edhe neni 185, i cili, në 
shikim të parë, disave u dukej se ishte i njëjtë me nenin 184! Në të vërtetë, këto dy 
nene nuk ishin të njëjta. Ndoshta kjo ka bërë që në Kodin e ri të përfshihet vetëm ish-
neni 184. Neni 184 i referohej situatës kur të dhënat në konstatimin e ekspertëve 
ndryshojnë thelbësisht, ndërsa neni 185 rregullonte situatën kur ekzistonte dyshim i 
arsyeshëm për saktësinë e mendimit të dhënë të ekspertit. Sidoqoftë, në interpretimin e 
dispozitës së nenit 142 të Kodit të tanishëm duhet përfshirë, përveç kur ka 
kundërthënie në konstatimin e ekspertëve, edhe kur kundërthëniet ekzistojnë në 
mendimet e ekspertëve. Një qëndrim të këtillë e mbështesim në nenin 138, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.7, sipas të cilit raporti i ekspertit përmban përfundimin që paraqet 
mendimin e ekspertit lidhur me pyetjet e shtruara. Dispozita e sipërpërmendur në një 
masë integron konstatimin dhe mendimin e ekspertit.  
Nga sa u tha më lartë, në mospërputhjen e të dhënave sipas këtij neni duhet përfshirë 
mospërputhjet që zgjojnë dyshim të arsyeshëm për saktësinë e mendimit të dhënë kur 
ekspertimi është kryer nga më shumë ekspertë përkatësisht kur ekspertimi kryhet nga 
ekip ekspertësh. Konstatimi mund të jetë jo i qartë, jo i plotë apo në kontradiktë me 
vetëveten ose me rrethanat e shqyrtuara, si atëherë kur ekspertimin e kryen një ekspert 
ashtu edhe atëherë kur atë e kryejnë shumë ekspertë. Për atë se a do të përsëritet 
ekspertimi me ekspert të njejtë apo me të tjerë vendos organi i cili e ka caktuar 
ekspertimin.209  

                                                 
208 Damaška, Mirjan, O mišljenju inkvizitornih i akuzatornih procesnih formi, HLJKPP, Zagreb, 1977, vol. 
4, nr. 2, fq. 381. 
209 Gjykata e Qarkut në Prishtinë duke proceduar në shqyrtim gjyqësor në çështjen penale vrasje e trëndë 
nga neni 147 të KP-së, sipas aktakuzës PP. nr. 114-2/2009 dt. 08.02.2010, për shkak se eksperti i mjekësisë 



Ejup Sahiti 

388 

Në mendimin e tij eksperti, sipas mundësisë, duhet të paraqesë qartë shkallën e 
besueshmërisë me të cilën nxjerr konkluzionet e veta. Në rastin kur gjatë ekspertimit 
marrin pjesë më shumë ekspertë, ata duhet të japin mendimin unik. Mendimi unik 
arrihet nëpërmjet shqyrtimit të gjithanshëm dhe, eventualisht, nëpërmjet kërkimeve 
plotësuese, po jo përmes votimit.210  
Vlerësimi i mendimit të ekspertit është një çështje mjaft delikate dhe e rëndësishme, si 
në kuadër të vlerësimit të provave në procedurën penale, ashtu edhe për sa i përket 
ekspertimit në përgjithësi. Dihet se mendimi i ekspertit është një prej provave me të 
cilën vërtetohen faktet kontestuese në procedurën penale. Edhe pse mendimi i ekspertit 
praktikisht ka ndikim të konsiderueshëm në procesin e të provuarit, megjithatë ai, 
sikurse edhe provat e tjera, i nënshtrohet vlerësimit gjyqësor sipas rregullave të 
përgjithshme për vlerësimin e lirë të provave. Mirëpo, meqenëse mendimi i ekspertit 
për nga natyra dhe përmbajtja e tij, është rezultat i aplikimit të njohurive të posaçme 
profesionale në vërtetimin e fakteve kontestuese të caktuara, me rastin e vlerësimit të 
tij, me arsye mund të shtrohet pyetja: Si mund ta vlerësojë mendimin e ekspertit 
gjyqtari i cili nuk posedon njohuri profesionale në atë drejtim, dhe çfarë është qëndrimi 
i gjykatës ndaj tij? 
Është e vërtetë se gjyqtari nuk ka njohuri shkencore jojuridike në atë nivel, sa nevojitet 
për zbatim të ekspertimit, mirëpo, kjo ende nuk do të thotë se gjyqtari duhet ta marrë si 
të pakontestueshëm deklarimin e ekspertit. Megjithëqë mundësitë faktike të gjyqtarit që 
ta vlerësojë mendimin e ekspertit në krahasim me provat e tjera janë minimale, e 
nganjëherë në fakt nuk do të ekzistojnë fare, detyrimi për vlerësimin e tij del si nga 
dispozitat ligjore (neni 142), ashtu edhe nga fakti se deklarimi i ekspertit është objekt 
shqyrtimi kontradiktor (neni 142) dhe në shqyrtim gjyqësor, ku palët kanë mundësi të 
shprehin mendimin e tyre për vlerën e tij. Çmuarja e vlerës provuese të mendimit të 
ekspertit (konstatimit dhe mendimit), është vlerësim kritik, i cili ka për qëllim të fundit 
pranimin ose mospranimin e kësaj prove. Me rastin e vlerësimit të mendimit të 
ekspertit, gjykata, në rend të parë, duhet të kujdeset nëse puna e ekspertit ka qenë 
objektive dhe e paanshme. Gjithashtu duhet të ketë parasysh faktin nëse materiali, për 
nga kualiteti dhe kuantiteti, ka qenë i mjaftueshëm për ekspertim dhe të sigurohet për 
autenticitetin e tij. Veç kësaj, gjykata është e detyruar që, me rastin e vlerësimit të 
mendimit të ekspertit, të ketë kujdes për mbështetjen profesionale të metodës së 
aplikuar me rastin e ekzaminimit të materialit, për mundësinë që shkalla e zhvillimit 
shkencor e një lëmi mund të ofrojë në një moment historik etj.. Në analizën kritike të 
konstatimit dhe të mendimit, gjykata duhet ta kontrollojë procesin e konkludimeve të 
ekspertit dhe, kësisoj, të zbulojë nëse në konstatim apo mendim ka kundërthënie ose në 
mendim ka mangësi, ose ekziston dyshimi i bazuar në saktësinë e mendimit të dhënë. 
Kundërthëniet mund të figurojnë ndërmjet vetë konkludimeve të ekspertit ose ndërmjet 
gjendjes së konstatuar dhe konkludimeve të paraqitura në mendim. Në këtë drejtim, 
gjykata mund të vërejë gjithashtu kundërshti ndërmjet fakteve të vërtetuara nëpërmjet 
konstatimit e mendimit të ekspertit dhe fakteve të vërtetuara me anën e provave të tjera. 
Nga e gjithë kjo, shihet se, edhe pse gjykata nuk posedon njohuri jojuridike në nivel të 

                                                                                                                            
ligjore i EULEX-it, në raportin e autopsisë nr. 09. 051. dt. 12.02.2009 nuk ka paraqitur mendimin për 
shkakun e vdekjes, me aktvendim P. nr. 38/2011 ka caktuar ekspertimin me ekspert të QKU-së në Prishtinë, 
me qëllim që të vërtetohet shkaku i vdekjes së viktimës. 
210 Marina, op. cit., fq. 236-237.  
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duhur profesional, megjithatë ajo nuk duhet ta pranojë a priori, e aq më pak ta hedhë 
mendimin e ekspertit, por atë duhet ta vlerësojë me qasje kritike dhe, po qe se ai nuk 
mund të inkorporohet me provat e tjera, mund të dyshojë në saktësinë e tij. Mirëpo, 
dyshimi i tillë, edhe pse është kategori subjektive, megjithatë duhet të mbështetet në 
prova dhe rrethana të caktuara. Sepse, vlerësimi “i lirë", megjithëqë nënkpton 
mungesën e rregullave juridike formale për vlerësim, kjo ende nuk do të thotë se 
gjykata, me rastin e vlerësimit, nuk është e lidhur me kurrfarë rregullash. Në këtë 
drejtim, ajo është e lidhur me rregullat e përgjithshme të mendimit dhe të eksperiencës 
njerëzore. Nuk mjafton që konkludimi i gjyqtarit me rastin e vlerësimit të provave, të 
jetë në harmoni vetëm me bindjen e tij. Është e nevojshme që konkludimi i tij të jetë i 
atillë që, sipas mendimit të gjykatës, mund ta pranojë secili qytetar i udhëzuar dhe i 
paanshëm. Është e vërtetë se gjykata nuk është e lidhur me konstatimin dhe mendimin 
e ekspertit, gjithnjë derisa atë të mos e pranojë si zgjidhje objektive-reale të çështjes së 
caktuar penale. Mirëpo, që nga momenti kur e ka pranuar konstatimin dhe mendimin e 
ekspertit, gjykata është e lidhur me përmbajtjen dhe rezultatin e tij, prandaj më nuk 
mund të marrë vendim të kundërt me përmbajtjen e ekspertizës. Kjo, nga ana tjetër, 
imponon nevojën që çdoherë kur konkludimet e gjyqtarit nuk përputhen me mendimin 
e ekspertit, ato duhet të arsyetohen bindshëm. Për eliminim të dilemave të paraqitura në 
këtë drejtim, nëse objektivisht është e mundur, gjykata mund të vendosë që ekspertimi 
të përsëritet me të njëjtin ekspert ose me një (ose më shumë) ekspertë të tjerë. 
Megjithëkëtë, shtrohet pyetja se çfarë qëndrimi, më në fund, duhet të marrë gjykata 
ndaj mendimit të ekspertit, në qoftë se, edhe pas përsëritjes së ekspertimit apo pas 
ekspertimeve plotësuese, mbesin dilemat rreth saktësisë së deklarimit të tij. Në këtë 
drejtim, në teori të së drejtës së procedurës penale ekzistojnë pikëpamje kundërthënëse. 
Një botëkuptim i hershëm niset nga premisa e përgjithshme se konstatimi dhe mendimi 
i ekspertit është vetëm një nga provat se gjykata i vlerëson lirisht provat, prandaj ajo 
duhet ta vlerësojë edhe mendimin e ekspertit. Përfaqësuesit e këtij botëkuptimi 
konsiderojnë se, meqë, sipas tyre, gjykata nuk është e obliguar të caktojë ekspertimin, 
ajo mund t'i vërtetojë faktet kontestuese me provat e tjera, përfshirë këtu edhe 
mendimin e vet, që do të thotë se mendimin e ekspertit mund ta zëvendësojë me 
mendimin e vet të kundërt.  
Pikëpamja e dytë niset po ashtu nga qëndrimi i përgjithshëm se gjykata i vlerëson 
provat sipas bindjes së brendshme, pra, edhe të dhënat që figurojnë në mendim të 
ekspertit. Mirëpo, ithtarët e kësaj pikëpamjeje konsiderojnë se gjykata është e obliguar 
që disa fakte kontestuese t'i vërtetojë vetëm me ekspertim, për ç'arsye edhe cakton 
ekspertimin. Prandaj, në qoftë se këto fakte nuk mund të zbulohen dhe të vërtetohen në 
këtë mënyrë, gjykata ato nuk mund t'i vërtetojë me prova të tjera, pra, as me mendimin 
e vet. Në të vërtetë, sipas botëkuptimit të këtyre teoricienëve, në një rast të tillë gjykata 
duhet të aplikojë patjetër parimin in dubio pro reo (shih komentin te neni 3, paragrafi 
2). Kështu, p.sh., në qoftë se eksperti në mendimin e tij shpreh qëndrimin se i 
pandehuri në momentin e kryerjes së veprës penale ka qenë shpirtërisht i sëmurë dhe se 
sëmundja ka qenë e asaj natyre saqë i pandehuri nuk ka mundur ta kuptojë rëndësnë e 
veprës së vet, ose nuk ka mundur t'i kontrollojë veprimet e veta, në atë rast gjykata nuk 
mund ta kosiderojë të pandehurin shpirtërisht të shëndoshë dhe me përgjegjshmëri. Me 
të drejtë konsiderohet se qëndrimi i këtillë, në realitet, nënkupton varshmërinë e 
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gjykatës ndaj mendimit (konstatimit dhe mendimit) të ekspertit dhe se, kësisoj, atij i 
jepet rëndësi e provës formale.  
Në kuadër të vlerësimit të mendimit të ekspertit, si çështje e rëndësishme dhe aktuale 
paraqitet vlerësimi i rezultateve të ekspertimit psikologjik të dëshmisë së dëshmitarit. 
Është evidente se konkludimet e psikologjisë gjyqësore, në të cilat ka arritur ajo në 
bazë të analizës së rasteve të shumta, mund të ndihmojnë me sukses në vlerësimin e 
dëshmisë, meqë ato tregojnë se në ç'drejtim duhet përqendruar vëmendja. Mirëpo, 
aplikimi mekanik dhe jo mjaft inteligjent i rezultateve të kërkimeve psikologjike-
gjyqësore, jo vetëm që nuk e çon gjyqtarin drejt arritjes së vlerësimit të drejtë të 
provës, por sjell rrezikun që tek ai të krijohen paragjykime sipërfaqësore. Vlerësimi i 
drejtë i deklarimit, megjithatë dhe para së gjithash, qëndron në inteligjencën dhe 
mendjemprehtësinë e të gjyqtarit.211  
Më në fund, duhet të theksojmë faktin se shpeshherë në teorinë dhe në praktikën 
gjyqësore, mendimi i ekspertit fetishizohet, duke i dhënë rëndësi të posaçme në 
krahasim me provat e tjera. Edhe ne e konsiderojmë mendimin e ekspertit provë mjaft 
të rëndësishme në procedurën penale. Mirëpo, nuk duhet të heqim nga mendja faktin se 
as kjo provë, sikurse as edhe provat e tjera, nuk është imune nga mangësitë që mund ta 
zgjojnë dyshimin në vlerën e saj. Prandaj, pa dashur të minimizojmë rolin e ekspertit 
dhe vlerën reale të mendimit të tij, konsiderojmë se s’ka arsye që kjo provë të 
absolutizohet dhe të ngrihet në piedestal, duke e mbivlerësuar në krahasim me provat e 
tjera. 
 
Neni 143 [ Analizat toksikologjike] 
 
1. Çdo ekzaminim apo analizë nga ky nen i nënshtrohet rregullave të 

ekspertizës dhe deklaratës së ekspertit nga nenet 136-142 të këtij Kodi. 
2. Kur dyshohet për helmim, prokurori i shtetit urdhëron që materiet e 

dyshimta të gjetura në kufomë ose në ndonjë vend tjetër të dërgohen në 
institutin për hulumtime toksikologjike për ekspertim. 

3. Me rastin e analizave të materieve të dyshimta, eksperti përqendrohet në 
veçanti në përcaktimin e llojit, sasisë dhe efektit të helmit të gjetur. Kur 
materiet e dyshimta janë gjetur në trup, atëherë sasia e helmit të përdorur 
duhet të përcaktohet kudo që të jetë e mundur. 

 
Paragrafi 1. 
 
Çdo ekzaminim apo analizë toksikologjike nga ky nen zbatohet sipas rregullave të 
ekspertizës dhe deklaratës së ekspertit nga nenet 136-142 të këtij Kodi. 
 
Paragrafi 2. 
 
Ekspertimi në rastet e veprave penale të kryera me përdorim të helmit bazuar në 
paragrafin 1 të këtij neni zbatohet sipas dispozitave të përgjithshme për ekspertim, 
kurse këtu janë paraparë vetëm disa veçori. Ekspertimi toksikologjik ndërmerret si në 
rastin e vdekjes nga helmimi ashtu edhe në rast të lëndimit të rëndë nga helmimi. Ky 
                                                 
211 Vasiljević, Sistem..., fq. 366. 
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lloj i ekspertimit të obligueshëm duhet t’i besohet institutit për hulumtime toksiko-
logjike, të cilit detyrimisht i dërgohen edhe materialet e dyshimta. 
 
Paragrafi 3 
 
Kjo dispozitë përcakton detyrimet e ekspertit me rastin e ekspertimit toksikologjik. 
Detyrat të cilat me këtë rast numërohen hyjnë në fushën e toksikologjisë forenzike 
(gjyqësore). Qëllimi i tyre është që me analiza kualitative dhe kunantitative të helmit në 
materialin biologjik të vërtetohet ekzistimi i tij dhe të sqarohet ndikimi i tij. 
Konstatimi dhe mendimi i ekspertit duhet të përmbajë përgjigjet në pyetjet të 
parashtruara në paragrafin 3. Ai duhet të përqëndrohet në veçanti në përcaktimin e 
llojit, të sasisë dhe të efektit të helmit të gjetur. 
 
Neni 144 [Ekzaminimi i lëndimeve trupore dhe ekzaminimi fizik] 
 
1. Çdo ekzaminim ose analizë nga ky nen i nënshtrohet rregullave të 

ekspertizës dhe deklaratës së ekspertit nga nenet 136-142 të këtij Kodi. 
2. Nëse lëndimet trupore relevante për procedurën penale kanë qenë të 

trajtuara nga një mjek, ai mjek mund të thirret për të dhënë deklaratë në 
procedurë paraprake bazuar në të dhënat e marra në rrjedhën normale të 
trajtimit mjekësor, të cilat do të merren me urdhër të gjykatës apo me 
pëlqim. Nëse policia ka marrë fotografi të lëndimeve, mjeku trajtues mund 
të merret në pyetje në bazë të atyre fotografive dhe të ofrojë mendime të 
bazuara në arsimimin dhe përvojën e tij. Mjeku ose mjekët mund të 
nxjerrin një raport ekspertimi me gjetjet e tyre në pajtim me nenin 138, por 
nuk janë të detyruar për ta bërë këtë. 

3. Nëse lëndimet trupore apo gjendja fizike e personit nuk janë trajtuar apo të 
dhënat mjekësore nuk janë të plota, prokurori i shtetit mund të kërkojë nga 
gjyqtari i procedurës paraprake të urdhërojë të bëhet një ekzaminim fizik. 
Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë ekzaminimin fizik nëse 
ka arsye të bazuara për të besuar se ekzaminimi fizik do të rezultojë me 
prova të rëndësishme për procedurën penale. Personi që do të ekzaminohet 
mund të jep pëlqimin për ekzaminimin fizik pa urdhër të gjykatës. 
Institucioni profesional, mjeku ose mjekët do të nxjerrin një raport 
ekspertimi me gjetjet e tyre në pajtim me nenin 138. 

4. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë marrjen e mostrave të 
gjakut ose indeve apo mostra të tjera mjeko-ligjore ose mjekësore nga një i 
pandehur, vetëm nëse ka gjasa reale që i pandehuri ka kryer vepër penale 
dhe ka shkak të bazuar për të besuar se mostrat do të sigurojnë prova të 
veprës penale ose identitetin e kryerësit, apo ekzistojnë prova të tjera 
mjeko-ligjore që mund të krahasohen me mostrat e urdhëruara që të 
merren. Integriteti personal i të pandehurit do të respektohet gjatë 
ekzekutimit të urdhrit nga ky paragraf. Institucioni profesional, mjeku ose 
mjekët do të nxjerrin një raport ekspertimi me gjetjet e tyre në pajtim me 
nenin 138. 
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5. Kur është e nevojshme mostra e flokut dhe e folikulës, pështymës, urinës, 
sekretit të hundës, pjesës sipërfaqësore të lëkurës duke përfshirë edhe 
zonën e ijëve, thonjtë e mostra të pjesës së poshtme të thoit si dhe mostra të 
tjera të ngjashme, të cilat nuk përbëjnë ndërhyrje trupore, ato mund të 
merren gjatë ekzaminimit fizik pa urdhër të veçantë të gjykatës. 

6. Ekzaminimi fizik që ndërlidhet me ndërhyrjet trupore, siç është marrja e 
mostrave të gjakut gjatë ekzaminimit fizik, mund të bëhet vetëm me urdhër 
të gjykatës ose me pëlqimin e vullnetshëm të personit në fjalë. 

7. Ekzaminimi fizik nga ky nen zbatohet nga mjeku, infermieri ose nga 
tekniku i kualifikuar në pajtim me rregullat e shkencës së mjekësisë, duke 
pasur respekt të plotë për dinjitetin e personit dhe konsideratën ndaj 
ndikimeve fizike dhe psikologjike në lëndimin e tij. 

8. Dispozita e nenit 139, paragrafi 2 i këtij Kodi zbatohet përshtatshmërisht 
në rastet kur personi, përpos të pandehurit, refuzon që t’i shtrohet 
kontrollit të urdhëruar nga gjykata. Detyrimi mund të përdoret vetëm me 
urdhër të posaçëm të gjykatës. 

9. Ministria e Drejtësisë mban të gjitha mostrat e marra si rezultat i urdhrave 
të gjykatës dhe pëlqimit vullnetar për një periudhë prej një viti pas marrjes 
së aktvendimit përfundimtar në procedurë penale, në të cilën kohë mostrat 
do të asgjësohen. Mostrat do të jenë në dispozicion dhe do të përdorën 
vetëm për ritestim të urdhëruar nga gjykata. 

10. Ministria e Drejtësisë mban regjistër të të gjitha rezultateve mjeko-ligjore 
të marra në bazë të urdhrave të gjykatave apo me pëlqim vullnetar, vetëm 
kur personi i cili i shtrohet testimit mjeko-ligjor shpallet fajtor. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e nenit 144 ka të bëjë me ekzaminimin e lëndimeve trupore dhe ekzaminimin 
fizik. Të dy këto ekzaminime ndërmerren kur është e nevojshme të vërtetohen faktet e 
rëndësishme për procedurë penale. Ekzaminimi apo analiza sipas këtij neni, sikurse çdo 
ekzaminim apo analizë tjetër e paraparë me nenet 145-148, i nënshtrohen rregullave të 
përgjithshme për ekspertim dhe dhënien e deklaratës së ekspertit sipas neneve 136-142.  
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Dispozitat e paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni i referohen ekzaminimit të lëndimeve 
trupore relevante për procedurë penale qoftë të të lënduarit i cili është trajtuar nga një 
mjek apo të atij që nuk është trajtuar. 
Sipas paragrafit 2 kur lëndimet trupore relevante për procedurën penale kanë qenë të 
trajtuara nga një mjek, ai mjek mund të thirret për të dhënë deklaratë në procedurë 
paraprake bazuar në të dhënat e marra në rrjedhën normale të trajtimit mjekësor. Të 
dhënat lidhur me rrjedhën normale të trajtimit mjekësor merren me pëlqim (të 
Institucionit profesional, mjekut ose mjekëve) apo me urdhër të gjykatës. Mirëpo, nëse 
policia ka bërë fotografi të lëndimeve, mjekut trajtues mund t’i bëhen pyetje lidhur me 
ato fotografi si dhe për arsimimin dhe përvojën e tij. Më në fund, në vend të deklarimit 
mjeku ose mjekët mund të nxjerrin një raport ekspertimi me gjetjet e tyre në pajtim me 
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nenin 138. Paraqitja e një raporti të tillë nuk është e domosdoshme me qenë, se të 
dhënat për trajtimin e lëndimeve merren me pëlqim apo me urdhër të gjykatës. 
Në rastet kur lëndimet trupore apo gjendja fizike e personit nuk janë trajtuar apo të 
dhënat mjekësore nuk janë të plota, prokurori i shtetit mund të kërkojë nga gjyqtari i 
procedurës paraprake të urdhërojë të bëhet ekzaminimi fizik. Edhe personi që do të 
ekzaminohet mund të japë pëlqimin për ekzaminimin fizik pa urdhër të gjykatës.  
Sipas paragrafit 3 për lëndimet trupore apo gjendjen fizike të personit, të cilat nuk janë 
trajtuar apo të dhënat mjekësore nuk janë të plota mund të bëhet një ekzaminim fizik i 
të lënduarit. Me atë rast për institucionin profesional, mjekun ose mjekët dhe paraqitja 
e raportit të ekspertimit përkitazi me gjetjet konform nenit 138 është e domosdoshme.  
 
Paragrafi 4. 
 
Në procesin e vërtetimit të fakteve relevante gjatë zhvillimit të procedurës penale mund 
të shtrohet nevoja për marrje të mostrave të gjakut ose të indeve apo të mostrave të 
tjera mjekoligjore. Dispozita e paragrafit 4 parasheh mundësinë që me urdhër të 
gjyqtarit të procedurës paraprake të merren mostra gjaku ose të indeve apo mostra të 
tjera mjeko-ligjore nga një i pandehur vetëm nëse: a) ka gjasa reale që i pandehuri ka 
kryer vepër penale; b) ka shkak të bazuar për të besuar se mostrat do të sigurojnë prova 
të veprës penale ose identitetin e kryerësit; c) ekzistojnë prova të tjera mjeko-ligjore që 
mund të krahasohen me mostrat që urdhërohet të merren.  
Me qëllim të përcaktimit të identitetit në procedurë penale, indet qelizore mund të 
merren nga personi i pandehur për identifikimin e ADN-së në pajtim me nenin 144 
(neni 145, paragrafi 3) 
Ekzaminimi fizik që ndërlidhet me ndërhyrjet trupore, siç është marrja e mostrave të 
gjakut gjatë ekzaminimit fizik, mund të bëhet me pëlqimin e vullnetshëm të personit në 
fjalë (parag. 6 i këtij neni). 
Me rastin e zbatimit të urdhrit lidhur me marrjen e mostrave nga ky paragraf duhet të 
respektohet integriteti personal i të pandehurit.  
Edhe për analizat të cilat bëhen sipas paragrafit 4 institucioni profesional, mjeku ose 
mjekët përpilojnë raport ekspertimi përkitazi me gjetjet e tyre në pajtim me nenin 138. 
E drejta për mosinkriminim të vetvetës është garantur me nenin 30 parag. 6 të 
Kushtetutës së Kosovës dhe me nenin 323 të KPP. Privilegji i mos inkriminimit të 
vetvetës ka të bëjë me situatën kur me rastin e marrjes në pyetje të të akuzuarit, i 
akuzuari nuk e shfrytëzon të drejtën e tij që të heshtë por deklarohet lidhur me çështjen. 
Në rast të tillë i akuzuari njoftohet se nuk detyrohet ta inkriminojë vetvetën ose të 
afërmin e tij apo të pranojë fajësinë. 
Shtrohet pyetja çka përfshinë privilegji i mos vetinkriminimit. Athue ky privilegj vie në 
shprehje vetëm gjatë procesit të marrjes në pyetje të të pandehurit apo ai ka të bëjë 
edhe me marrjen e mostrave të gjakut ose indeve apo mostrave të tjera mjeko ligjore 
kur ato merren me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake. Konsiderojmë se 
privilegji i të pandehurit që të mos akuzojë vetvetën ka të bëjë vetëm me rastin e 
marrjes së tij në pyetje kur ai për mbrojtjen e vet nuk zgjedhë heshtjen por përcaktohet 
që të deklarojë. 
Prezenca e të pandehurit në procedurë penale, sipas rregullit, është e domosdoshme, 
meqë personaliteti i tij mund të shërbejë si burim njoftimesh të rëndësishme për 
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procedurë penale. Janë të shumta mënyrat se si personaliteti i të pandehurit mund të 
shërbejë si burim njoftimesh për veprën penale. I pandehuri mund të shërbejë si mjet 
provues pasiv dhe aktiv.  
I pandehuri shërben si mjet provues pasiv në rastet kur ndaj tij, me qëllim verifikimi të 
të dhënave të rëndësishme për gjendjen e tij shëndetësore (fizike e shpirtërore) apo për 
sigurimin e provave materiale, bëhet shikimi (kontrollimi) i tij ose i sendeve të tij apo 
bëhet fotografimi ose merren vijat papilare të tij, marrja e mostrave të gjakut etj. Të 
dhënat e sipërpërmendura objektivisht ekzistojnë. Sigurimi i tyre nuk është e thënë të 
jetë rezultat i pëlqimit dhe i bashkëpunimit të pandehurit me organin procedues. S’ka 
dyshim se mënyra e këtillë e vërtetimit të fakteve nëpërmjet personalitetit të të 
pandehurit, në një masë, i jep atij cilësi të objektit procedural, por si formë veprimi 
procedural në përgjithësi është e pranuar.212 
 
Paragrafi 5. 
 
Sikurse tek ekzaminimi fizik dhe te marrja e mostrave të gjakut ose indeve apo të 
mostrave të tjera mjekoligjore, ratio legis ekziston e njëjta procedurë edhe për sa i 
përket marrjes së mostrave të flokut dhe folikulës, pështymës, urinës, sekretit të 
hundës, pjesës sipërfaqësore të lëkurës duke përfshirë edhe zonën e ijeve, thonjtë e 
mostra të pjesës së poshtme të thoit si dhe mostra të tjera të ngjashme, të cilat nuk 
përbëjnë ndërhyrje trupore, marrja e tyre mund të bëhet gjatë ekzaminimit fizik, edhe 
pa urdhër të gjyqtarit.  
 
Paragrafët 6 dhe 7. 
 
Paragrafi 6 përcakton kush urdhëron ekzaminimin fizik që ndërlidhet me ndërhyrje 
trupore, ndërsa paragrafi 7 përcakton atë se kush e zbaton ekzaminimin fizik sipas këtij 
neni. 
Ekzaminimi fizik është veprim i cili në masë të caktuar paraqet aktivitet delikat për sa i 
përket paprekshmërisë së integritetit trupor të garantuar me kushtetutë. Dispozita e 
paragrafit 7 të këtij neni, duke paraparë mundësinë për zbatim të ekzaminimit fizik, 
përcakton kushtet të cilat me atë rast patjetër duhet të respektohen. Ajo kërkon që 
ekzaminimi: a) të kryhet nga mjeku ose nga infermieri i kualifikuar, b) të kryhet në 
pajtim me rregullat e shkencës së mjekësisë, c) të respektohet dinjiteti i personit, dhe ç) 
të ketë konsideratë ndaj ndikimeve fizike dhe psikologjike të lëndimit të tij. 
 
Paragrafi 8. 
 
Dispozita e nenit 139, paragrafi 2, e cila ka të bëjë me analizat toksikologjike 
laboratorike të mostrave të viktimës, zbatohet përshtatshmërisht në rastet kur personi, 
përpos të pandehurit, refuzon që t’i shtrohet kontrollit të urdhëruar nga gjykata. 
Detyrimi mund të përdoret vetëm me urdhër të posaçëm të gjykatës. 
 

                                                 
212 Më gjërsisht për këtë shih: komentet lidhur me marrjen në pyetje të të pandehurit në procedurë paraprake 
të shënuara para nenit 151 të KPP.  
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Paragrafët 9 dhe 10. 
 
Dispozita e paragrafit 9 obligon Ministrinë e Drejtësisë që t’i mbajë të gjitha mostrat e 
marra si rezultat i urdhërave të gjykatës apo pëlqimit vullnetar për një periudhë prej një 
viti pas marrjes së aktvendimit213 përfundimtar në procedurë penale. Mostrat do të jenë 
në dispozicion dhe përdorën vetëm për ritestim të urdhëruar nga gjykata. Pas kalimit të 
një viti nga forma e prerë e vendimit mostrat asgjësohen.  
Dispozita e paragrafit 10 obligon Ministrinë e Drejtësisë që të mbajë regjistër të të 
gjitha rezultateve mjekoligjore të marra në bazë të urdhërave të gjykatave apo me 
pëlqim vullnetar, vetëm kur personi i cili i shtrohet testimit mjekoligjor shpallet fajtor. 
 
Neni 145 [Analizat molekulare e gjenetike dhe analizat e ADN-së] 
 
1. Çdo ekzaminim ose analizë nga ky nen i nënshtrohet rregullave të 

ekspertizës dhe deklaratës së ekspertit nga nenet 136-142 të këtij Kodi. 
2. Gjykata mund të urdhërojë që materiali i siguruar me masat nga neni 144 i 

këtij Kodi t’i nënshtrohet ekzaminimeve molekulare dhe gjenetike për aq sa 
masat e tilla janë të nevojshme për të përcaktuar prejardhjen ose për të 
vërtetuar nëse gjurmët e gjetura i përkasin të pandehurit apo të dëmtuarit. 

3. Me qëllim të përcaktimit të identitetit në procedurë penale, indet qelizore 
mund të merren nga personi i pandehur për identifikimin e ADN-së në 
pajtim me nenin 144. 

4. Indi i marrur qelizor mund të përdoret vetëm për identifikimin e ADN-së, 
siç është paraparë në paragrafin 1 ose 2 të këtij neni; ai shkatërrohet pa 
vonesë kur më nuk është i nevojshëm për atë qëllim. Informacionet tjera, 
përveç atyre që kërkohen për të përcaktuar kodin e ADN-së, nuk 
përcaktohen gjatë ekzaminimit dhe janë të papranueshme. 

5. Provat e gjetura, të siguruara apo të kapura në vendin e kryerjes së veprës 
penale apo që kanë lidhje me procedurën penale mund të ekzaminohen dhe 
mostrat mund t’i nënshtrohen ekzaminimit molekular dhe gjenetik sipas 
urdhrit të prokurorit të shtetit.  

6. Rezultatet nga ekzaminimi molekular dhe gjenetik i mostrave të siguruara 
sipas paragrafit 5 të cilat nuk përputhen me të dyshuarin apo të 
pandehurin mund të ruhen nga Ministria e Drejtësisë deri në një kohë të 
tillë kur ato të përputhen me të dyshuarin apo të pandehurin dhe derisa ai i 
dyshuar apo i pandehur të lirohet apo të shpallet fajtor. Ministria e 
Drejtësisë lëshon rregullore mbi ruajtjen e rezultateve të ekzaminimit 
molekular dhe gjenetik sipas këtij paragrafi. 

 

                                                 
213 Për dallim nga teksti i këtij paragrafi në gjuhën angleze dhe serbe ku është përdorur fjala “vendim” në 
tekstin shqip është përdorur fjala “aktvenim”. Afati një vit për ruajtjen e mostrave pas formës së prerë të 
vendimit ka të bëjë me një vendim i cili për kah forma mund të jetë aktgjykim apo aktvendim. Përdorimi i 
fjalës aktvendim (si në tekstin shqip të këtij paragrafi) në vend të fjalës vendim eliminon mundësinë e 
përfshirjes aty edhe të aktgjykimit çka është joreale. 
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Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Ekzaminimet molekulare dhe gjenetike dhe analizat e ADN-së janë lloje specifike të 
reja të ekspertimit. Si çdo ekzaminim ose analizë tjetër ashtu edhe çfarëdo ekzaminimi 
ose analizë nga ky nen i nënshtrohet rregullave të ekspertizës dhe deklaratës së 
ekspertit nga nenet 136-142 të këtij Kodi. 
Ekzaminimin molekular - gjenetik e urdhëron gjykata kur materiali biologjik i siguruar 
sipas nenit 144 të Kodit kur veprimi i tillë është i nevojshëm: a) për të përcaktuar 
prejardhjen e tyre, ose b) për të konstatuar nëse gjurmët e gjetura i përkasin të 
pandehurit ose të dëmtuarit. 
  
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Në kuadër të metodave për identifikim të personit në procedurë penale bën pjesë edhe 
metoda e ADN-së. Kur kjo metodë zbatohet sipas rregullave të shkencës, konsiderohet 
metoda më e mirë për identifikim. Në krahasim me daktiloskopinë, e cila konsiderohej 
metodë parësore e shekullit XX për identifikim të personave, metoda e ADN-së, tani 
për tani, konsiderohet metodë e shekullit XXI.  
Paragrafi 3 i këtij neni flet për mundësinë e marrjes së indit qelizor nga i pandehuri për 
identifikimin e ADN-së në pajtim me nenin 144. 
Për mënyrën e sigurimit të indit qelizor shih: komentet e nenit 144. 
Paragrafi 4 kufizon përdorimin e indit të marrë qelizor vetëm për nevoja të 
identifikimit të kodit të ADN-së, siç është paraparë në paragrafin 1 dhe 2 të këtij 
neni.214 Kur indi i marrë qelizor më nuk është i nevojshëm për identifikim të AND-së 
ai shkatërrohet pa vonesë, sepse ekzaminime të tjera janë të papranueshme.  
 
Paragrafi 5. 
 
Deri sa sipas paragrafit 2 të këtij neni materiali i siguruar me masat nga neni 144 me 
urdhër të gjykatës mund t’i nënshtrohet ekzaminimeve molekulare dhe gjenetike, sipas 
paragrafit 5 të këtij neni, provat e gjetura, të siguruara apo të kapura në vendin e 
kryerjes së veprës penale apo që kanë lidhje me procedurën penale mund të 
ekzaminohen dhe mostrat mund t’i nënshtrohen ekzaminimit molekular dhe gjenetik 
sipas urdhrit të prokurorit të shtetit.  
 
Paragrafi 6. 
 
Nga paragrafët 9 dhe 10 të nenit 144 është parë se Ministria e Drejtësisë mban të gjitha 
mostrat e marra si rezultat i urdhrave të gjykatës dhe pëlqimit vullnetar për një 
periudhë prej një viti apo Ministria mban regjistër të të gjitha rezultateve mjekoligjore 
të marra në bazë të urdhrave të gjykatave apo me pëlqim vullnetar, vetëm kur personi i 
cili i shtrohet testimit mjekoligjor shpallet fajtor. 
Paragrafi 6 i këtij neni parasheh mundësinë që Ministria e Drejtësisë të ruajë rezultatet 
nga ekzaminimi molekular dhe gjenetik i mostrave të siguruara sipas paragrafit 5, të 
cilat nuk përputhen me të dyshuarin apo të pandehurin deri të përputhen me të 
                                                 
214 Duket se referanca do duhej të jetë në paragrafin 3 të këtij neni. 
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dyshuarin apo të pandehurin dhe derisa për atë të dyshuar apo të pandehur të vendoset 
në mënyrë meritore.  
Për ruajtjen e rezultateve të ekzaminimit molekular dhe gjenetik sipas këtij paragrafi 
Ministria e Drejtësisë lëshon rregullore. 
  
Neni 146 [Analizat psikologjike] 
 
1. Çdo ekzaminim ose analizë nga ky nen i nënshtrohet rregullave të 

ekspertizës dhe deklaratës së ekspertit nga nenet 136-142 të këtij Kodi. 
2. Nëse gjendja psikologjike që lidhet me procedurë penale ka qenë e 

vlerësuar ose trajtuar nga një psikolog apo mjek, ai psikolog apo mjek do të 
thirret nga prokurori i shtetit për të dhënë deklaratë në procedurë 
paraprake bazuar në të dhënat e marra në rrjedhën normale të trajtimit, të 
cilat do të merren në bazë të urdhrit të gjykatës apo me pëlqim. Psikologu 
apo mjeku mund të japë mendime bazuar në arsimimin dhe përvojën e tij. 
Psikologu apo mjeku mund të nxjerrë një raport ekspertimi me gjetjet e 
tyre në pajtim me nenin 138, por nuk është i detyruar për ta bërë këtë. 

3. Personi i cili është vlerësuar mund të kundërshtojë thirrjen para gjyqtarit 
të procedurës paraprake nëse ka shqetësime të privatësisë që nuk tejkalojnë 
rëndësinë e procedurës penale. 

4. Nëse gjendja relevante psikologjike e një personi nuk është trajtuar, 
prokurori i shtetit mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake të 
urdhërojë që të bëhet vlerësimi psikologjik. Gjyqtari i procedurës 
paraprake mund të urdhërojë vlerësimin psikologjik nëse ka shkak të 
bazuar për të besuar se vlerësimi psikologjik do të rezultojë me prova 
relevante për procedurën penale. Personi që do të vlerësohet mund të jep 
pëlqimin për vlerësimin psikologjik pa urdhër të gjykatës. Institucioni 
profesional, psikologu apo mjeku do të nxjerrin një raport ekspertimi me 
gjetjet e tyre në pajtim me nenin 138. 

5. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë vlerësimin psikologjik 
të të pandehurit vetëm nëse ka gjasa reale që i pandehuri ka kryer vepër 
penale, ka shkak të bazuar për të besuar se gjendja psikologjike e të 
pandehurit është paaftësuar ose ka qenë e paaftësuar në kohën e kryerjes së 
veprës penale, dhe që paaftësimi i tillë psikik është i rëndësishëm për 
procedurën penale ose për të drejtën e të pandehurit për një gjykim të 
drejtë. Psikologu apo mjeku do të nxjerrin një raport ekspertimi me gjetjet 
e tyre në pajtim me nenin 138. 

6. Ekzaminimi psikologjik bëhet nga psikologët ose mjekët profesionistë të 
trajnuar në psikologji apo psikiatri. Ekzaminimet kryhen në një mënyrë që 
respekton të drejtën e privatësisë. 

 
Në procedurë penale ekzistojnë disa prezumime (natyrore dhe juridike) të cilat, sipas 
rregullit, nuk është e nevojshme të provohen në procedurë meqë merret se ato 
ekzistojnë. Provimi i tyre vjen në konsiderim vetëm po qe se paraqitet dyshimi në 
saktësinë e prezumimit në rastin konkret. Në këtë drejtim si prezumim natyror mjaftë i 
rëndësishëm është prezumimi i përgjegjshmërisë së të pandehurit. Në të vërtetë 
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konsiderohet se çdo person është i përgjegjshëm. Mirëpo, sipas nenit 18 të KP “Personi 
i cili ka kryer vepër penale konsiderohet i paaftë mendërisht nëse në kohën e kryerjes 
së veprës penale lëngonte nga një sëmundje mendore e përkohshme ose e përhershme, 
nëse kishte çrregullim mendor apo ngecje në zhvillimin mendor, që e ka prekur 
funksionimin e tij mendor, dhe, si pasojë e kësaj, nuk ka qenë në gjendje t’i kuptojë ose 
t’i kontrollojë veprimet ose mosveprimet e tij apo të kuptojë se kryen vepër penale.” 
Paragrafi 2 i të njëjtit nen përcakton kur një person që ka kryer vepër penale 
konsiderohet se ka aftësi të zvogëluar mendore. Prandaj sipas nenit 508 të KPP-së në 
çdo kohë gjatë procedurës, duke përfshirë kohën gjatë shqyrtimit gjyqësor, nëse 
ekziston dyshimi se i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose në 
gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në kohën e kryerjes së veprës penale, apo nëse 
ka ndonjë çrregullim mendor, atëherë gjykata sipas detyrës zyrtare ose me propozim të 
prokurorit të shtetit apo të mbrojtësit, mund të caktojë ekspert për të kryer ekzaminimin 
psikiatrik të të pandehurit me qëllim që të konstatohet nëse: 
1° Në kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë 
mendore ose të aftësisë së zvogëluar mendore, ose 
2° I pandehuri është i paaftë për të përballuar gjykimin (neni 508).  
Ekspertimi psikologjik i paraparë me nenin 146 të KPP-së në fuqi nuk rregullohej fare 
me Kodin e përkohshëm të procedurës penale. Me nenin 258 të LPP-së së RSFJ 
rregullohej ekspertimi psikiatrik. Fakti se Kodi rregullon ekspertimin psikologjik nuk 
do të thotë se ekspertimi psikiatrik është lënë anësh. Përkundrazi, ekspertimi 
psikologjik nënkupton edhe ekspertimin psikiatrik sepse paragrafi 6 i nenit 146 
përcakton se “ekzaminimi psikologjik bëhet nga psikologët ose mjekët profesionistë të 
trajnuar në psikologji apo psikiatri.” Pastaj neni 508 rregullon zbatimin e ekzaminimit 
psikiatrik. 
Mirëpo në qoftë se sipas mendimit të eksperteve nevojitet observim më i gjatë në 
institucion të kujdesit shëndetësor, ose nëse i pandehuri refuzon ekzaminimin 
psikologjik, eksperti i paraqet kërkesë të arsyetuar gjykatës për marrjen e aktvendimit 
për ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor. Pas dëgjimit të prokurorit të shtetit 
dhe të mbrojtësit gjykata mund të marrë aktvendim për ndalimin e të pandehurit në 
institucionin shëndetësor deri në dy javë (neni 508, paragrafi 4). Sipas procedurës së 
përparshme qëndrimi në institutin shëndetësor mund të vazhdohej edhe për dy javë 
tjera.  
  
Paragrafi 1. 
 
Ekzaminimi apo analiza sipas këtij neni, sikurse çdo ekzaminim apo analizë tjeter e 
paraparë me nenet 145-148, i nënshtrohen rregullave të përgjithshme për ekspertim dhe 
dhënien e deklaratës së ekspertit sipas neneve 136-142.  
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Çështja e vlerësimit psikologjik mund të zhvillohet si vijon: nëse gjendja psikologjike 
që lidhet me procedurë penale ka qenë e vlerësuar ose trajtuar nga një psikolog apo 
mjek, ai psikolog apo mjek do të thirret nga prokurori i shtetit për të dhënë deklaratë në 
procedurë paraprake bazuar në të dhënat e marra në rrjedhën normale të trajtimit, të 
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cilat merren në bazë të urdhrit të gjykatës apo me pëlqim. Në vend të deklaratës 
psikologu apo mjeku mund të nxjerrë një raport ekspertimi me gjetjet e tyre në pajtim 
me nenin 138, por nuk është i detyruar për ta bërë këtë. 
Dispozita e paragrafit 3 i mundëson personit për të cilin jepet vlerësimi të kundërshtojë 
thirrjen te gjyqtari i procedurës penale (e psikologut apo të mjekut për të dhënë 
deklaratë) nëse ka shqetësime të privatësisë që nuk tejkalojnë215 rëndësinë e procedurës 
penale. Personi për të cilin bëhet vlerësimi me rastin e paraqitjes së kundërshtimit, 
udhëhiqet me shqetësimet që i ka lidhur me privatësinë. Mirëpo, çështja nëse 
shqetësimet e privatësisë tejkalojnë apo jo rëndësinë e procedurës penale është çështje 
të cilën e vlerëson gjyqtari i procedurës paraprake me rastin e vendosjes lidhur me 
kundërshtimin. 
 
Paragrafi 4. 
 
Nëse gjendja relevante psikologjike e një personi nuk është trajtuar, prokurori i shtetit 
mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake të urdhërojë që të bëhet vlerësimi 
psikologjik. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë vlerësimin psikologjik 
nëse ka shkak të bazuar për të besuar se vlerësimi psikologjik do të rezultojë me prova 
relevante për procedurën penale. Personi që do të vlerësohet, mund të japë pëlqimin për 
vlerësimin psikologjik pa urdhër të gjykatës.  
Për dallim nga paragrafi 2 i këtij neni, sipas të cilit psikologu apo mjeku në vend të 
deklaratës mund të nxjerrë një raport ekspertimi me gjetjet e tyre në pajtim me nenin 
138, sipas paragrafit 4 institucioni profesional, psikologu apo mjeku do të nxjerrin një 
raport ekspertimi me gjetjet e tyre në pajtim me nenin 138 (hartimi i raportit është i 
domosdoshëm). 
 
Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Sipas paragrafit 4 të këtij neni, në kërkesë të prokurorit të shtetit, gjyqtari i procedurës 
paraprake urdhëron që të bëhet vlerësimi psikologjik i personit i cili nuk është trajtuar. 
Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë vlerësimin psikologjik të të 
pandehurit vetëm nëse: a) ka gjasa reale që i pandehuri ka kryer vepër penale; b) ka 
shkak të bazuar për të besuar se gjendja psikologjike e të pandehurit është paaftësuar 
ose ka qenë e paaftësuar në kohën e kryerjes së veprës penale; dhe c) paaftësimi i tillë 
psikik është i rëndësishëm për procedurën penale ose për të drejtën e të pandehurit për 
një gjykim të drejtë. Edhe sipas paragrafit 5 psikologu apo mjeku nxjerr raport 
ekspertimi me gjetjet e tyre në pajtim me nenin 138. 
Mendimi i ekspertit psikologjik duhet domosdo të sigurohet edhe para se gjykata të 
marrë aktvendim për aftësinë e të pandehurit për t’iu nënshtruar gjykimit si dhe për të 
vendosur sipas propozimit të prokurorit të shtetit për caktimin e masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik (nenet 508, 513).  

                                                 
215 Fjalët në tekstin e paragrafit 3 të nenit 146 në gjuhën anglese: “if there are privacy concerns that arë not 
surpassed the relevecy to the criminal proceeding” në gjuhën shqipe janë përkthyar: “nëse ka shqetësime të 
privatësisë që nuk tejkalojnë rëndësinë e procedurës penale”; ndërsa në gjuhën serbe: “ako postoje privatni 
razlozi koji imaju prevagu nad relevantnošću krivičnog postupka.”  
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Neni 147 [Analiza kompjuterike] 
 
1. Çdo ekzaminim ose analizë nga ky nen i nënshtrohet rregullave të 

ekspertizës dhe deklaratës së ekspertit nga nenet 136-142 të këtij Kodi. 
2. Për pajisjet kompjuterike, pajisjet elektronike të ruajtjes apo pajisje të 

ngjashme që janë marrë në mënyrë të ligjshme nëpërmjet një urdhri të 
gjykatës ose me pëlqim, prokurori i shtetit mund të autorizojë zyrtarin e 
policisë apo ekspertin për të shqyrtuar, analizuar dhe kërkuar për 
informata ose të dhëna që gjenden brenda pajisjeve kompjuterike, pajisjeve 
elektronike për ruajtje ose pajisjeve të ngjashëm. 

3. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër duhet të ketë arsimim, 
trajnim ose përvojë në analizat dhe kërkimin kompjuterik. 

4. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër nxjerrë raport ekspertimi 
me gjetjet e tyre në pajtim me nenin 138, që do të përfshijë të dhënat e 
mëposhtme:  
4.1. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër përshkruan pajisjet 

kompjuterike, pajisjet për ruajtjen e të dhënave, ose dosjet e veçanta 
kompjuterike të ekzaminuara, përfshirë edhe ndonjë emër 
identifikimi, numra ose etiketa të provave. 

4.2. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër përshkruan se ku 
dhe si janë marrë nga policia pajisjet kompjuterike, pajisjet për 
ruajtje të dhënave ose dosjet e veçanta kompjuterike. 

4.3. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër përshkruan radhën e 
mbikëqyrjes së pajisjeve kompjuterike, pajisjeve për ruajtjen e të 
dhënave ose dosjeve të veçanta kompjuterike. 

4.4. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër përshkruan 
informacionin specifik faktik për të cilin ka qenë i autorizuar për të 
kërkuar në pajisje kompjuterike, pajisje për ruajtje të të dhënave ose 
dosje të veçanta kompjuterike. 

4.5. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër përshkruan hapat e 
ndërmarrë në përputhje me praktikat më aktuale në fushën e 
forenzikës kompjuterike për të realizuar kërkimin në mënyrë të 
saktë dhe të besueshme, përfshirë por pa u kufizuar në hapat e 
ndërmarrë për të mbrojtur kundër humbjes së dosjeve, deshifrimit të 
dosjeve, rikthimit të dosjeve të fshira apo marrjen e të dhënave nga 
dosjet kompjuterike ose emailat. 

4.6. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër përshkruan 
rezultatet e kërkimit dhe i bashkëngjet kopjen elektronike të dosjeve 
kompjuterike që janë të rëndësishme për kërkimet. 

  
Paragrafi 1. 
 
Ekzaminimi apo analiza sipas këtij neni, sikurse çdo ekzaminim apo analizë tjetër e 
paraparë me nenet 145-148, i nënshtrohen rregullave të përgjithshme për ekspertim dhe 
dhënien e deklaratës së ekspertit sipas neneve 136-142.  
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Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Sipas paragrafit 2 analiza kompjuterike paraqet lloj të posaçëm të ekspertimit i cili ka 
të bëjë me pajisjet kompjuterike, pajisjet elektronike të ruajtjes apo pajisje të ngjashme 
që janë marrë ligjërisht nëpërmjet urdhrit gjyqësor ose me pëlqimin e mbajtësit të 
pajisjeve të tilla. Prokurori i shtetit mund ta autorizojë zyrtarin e policisë apo ekspertin 
për të shqyrtuar, analizuar dhe kërkuar informata ose të dhëna që gjenden brenda atyre 
pajisjeve.  
Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër duhet të ketë arsimim, trajnim ose 
përvojë në analiza dhe kërkim kompjuterik. Për gjetjet gjatë analizave dhe kërkimeve 
kompjuterike paraqitet raport në pajtim me nenin 138, ku përfshihet përshkrimi:  
1/ i pajisjeve kompjuterike, i pajisjeve për ruajtjen e të dhënave, ose i dosjeve të 

veçanta kompjuterike të ekzaminuara, përfshirë edhe ndonjë emër identifikimi, 
numra ose etiketa të provave; 

2/ se ku dhe si janë marrë nga policia pajisjet;  
3/ i mbikëqyrjes strikte të pajisjeve;  
4/ informacionin specifik faktik për të cilin ka qenë i autorizuar për të kërkuar në 

pajisje;  
5/ i hapave të ndërmarrë në përputhje me praktikat më aktuale në fushën e forenzikës 

kompjuterike për të realizuar kërkimin në mënyrë të saktë dhe të besueshme, e 
përfshirë por pa u kufizuar në hapat e ndërmarrë për të mbrojtur kundër humbjes 
së dosjeve, deshifrimit të dosjeve, rikthimit të dosjeve të fshira apo marrjen e të 
dhënave nga dosjet kompjuterike ose emailat; dhe  

6/ i rezultateve të kërkimit, dhe ai i bashkëngjit kopjet elektronike të dosjeve 
kompjuterike që janë të rëndësishme për kërkimet. 

 
Neni 148 [Analiza financiare] 
 
1. Çdo ekzaminim ose analizë nga ky nen i nënshtrohet rregullave të 

ekspertizës dhe deklaratës së ekspertit nga nenet 136-142 të këtij Kodi. 
2. Për të dhënat financiare që janë marrë në mënyrë të ligjshme nëpërmjet 

urdhrit të gjykatës ose me pëlqim, prokurori i shtetit mund të autorizojë 
zyrtarin e policisë ose ekspertin për të shqyrtuar, analizuar dhe 
përmbledhur të dhënat financiare. Prokurori i shtetit specifikon nëse 
zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër do të përcaktojë: 
2.1. Nëse mjetet financiare janë dobi pasurore nga veprat e supozuara 

penale ose janë përdorur në kryerjen e veprave të supozuara penale; 
2.2. Lëvizja e mjeteve financiare që mund të jenë dobi pasurore nga 

veprat e supozuara penale ose mund të kenë qenë përdorur në 
kryerjen e veprave të supozuara penale; 

2.3. Nëse mjetet financiare mungojnë për shkak të veprave të supozuara 
penale dhe, nëse është e mundur, mjetet dhe metodat e përdorura; 

2.4. Dëmi material i shkaktuar nga veprat e supozuara penale; 
2.5. Përfitimi material nga veprat e supozuara penale; 
2.6. Shuma e tatimeve apo tarifave doganore që mund ti ketë detyrim i 

pandehuri; ose 
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2.7. Çdo çështje tjetër relevante për procedurën penale. 
3. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër duhet të ketë arsimim, 

trajnim ose përvojë në analiza financiare apo në kontabilitet. 
4. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër nxjerrë raport ekspertimi 

me gjetjet e tyre në pajtim me nenin 138. 
5. Nëse kërkohet kontroll auditimi i të dhënave financiare për shkak të 

shkallës së madhe të veprave penale financiare, llojit të madh apo të 
ndërlikuar të të dhënave financiare ose nëse të dhënat financiare duhet të 
rindërtohen ose të rregullohen, prokurori i shtetit kërkon nga gjykata që të 
autorizojë auditivin me ç’rast: 
5.1. Urdhri i gjykatës udhëzon ekspertin për qëllimin dhe fushëveprimin 

e auditimit dhe faktet e rrethanat të cilat duhet të konstatohen. 
Shpenzimet për këtë mbulohen nga ndërmarrja afariste ose personi 
juridik. 

5.2. Aktvendimin për rregullimin e kontabilitetit e merr gjykata në bazë 
të raportit me shkrim nga eksperti i caktuar për të kontrolluar librat 
afariste. Në aktvendim po ashtu saktësohet shuma që ndërmarrja 
afariste apo personi tjetër juridik detyrohet t’ia deponojë gjykatës si 
paradhënie për shpenzimet rreth rregullimit të kontabilitetit të tij. 
Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë. 

5.3. Pas rregullimit të kontabilitetit, gjykata, në bazë të raportit të 
ekspertëve, merr aktvendimin me të cilin cakton lartësinë e 
shpenzimeve të krijuara për shkak të rregullimit të kontabilitetit dhe 
urdhëron që këtë shumë ta paguajë ndërmarrja afariste ose personi 
tjetër juridik. Ndërmarrja afariste apo personi tjetër juridik mund të 
ankohen për bazueshmërinë e vendimit lidhur me kompensimin dhe 
shumën e shpenzimeve. Për ankesë vendos kolegji prej tre 
gjyqtarësh. 

5.4. Arkëtimi i shpenzimeve, po qe se shuma e tyre nuk ka qenë 
paradhënë, bëhet në dobi të organit i cili që më parë ka paguar 
shpenzimet dhe ka bërë pagesën për ekspertët. 

 
Ekonomia është themel i çdo shoqërie. Gjendja dhe ecuria e ekonomisë në sferën e 
prodhimit, të ndarjes dhe të këmbimit manifestohet drejtpërdrejt në të gjitha lëmenjtë e 
jetës shoqërore. Nga kjo rezulton edhe interesimi i shtetit që me masa të caktuara të 
ndikojë në zhvillimin dhe mirëvajtjen e ekonomisë. Ky interesim manifestohet edhe 
nëpërmjet dispozitave të Kodit Penal (Kapitulli XXV) me të cilat janë inkriminuar disa 
veprime që cenojnë apo dëmtojnë ekonominë e vendit.216 
Kodi i procedurës penale, krahas rregullimit të llojeve të posaçme të ekspertimit në 
dispozitat e mëparshme, në nenin 148 posaçërisht rregullon edhe ekspertimin e librave 
afariste për të cilat gjithashtu zbatohen rregullat e përgjithshme për ekspertim. Kështu, 
urdhri për ekspertim të librave afariste duhet ta përcaktojë qartë qëllimin, vëllimin dhe 
kahun e ekspertimit, periudhën kohore e cila duhet të përfshihet ne ekspertizë, dhe 
udhëzimet për ekspertimin konkret. Si shihet, me obligimin kësisoj të organit i cili 
urdhëron ekspertimin e librave afariste dispozita e nenit 148 synon ta pengojë 
                                                 
216 Salihu, E drejta penale, - pjesa e posaçme, Prishtinë 2009, fq. 297. 
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ekspertimin e atyre librave afariste të cilat, për shkak të përmbajtjes së tyre të 
përgjithësuar, do të ishin të stërzgjatura dhe të padobishme për procedurë penale. Pra 
analiza financiare nuk mund të reduktohet thjeshtë në verifikim të asaj se a janë të 
sakta vëzhgimet e kryera jashtë procedurës penale (p.sh, të komisionit të formuar nga 
vetë ndërmarrja afariste ose personi tjetër juridik, të raportit të auditimit etj.). Eksperti 
të gjitha këto i merr parasysh, por patjetër duhet të bëjë kërkime të plota të pavarura 
dhe të arrijë konkluzione të pavarura. 
 
Paragrafi 1. 
 
Ekzaminimi apo analiza sipas këtij neni, sikurse çdo ekzaminim apo analizë tjetër e 
paraparë me nenet 145-148, i nënshtrohen rregullave të përgjithshme për ekspertim dhe 
dhënien e deklaratës së ekspertit sipas neneve 136-142.  
 
Paragrafi 2. 
 
Për të dhënat financiare të siguruara nëpërmjet urdhrit të gjykatës ose me pëlqim, 
prokurori i shtetit mund ta autorizojë zyrtarin e policisë ose ekspertin për të shqyrtuar, 
analizuar dhe përmbledhur të dhënat financiare. Prokurori i shtetit kërkon që zyrtari i 
autorizuar i policisë ose eksperti tjetër të përcaktojë: 
1) Nëse mjetet financiare janë dobi pasurore e fituar me vepra penale të supozuara 

ose janë përdorur në kryerjen e veprave të supozuara penale; 
2) Lëvizjen e mjeteve financiare që mund të jenë dobi pasurore nga veprat e 

supozuara penale ose mund të kenë qenë përdorur në kryerjen e veprave të 
supozuara penale; 

3) Nëse mjetet financiare mungojnë për shkak të veprave të supozuara penale dhe, 
nëse është e mundur, mjetet dhe metodat e përdorura; 

4) Dëmi material i shkaktuar nga veprat e supozuara penale; 
5) Përfitimi material nga veprat e supozuara penale; 
6) Shuma e tatimeve apo tarifave doganore që mund t’i ketë detyrim i pandehuri; ose 
7) Çdo çështje tjetër relevante për procedurën penale. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Dispozitat e paragrafit 3 dhe 4 kërkojnë që zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti 
tjetër të ketë përgatitje (ose përvojë) të duhur profesionale dhe paraqitjen e raportit 
lidhur me ekspertimin. 
 
Paragrafi 5. 
 
Librat afariste mund të jenë të hartuara në mënyrë klasike (të shkruara në letër), por ato 
mund të jenë të shënuara edhe në shkrimet elektronike përkatëse. Në praktikë ndodhë 
që librat afariste nuk janë në rregull (nuk ekziston gjithë dokumentacioni përkatës, 
veprimet afariste nuk janë evidentuar me rregull etj.) dhe në atë rast është e 
domosdoshme që për nevoja të ekspertimit dokumentacioni i tillë të rregullohet. Në të 
vërtetë, nëse paraqitet nevoja për kontroll auditimi i të dhënave financiare për shkak të; 
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a) vëllimit të veprave penale financiare, b) llojit të madh apo të ndërlikuar të të dhënave 
financiare ose c) nëse të dhënat financiare duhet të rindërtohen ose të rregullohen, 
prokurori i shtetit kërkon nga gjykata që të autorizojë auditimin me ç’rast procedohet 
sipas nënparagrafeve 5.1 deri 5.4.  
 
Nënparagrafi 5.1.  
 
Me rastin e urdhërimit të analizës financiare gjykata udhëzon ekspertin për qëllimin 
dhe fushëveprimin e auditimit dhe faktet e rrethanat të cilat duhet të konstatohen. 
Shpenzimet për këtë mbulohen nga ndërmarrja afariste ose personi juridik. Shpenzimet 
të cilat sipas këtij nënparagrafi kanë të bëjnë me shpenzimet e krijuara me rastin e 
rindërtimit ose të rregullimit të të dhënave financiare, dhe ato nuk kanë të bëjnë me 
shpenzimet e ekspertimit. 
 
Nënparagrafi 5.2. 
 
Rregullimin e kontabilitetit në atë pjesë për të cilën është caktuar ekspertimi e inicon 
eksperti i cili duhet ta kryejë ekspertimin e librave afariste, kurse aktvendimin për këtë 
dhe për shumën e paradhënies e merr gjykata. Shpenzimet për rregullim të 
kontabilitetit dallojnë nga shpenzimet për ekspertim. Në aktvendim saktësohet shuma 
që ndërmarrja afariste apo personi tjetër juridik detyrohet t’ia deponojë gjykatës si 
paradhënie për shpenzimet rreth rregullimit të kontabilitetit të tij. Ato i paguan si 
paradhënie ndërmarrja ose personi tjetër juridik librat afariste të të cilit ekspertohen, 
dhe nuk mund t’i ngarkohen të pandehurit, as si shpenzime të procedurës dhe as në 
formë të kompensimit të dëmit.217 Kundër aktvendimit për deponim të paradhënies nuk 
lejohet ankesë.  
 
Nënparagrafi 5.3. 
 
Pas rregullimit të kontabilitetit, gjykata, në bazë të raportit të ekspertëve, merr 
aktvendim me të cilin cakton lartësinë e shpenzimeve të krijuara për shkak të 
rregullimit të kontabilitetit dhe urdhëron që këtë shumë ta paguajë ndërmarrja afariste 
ose personi tjetër juridik. Kundër aktvendimit me të cilin gjykata cakton lartësinë e 
shpenzimeve të krijuara për shkak të rregullimit të kontabilitetit dhe urdhrit që kjo 
shumë të paguhet, ndërmarrja afariste apo personi tjetër juridik mund të ankohen për 
bazueshmërinë e vendimit lidhur me kompensimin dhe për shumën e shpenzimeve. Për 
ankesë vendos kolegji prej tre gjyqtarësh. 
 
Nënparagrafi 5.4. 
 
Arkëtimi i shpenzimeve të krijuara me rastin e rregullimit të kontabilitetit, po qe se 
shuma e tyre nuk ka qenë e paradhënë, bëhet në dobi të organit i cili që më parë i ka 
paguar shpenzimet dhe ka bërë pagesën për ekspertët. 

                                                 
217 Kështu p.sh. V.SH Kž. 1525/66, Kreho, fq. 127. sepse është detyrë e ndërmarrjes ose e organit tjetër 
juridik ta mbajnë dokumentacionin në rregull. 
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Neni 149 [Mundësia hetuese e veçantë] 
 
1. Përjashtimisht, prokurori i shtetit, viktima, mbrojtësi i viktimave, i 

pandehuri ose mbrojtësi i tij mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës 
paraprake të merr dëshmi nga dëshmitari ose të kërkojë ekspertizë me 
qëllim të ruajtjes së provës kur ekziston një mundësi e veçantë për marrjen 
e provës së rëndësishme ose kur ka rrezik të konsiderueshëm se kjo provë 
nuk do të mund të merrej gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

2. Gjyqtari i procedurës paraprake miraton kërkesën nga paragrafi 1 vetëm 
kur procedura penale zbatohet për hetimin e veprave penale të përcaktuar 
në nenin 90 të këtij kodi. 

3. Gjyqtari i procedurës paraprake cakton dy gjyqtarë tjerë në Panelin për 
Mundësinë Hetuese të Veçantë. 

4. Nëse ngritet aktakuza në procedurë penale, së paku njëri prej dy 
gjyqtarëve nga paragrafi 3 caktohet si kryetar i trupit gjykues ose caktohet 
në trupin gjykues. 

5. Kolegjit shqyrtues mund t’i paraqitet ankesë kundër mospranimit të 
gjyqtarit të procedurës paraprake për marrjen e dëshmisë së tillë. 

6. Në rastet e Mundësisë Hetuese të Veçantë sipas këtij neni, gjyqtari i 
procedurës paraprake merr masat e nevojshme për të siguruar efikasitetin 
dhe tërësinë e procedurës, dhe në veçanti për të mbrojtur të drejtat e të 
pandehurit. I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe prokurori i shtetit janë të 
pranishëm në seancën e dëgjimit për marrjen e dëshmisë. Viktima dhe 
mbrojtësi i viktimave njoftohen për seancën e dëgjimit dhe ata kanë të 
drejtë të jenë të pranishëm. Marrja e dëshmisë nga gjyqtari i procedurës 
paraprake zbatohet në pajtim me dispozitat që rregullojnë marrjen e 
dëshmive në shqyrtim gjyqësor. 

7. Çdo deklaratë e marrë në Panelin e Mundësisë Hetuese të Veçantë audio 
incizohet ose audio dhe video incizohet, dhe ky incizim i bashkëngjitet 
shkresave të lëndës. 

8. Dëshmia mund të merret me anë të teknologjisë që mundëson video-
konferencat nëse dëshmitari nuk gjendet në Kosovë dhe ka gjasë që mos të 
kthehet në Kosovë, apo në pajtim me masën për mbrojtjen e dëshmitarëve. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas nenit 9, paragrafi 2 të KPP-së, gjykata merr vendim në bazë të provave që 
shqyrtohen dhe verifikohen në shqyrtim gjyqësor. Paragrafi 1 i nenit 149 parasheh që 
dëshmia e dëshmitarit ose mendimi i ekspertit, i cili është marrë gjatë mundësisë 
hetuese të veçantë, është plotësisht provë e pranueshme në shqyrtim gjyqësor, sepse 
marrja e dëshmisë nga gjyqtari i procedurës paraprake zbatohet në pajtim me dispozitat 
që rregullojnë marrjen e dëshmive në shqyrtim gjyqësor dhe se gjatë mundësisë 
hetuese të veçantë i pandehuri ka mundur të konfrontohet me dëshmitarin apo ekspertin 
para së paku një gjyqtari të trupit gjykues. Në të vërtetë, subjektet e përmendur në 
paragrafin 1, me qëllim të ruajtjes së provës, mund të kërkojnë nga gjyqtari i 
procedurës paraprake të marrë dëshmi nga dëshmitari ose të kërkojë ekspertim kur: - 
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ekziston një mundësi e veçantë për marrjen e provës së rëndësishme ose - ka rrezik të 
konsiderueshëm se kjo provë nuk do të mundë të merrej gjatë shqyrtimit gjyqësor. 
Mundësia e veçantë për marrjen e provës së rëndësishme mund t’i ndihmojë prokurorit 
të shtetit në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit, si p. sh. i pandehuri pranon 
fajësinë dhe pranon të bëhet dëshmitar bashkëpunues, prokurori i shtetit mund të 
zgjedhë që ta marrë dëshminë e dëshmitarit bashkëpunues në mundësinë hetuese të 
veçantë.218  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 2 gjyqtari i procedurës paraprake e miraton kërkesën për 
zbatim të mundësisë hetuese të veçantë vetëm kur procedura penale zbatohet për 
hetimin e veprave penale të përcaktuar në nenin 90 të këtij kodi, pra për të njëjtën listë 
për të cilën autorizohen masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Marrja e dëshmisë bëhet në Panelin për Mundësinë Hetuese të Veçantë, të cilin e 
formon gjyqtari i procedurës paraprake. Nëse për çështjen penale në të cilën është 
zbatuar mundësia hetuese e veçantë ngritet aktakuza në procedurë penale, atëherë së 
paku njëri prej dy gjyqtarëve anëtarë të panelit caktohet si kryetar i trupit gjykues ose 
caktohet në trupin gjykues. 
 
Paragrafi 5. 
 
Ndonëse në paragrafin 1 të këtij neni flitet për miratim të kërkesës për zbatim të 
mundësisë hetuese të veçantë nga gjyqtari i procedurës paraprake, ndërsa në paragrafin 
5 për mospranim të kërkesës pa e specifikuar formën e vendimit, konsiderojmë se si 
miratimi ashtu edhe mospranimi duhet të vendoset me aktvendim. Kundër aktvendimit 
me të cilin nuk pranohet kërkesa për marrjen e dëshmisë së tillë mund të ushtrohet 
ankesë te Kolegji shqyrtues.  
 
Paragrafi 6. 
 
Marrja e dëshmisë sipas mundësisë hetuese të veçantë zbatohet në një seancë 
dëgjimore në të cilën i pandehuri, mbrojtësi i tij dhe prokurori i shtetit duhet të jenë të 
pranishëm. Viktima dhe mbrojtësi i viktimave njoftohen për seancën e dëgjimit dhe ata 
kanë të drejtë të jenë të pranishëm. Marrja e dëshmisë nga gjyqtari i procedurës 
paraprake zbatohet në pajtim me dispozitat që rregullojnë marrjen e dëshmive në 
shqyrtim gjyqësor. 
  

                                                 
218 Smibert, op. cit., fq. 55. 
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Paragrafët 7 dhe 8. 
 
Dispozita e paragrafit 7 parasheh se çdo deklaratë e marrë në Panelin e mundësisë 
hetuese të veçantë regjistrohet në audio ose në audio dhe video, pastaj regjistrimi i 
bashkëngjitet shkresave të lëndës. 
Paragrafi 8 parasheh mundësinë që dëshmia të merret me anë të teknologjisë që 
mundëson video-konferencat dhe atë në dy situata: a) nëse dëshmitari nuk gjendet në 
Kosovë dhe ka gjasë që mos të kthehet në Kosovë, apo b) në pajtim me masën për 
mbrojtjen e dëshmitarëve. Gjykata mund të japë urdhër për masa mbrojtëse ndaj 
dëshmitarit, duke përfshirë dhënien e dëshmisë prapa një mburoje jo të tejdukshme 
përmes pajisjeve për ndryshimin e fotografisë ose të zërit ose marrjen në pyetje të 
njëkohshme nga një vend tjetër që komunikon me anë të një qarku të mbyllur televiziv. 
 
Neni 150 [Këqyrja dhe rikonstruksioni] 
 
1. Prokurori i shtetit mund të urdhërojë këqyrjen ose rikonstruksionin e 

vendit të ngjarjes për të shqyrtuar provat e mbledhura ose për të qartësuar 
faktet e rëndësishme për procedurën penale. 

2. Këqyrjen ose rikonstruksionin e tillë të vendit të ngjarjes e kryen prokurori 
i shtetit ose policia. Prokurori i shtetit dhe policia mund të kryejnë 
këqyrjen ose rikonstruksionin e tillë për t’u njoftuar personalisht me 
gjendjen, e cila do t’u ndihmonte në përcaktimin e besueshmërisë ose 
gjetjen e fakteve, por në rastin e tillë, rezultatet për gjykatën janë të 
papranueshme, përveç nëse është në pajtim me paragrafin 3 ose 4. 
Prokurori i shtetit mund ta përsërisë këqyrjen ose rikonstruksionin e tillë 
me njoftim, siç parashihet me këtë nen, me ç’rast rezultatet e tilla janë të 
pranueshme. 

3. Nëse identiteti i tyre është i njohur, prokurori i shtetit njofton të dyshuarin, 
të pandehurin apo mbrojtësin e tij lidhur me këqyrjen dhe 
rikonstruksionin. Mbrojtësi i të pandehurit ka të drejtë të jetë i pranishëm 
në këqyrje ose në rikonstruksion të vendit të ngjarjes. 

4. Nëse i dyshuari, i pandehuri apo mbrojtësi i tij janë të panjohur për 
prokurorin e shtetit, gjyqtari i procedurës paraprake merr pjesë dhe 
vëzhgon këqyrjen dhe rikonstruksionin. 

5. Rikonstruksioni kryhet me rikrijimin e fakteve ose të situatave nën 
rrethanat e të cilave është zhvilluar ngjarja, bazuar në provat e mbledhura. 
Nëse faktet ose situatat paraqiten ndryshe në dëshmitë e dëshmitarëve 
konkretë, në parim, rikonstruksioni i ngjarjes zbatohet veçmas me secilin 
dëshmitar. 

6. Gjatë rikonstruksionit të ngjarjes duhet pasur kujdes që të mos shkelet ligji 
dhe rendi, të mos fyhet morali publik apo të mos vihet në rrezik jeta ose 
shëndeti i njerëzve. 

7. Këqyrja ose rikonstruksioni i vendit të ngjarjes mund të ndihmohet nga 
specialistët e mjekësisë ligjore, trafikut dhe lëmenjve të tjera që mund të 
angazhohen për të mbrojtur ose përshkruar provat, për të bërë matjet dhe 
incizimet e nevojshme, për të bërë skicat apo për të mbledhur informata të 
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tjera. Dispozitat nga ky nen nuk prejudikojnë kompetencat e policisë për të 
ndërmarrë hapa fillestarë në mbledhjen e informatave, për të bërë matje, 
incizime, skica dhe për të mbledhur prova mjeko-ligjore nga nenet 70-77. 

8. Të dhënat e marra sipas neneve 70-77 në një raport që është 
përshtatshmërisht në pajtim më paragrafët 1 dhe 2 të nenit 138 mund të 
jenë të pranueshme bazuar në shqyrtimin e gjyqtarit të procedurës 
paraprake. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë këqyrje 
dhe rikonstruksion minimal të vendit të ngjarjes për të vërtetuar gjetjet në 
raportin nga ky paragraf. Gjyqtari i procedurës paraprake urdhëron që 
raporti të jetë i pranueshëm. 

9. Eksperti gjithashtu mund të thirret që të jetë i pranishëm në këqyrje apo në 
rikonstruksion të vendit të ngjarjes kur prania e tij konsiderohet e 
dobishme nga prokurori i shtetit ose nga gjykata. 

10. Pas ngritjes së aktakuzës, kryetari i trupit gjykues mund të urdhërojë 
rikonstruksionin e vendit të ngjarjes nga ky nen vetëm nëse fajësia apo 
pafajësia e të pandehurit kërkon që trupi gjykues të ketë njohuri të 
drejtpërdrejtë nga rikonstruksioni i vendit të ngjarjes apo nga vizita në 
vendin e kryerjes së veprës penale. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në kuptimin kriminalistik, këqyrja është një tërësi veprimesh e ndërlikuar dhe një 
sistem i aplikimit të metodave dhe mjeteve të posaçme teknike me të cilat nëpërmjet 
vëzhgimit zbulohen, sigurohen, përshkruhen dhe regjistrohen sendet, gjurmët dhe 
rrethanat tjera të rëndësishme për procedurë penale.219 Andaj, këqyrja dhe 
rekonstruksioni janë veprime të rëndësishme në procesin e të provuarit. Për këqyrjen si 
veprim provues është me rëndësi që atë ta zbatojë subjekti i caktuar sipas rregullave të 
caktuara.  
Kur zbatohet këqyrja është çështje e organit i cili e zbaton procedurën, zbatimi i saj nuk 
kufizohet vetëm për disa vepra penale. Praktikisht ishte bërë rregull që këqyrja të bëhet 
para fillimit të procedurës penale, para marrjes së aktvendimit për zbatimin e hetimit. 
Një praktikë të tillë e kanë imponuar rrethanat objektive meqenëse rezultati i këqyrjes 
shpesh është bazë për paraqitje të kallëzimit penal dhe se provat materiale të gjetura në 
vendin e ngjarjes rrallë dhe vështirë mund të rrëzohen.  
Sipas dispozitës së paragrafit 1 të këtij neni, prokurori i shtetit mund të urdhërojë 
këqyrjen ose rikonstruksionin e vendit të ngjarjes për të shqyrtuar provat e mbledhura 
ose për të qartësuar faktet e rëndësishme për procedurën penale. Nën kushtet e 
paragrafit 10 të këtij neni, pas ngritjes së aktakuzës, rikonstruksionin e vendit të 
ngjarjes mund ta urdhërojë kryetari i trupit gjykues me qëllim që trupi gjykues të ketë 
njohuri të drejtpërdrejtë nga rikonstruksioni i vendit të ngjarjes apo nga vizita në 
vendin e kryerjes së veprës penale. 

                                                 
219 Pavišić 3, fq. 697. Baza e këqyrjes është perceptimi (vëzhgimi). Sipas një pikëvështrimi (moniste) 
këqyrja është mjet provues rezultat i të cilës është prova e këqyrjes. Sipas pikëvështrimit të dytë (dualist), 
këqyrja është një formë e posaçme e vërtetimit të fakteve nëpërmjet përceptimit personal, të ndryshëm nga 
provimi. 
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Paragrafi 2. 
 
Këqyrjen ose rikonstruksionin e vendit të ngjarjes e kryen prokurori i shtetit ose policia 
për t’u njoftuar personalisht me gjendjen, e cila do t’u ndihmonte në përcaktimin e 
besueshmërisë ose për gjetjen e fakteve. Kur këqyrja ose rekonstruksioni nuk janë 
zbatuar në pajtim me paragrafin 3 ose 4 të këtij neni, rezultatet për gjykatën janë të 
papranueshme. Mirëpo, për të qenë të pranueshme rezultatet e tilla, prokurori i shtetit 
mund ta përsërisë këqyrjen ose rikonstruksionin duke i njoftuar personat nga paragrafi 
3 ose 4 për synimin që ta bëjë këqyrjen.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Kur prokurori i shtetit urdhëron këqyrjen ose rikonstruksionin e vendit të ngjarjes, 
prokurori i shtetit e njofton të dyshuarin, të pandehurin apo mbrojtësin e tij kur 
identiteti i tyre është i njohur. Mbrojtësi i të pandehurit ka të drejtë të jetë i pranishëm 
në këqyrje ose në rikonstruksion të vendit të ngjarjes. 
Kur identiteti i të dyshuarit, i të pandehurit apo i mbrojtësit të tij janë të panjohur për 
prokurorin e shtetit, gjyqtari i procedurës paraprake merr pjesë dhe vëzhgon këqyrjen 
ose rikonstruksionin. Natyrisht se, për të marrë pjesë dhe vëzhguar këqyrjen ose 
rikonstruksionin, ai duhet të jetë njoftuar paraprakisht nga prokurori i shtetit. 
Zbatimi i këqyrjes ose i rekonstruksionit në pajtim me paragrafin 3 ose 4 i bën 
rezultatet e këtyre veprimeve provuese të pranueshme për gjykatën. 
 
Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Rikonstruksioni i ngjarjes është veprim teknik kriminalistik nëpërmjet të cilit shpesh 
arrihen rezultate përkatëse, të kënaqshme. 
Dallimi ndërmjet këqyrjes dhe rikonstruksionit qëndron në atë se këqyrja bëhet 
drejtpërdrejt, ose së shpejti, pas ngjarjes me ç’rast gjendja e çështjes në vend të ngjarjes 
fiksohet ashtu si ajo (sipas rregullit) ka qenë në realitetin objektiv. Rikonstruksioni 
është përsëritje (krijim) i mëvonshëm i gjendjes dhe kushteve çfarë kanë qenë në kohën 
e ngjarjes, por në aspektin kohor pak a shumë të larguar. 
Rikonstruksioni ka të bëjë ose me përsëritjen e mënyrës së kryerjes së veprës ose të 
ndonjë faze ose me vendosjen e sendeve dhe të personave në pozitë të caktuar, në 
mënyrë që të verifikohen deklarimet e dhëna. Nëse faktet ose situatat paraqiten ndryshe 
në dëshmitë e dëshmitarëve konkretë, në parim, rikonstruksioni i ngjarjes zbatohet 
veçmas me secilin dëshmitar. 
Çdo perceptim i më vonshëm nuk është rikonstruksion, sepse edhe perceptimi i 
drejtpërdrejtë në interval kohor të mëvonshëm mund të jetë këqyrje. Në qoftë se në 
vend të ngjarjes (kohë të gjatë pas ngjarjes) verifikohet nëse dëshmitari, duke pasur 
parasysh konfiguracionin e terrenit, ka mundur të shohë atë që thotë, atëherë kjo nuk 
është rikonstruksion, por është këqyrje.220 
Rikoinstruksioni do të ishte i rrezikshëm për rendin, p.sh. nëse për shkak të pa 
përgatitjes së popullatës lokale për veprimet që do të merren, do të shkaktohej 
shqetësim i qytetarëve, rikonstruksioni do të mundë të fyente moralin publik kur është 
                                                 
220 Petrić 1, fq. 469. 
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fjala për vepra penale kundër dinjitetit të personit, apo vënia në rrezik e jetës ose 
shëndetit të njerëzve, p.sh. tek rikonstruksioni i ndeshjeve në trafik. Patjetër duhet të 
kihet kujdes edhe për dëmin që mund të shkaktohet në pasuri (eksperimentet lidhur me 
zjarret ose lëndët plasëse).221 
  
Paragrafi 7. 
 
Me rastin e zbatimit të këqyrjes ose të rikonstruksionit të vendit të ngjarjes mund të 
shfrytëzohet ndihma e specialistëve nga lëmi të ndryshme profesionale: - për të 
mbrojtur ose përshkruar provat, - për të bërë matjet dhe incizimet e nevojshme, - për të 
bërë skicat apo - për të mbledhur informata të tjera.  
Fjalët “nuk prejudikojnë” duhet kuptuar ashtu që, përcaktimi i autorizimeve rreth 
këqyrjes dhe rikonstruksionit konform dispozitave të nenit 150, nuk shkojnë në dëm 
apo nuk kufizojnë autorizimet që i ka policia lidhur me hapat fillestarë në mbledhjen e 
informatave, për të bërë matje, incizime, skica dhe për të mbledhur prova mjeko-ligjore 
sipas neneve 70-77. 
 
Paragrafët 8 
 
Këqyrjen ose rikonstruksionin e vendit të ngjarjes e kryen prokurori i shtetit ose 
policia. Këqyrja ose rikonsriksioni i tillë kryhet dhe vlera e tij çmohet sipas paragafëve 
2-4 të këtij neni. Një numër policësh janë trajnuar mirë dhe kanë përvojë për këqyrjen 
apo rikonstruksionin e vendit të ngjarjes. Pas zbulimit të veprës penale, ata mund t’i 
kenë ekzaminuar dhe mbledhur provat në vendin e ngjarjes. Nëse policia përpilon një 
raport i cili është në pajtim me nenin 138, raporti dhe provat e tilla mund të jenë të 
pranueshme si prova.222 
Dispozita e paragrafit 8 të nenit 150 nuk është krejtësisht e qartë përsa i përket 
shqyrtimit të të dhënave të marra sipas neneve 70-77 në një raport përshtatshmërisht 
me nenin 138. Sipas paragrafit 8 të dhënat e tilla mund të jenë të pranueshme bazuar në 
shqytimin e gjyqtarit të procedurës paraprake.  
Dihet se gjatë veprimeve hetimore të policisë, pasi që policia të ketë dyshim të 
arsyeshëm se është kryer një vepër penale e cila ndiqet kryesisht, ajo brenda 24 orëve 
duhet t’i dorëzojë një raport policor prokurorit të shtetit. Megjithatë, në këtë nuk është 
plotësisht e qartë se kur këtë raport e shqyrton gjyqtari i procedurës paraprake për të 
urdhëruar sipas paragrafit 8 që raporti të jetë i pranueshëm! Eventualisht mund të jetë 
fjala për situatën kur gjyqtari i procedurës paraprake merr pjesë gjatë këqyrjes apo 
rikonstruksionit të vendit të ngjarjes sipas parag. 4 të këtij neni kur i dyshuari, i 
pandehuri ose mbrojtësi i tij janë të panjohur. 
 
Paragrafi 9. 
 
Paragrafi 9 parasheh mundësinë që edhe eksperti të jetë i pranishëm në këqyrje apo 
rikonstruksion të vendit të ngjarjes kur prania e tij konsiderohet e dobishme nga 
prokurori i shtetit ose nga gjykata. 
                                                 
221 Vasiljević, Grubač 1, fq. 406-407. 
222 Smibert, op. cit., fq. 57. 
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Paragrafi 10. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 10, pas ngritjes së aktakuzës kryetari i trupit gjykues 
mund të urdhërojë rikonstruksionin e vendit të ngjarjes vetëm në rastet kur çmon të 
domosdoshme që trupi gjykues të ketë njohuri të drejtpërdrejtë lidhur me fajësinë apo 
pafajësinë e të pandehurit. 
 
 
D. Marrja në pyetje e të pandehurit në procedurë paraprake 
 
Çdo procedurë penale është e destinuar që me rastin e supozimit se është kryer një 
vepër penale të konstatojë: a) është kryer vepra penale, kush e ka kryer atë dhe që ndaj 
kryerësit përgjegjës të veprës penale të aplikohet sanksioni përkatës. Vetë vepra penale 
në realitet paraqet një ngjarje ose ndryshim të caktuar, me ç'rast manifestohen dukuri të 
caktuara të lidhura mes veti që i paraprijnë veprës penale (kërcënimi i të pandehurit se 
do ta kryejë veprën penale, armatosja e tij, prezenca e tij në vend të ngjarjes etj.), apo 
pasojnë pas kryerjes së veprës penale (si pasojë e saj) ose me rastin e kryerjes së veprës 
penale (dëshmitari okular).223 Dukuritë e tilla si fakte procedurale kanë në vete gjurmë 
të veprës penale. Me qëllim vërtetimi të fakteve juridike relevante në procedurë penale, 
organet procedurale gjurmojnë burimet e njohjes, duke kërkuar gjurmët reale të 
ngjarjes që kanë ngelur në botën e jashtme, marrin në pyetje personat që supozohet se 
dinë diç për ato fakte. Në këtë drejtim të pandehurit si subjekt procedural, të cilin e 
ngarkon dyshimi se ka kryer vepër penale, për çka është vënë në lëvizje procedura 
penale, i takon vend i posaçëm.  
Deklarimi i tij, si provë personale, shërben si provë në procedurë penale. Meqë 
deklarimi i të pandehurit është shumë i rëndësishëm për ndriçimin dhe zgjidhjen e 
çështjes penale, edhe pjesëmarrja e tij në procedurë, është po ashtu e rëndësishme, 
qoftë për vërtetimin e fakteve që kanë të bëjnë me ekzistimin apo mosekzistimin e 
veprës penale, qoftë për vërtetimin e atyre fakteve që përcaktojnë cilësitë e kryerësit të 
veprës penale si, bie fjala, përgjegjësia penale, qëndrimi ndaj veprës penale, gjendja 
psikike e tij etj. Deklarimi i të pandehurit po ashtu ka rëndësi edhe kur duhet vërtetuar 
faktet të cilat janë të rëndësishme për përcaktimin e sanksionit penal, meqë përpjekjet 
bashkëkohore të reagimit shoqëror ndaj kriminalitetit nuk kanë për qëllim të vetëm 
zbatimin e represionit ndaj kryerësit të veprës penale, por, aty ku është e mundur, 
represioni duhet të zëvendësohet me terapeutikë, për të arrihet risocializimi i të 
pandehurit, ashtu që, pas mbajtjes së sanksionit, i pandehuri të kthehet në shoqëri si 
anëtar i dobishëm i saj.  
I pandehuri, sipas rregullit, duhet të jetë i pranishëm gjatë zhvillimit të procedurës 
penale. Prezenca e të pandehurit në procedurë afron mundësinë, që nëpërmjet marrjes 
në pyetje (intervistimit) dhe marrjes së deklaratës t’i kundërshtojë arsyet e dyshimit 
kundër tij dhe për të nxjerrë në pah faktet në favor të tij (neni 154 paragrafi 8). Bazuar 
në dispozitën e paragrafit 8 të nenit 154 mund të konkludohet se KPP-ja marrjen në 
pyetje të të pandehurit e konsideron si mjet mbrojtjeje për të pandehurin. Megjithatë, 
kur shikohen edhe dispozitat e tjera procedurale, të cilat u mundësojnë organeve 
procedurale që të pandehurin ta marrin në pyetje në procedurë paraprake ose në 
                                                 
223 Jekić, Zagorka, Krivično procesno pravo, Beograd, 1994, fq. 5. 
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shqyrtim gjyqësor, del se marrja në pyetje e të pandehurit është diç më tepër sesa mjet 
për mbrojtjen e të pandehurit. Marrja në pyetje e të pandehurit bëhet për shkak të 
rëndësisë që ka deklarimi dhe pohimi i tij si provë për ndriçimin dhe zgjidhjen e 
çështjes penale.  
Prezenca e të pandehurit në procedurë penale, sipas rregullit, është e domosdoshme, 
meqë personaliteti i tij mund të shërbejë si burim njoftimesh të rëndësishme për 
procedurë penale. Janë të shumta mënyrat se si personaliteti i të pandehurit mund të 
shërbejë si burim njoftimesh për veprën penale. I pandehuri mund të shërbejë si mjet 
provues pasiv dhe aktiv.  
I pandehuri shërben si mjet provues pasiv në rastet kur ndaj tij, me qëllim verifikimi të 
të dhënave të rëndësishme për gjendjen e tij shëndetësore (fizike e shpirtërore) apo për 
sigurimin e provave materiale, bëhet shikimi (kontrollimi) i tij ose i sendeve të tij apo 
bëhet fotografimi ose merren vijat papilare të tij etj. Të dhënat e sipërpërmendura 
objektivisht ekzistojnë. Sigurimi i tyre nuk është e thënë të jetë rezultat i pëlqimit dhe i 
bashkëpunimit të të pandehurit me organin procedues. S’ka dyshim se mënyra e këtillë 
e vërtetimit të fakteve nëpërmjet personalitetit të të pandehurit, në një masë, i jep atij 
cilësi të objektit procedural, por si formë veprimi procedural në përgjithësi është e 
pranuar. 
Ekzistojnë prova deri të të cilat organet proceduese mund të arrijnë vetëm me 
pjesëmarrjen aktive të të pandehurit, sepse ato prova zënë fill dhe manifestohen 
nëpërmjet veprimit të tij. Këtu pikë së pari mendohet për deklarimet e të pandehurit me 
të cilat ai i shpreh njohuritë e veta përkitazi me faktet e rëndësishme. Përveç shprehjes 
verbale, ekzistojnë edhe mundësi të shumta të shprehjes me gjestikulim, mimikë, me 
tërë sjelljen e një personi me rastin e pyetjes së tij. Në të gjitha rastet e 
sipërpërmendura organi procedues, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të pandehurit, 
shërbehet me të si burim njohjeje. Kësisoj, i pandehuri mund të konsiderohet si mjet 
provues aktiv.224 
Është evidente se asnjë e drejtë, si në të kaluarën ashtu edhe sot, për shkak të rëndësisë 
që ka deklarimi i të pandehurit, nuk ka mundur krejtësisht225 të heqë dorë nga marrja e 
tij në pyetje në procedurë penale. Kjo për arsye se të pandehurit me së miri i është e 
njohur se a është kryerës i veprës penale apo jo.226 Në anën tjetër organet procedurale 
nuk disponojnë gjithherë me mjaftë prova të tjera me të cilat do të ndriçohej çështja 
penale, sepse sa më e rëndë që është vepra penale aq më tepër i pandehuri kujdeset që 
t'i eliminojë provat, prandaj organet procedurale janë të orientuara edhe në deklarimin e 
të pandehurit. Megjithatë, qasja e KPP-së ndaj pyetjes së të pandehurit, në krahasim me 
legjislacionin e mëhershëm, ka ndryshuar.  
Kodi ka qasje të re ndaj deklarimit të të pandehurit në krahasim me provat tjera, sepse 
parasheh që organet procedurale gjatë kërkimit dhe marrjes së provave, si në hetim 
ashtu edhe në shqyrtim gjyqësor, nuk duhet të fokusohen ekskluzivisht në 

                                                 
224 Damaška, Okrivljenikov iskaz..., fq. 12. 
225 Në të drejtën angleze i pandehuri nuk merret në pyetje në cilësinë e të pandehurit. Që nga fundi i 
shekullit XIX të pandehurit i është mundësuar që para gjyqi të paraqitet si dëshmitar në çështjen e vet duke 
u betuar me parë se do të flasë të vërtetën. Më gjerësisht për këtë shiko: Davor Krapac, Engleski kazneni 
postupak, Zagreb, 1995, fq. 53; Bayer 2, fq. 127; Damaška; Okrivljenikov iskaz u suvremenom krivicnom 
procesu, Zagreb, 1962, fq. 60; Vasiljević, op. cit., fq. 235. 
226 Bayer, Vladimir, Problemi u vezi sa iskazom okrivljenika kao dokaznim sredstvom, Zbornik Pravnog 
fakulteta, Zagreb, br. 3/65, fq. 126. 
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personalitetin e të pandehurit dhe në deklarimin e tij. Konsekuencë e mëtejme e kësaj 
zgjidhjeje është se, meqë aktvendimi i prokurorit të shtetit për fillimin e hetimit nuk i 
dërgohet të pandehurit. Kjo do të thotë se ndaj të pandehurit mund të fillojnë hetimet 
pa qenë në dijeni për fillimin e hetimeve ndaj tij.227 Kjo zgjidhje pa dyshim është në 
funksion të efikasitetit të procedurës penale.  
Marrja në pyetje e të pandehurit në procedurë paraprake është veprim hetimor. Marrja 
në pyetje e të pandehurit ka funksion të dyfishtë, sepse të pandehurit i ofron mundësinë 
që të mbrohet dhe njëherazi vjen në shprehje qëndrimi i të pandehurit ndaj akuzës. 
Secila pjesë e këtij funksioni e ka rëndsinë e njëjtë, sepse nga momenti i marrjes në 
pyetje të të pandehurit sipas rregullit fillon konfrontimi i akuzës (teza) dhe mbrojtjes 
(antiteza), çka duhet të përfundojë me vendim gjyqësor (sinteza).  
Për ta shfrytëzuar deklarimin e të pandehurit në procedurë penale, marrja në pyetje 
duhet të kryhet sipas dispozitave të KPP-së dhe nga organi i autorizuar për marrje në 
pyetje sipas Kodit. Deklarimi ose deklaratat e dhëna para organeve të tjera 
(inspeksioneve të ndryshme, në procedurë për kundërvajtje, në procedurë disiplinore 
etj.) nuk mund të shfrytëzohen në procedurë penale, pavarësisht nga fiksimi i tyre me 
shkrim dhe nënshkrimi nga i pandehuri.228  
I pandehuri në procedurë penale ka edhe një varg të drejtash tjera, siç janë e drejta të 
atakojë vendimin gjyqësor me ankesë apo me mjet të jashtëzakonshëm juridik. ndalesa 
reformatio in peius, e cila i mundëson të pandehurit që lirisht ta përdorë mjetin juridik 
kundër vendimit gjyqësor, pa frikë se me ankesë do ta keqësojë pozitën e vet, 
beneficium cohaesionis (beneficioni i bashkëngjitjes) etj.. Për këto dhe të drejta të tjera 
të pandehurit do të shkruhet me rastin e komentimit të neneve përkatëse.  
Më në fund, duhet theksuar gjithashtu se, edhe përkundër të gjitha përpjekjeve dhe 
kujdesit të shprehur përkitazi me zbatimin konsekuent të dispozitave të KPP-së me 
rastin e gjykimit konkret, nuk përjashtohet mundësia që në procedurë penale të dënohet 
një i pafajshëm. Për këtë arsye KPP-ja ka paraparë për të pandehurin institutin e 
kompensimit të dëmit personit të gjykuar pa arsye ose të arrestuar pa bazë (neni 15 
etj.). 
I pandehuri gjatë zhvillimit të procedurës penale me rastin e marrjes në pyetje mund të 
pranojë se ka kryer veprën penale ose mund ta pranojë si të vërtetë ndonjë fakt që e 
ngarkon. S'ka dyshim se, i pandehuri me së miri e di të vërtetën lidhur me veprën e 
akuzuar, prandaj deklarimi i tij, e posaçërisht pohimi i dhënë në mënyrë të sinqertë, ka 
rëndësi të madhe për ndriçimin e çështjes penale. Për këtë arsye pohimi i të pandehurit, 
konsiderohet si provë në procedurë penale. 
Pohimit të të pandehurit i është kushtuar rëndësi e theksuar në të gjitha sistemet (tipat) 
e procedurës penale.229  

                                                 
227 Lidhur me këtë zgjidhje në grupin punues të Komisionit legjislativ të Kuvendit të Republikës së Kosovës 
për ndryshim dhe plotësim të KPP-së, pas një debati në të cilin janë paraqitur argumente për dhe kundër 
kësaj zgjidhjeje, mbështetje ka marrë qëndrimi i cili favorizon efikasitetin e procedurës penale.  
228 Petrić 1, fq. 427. 
229 Në procedurë akuzatore, kur i pandehuri në fillim të gjykimit përgjigjej se e konsideron veten fajtor, në 
bazë të pohimit të tij menjëherë shpallej fajtor. Në procedurë inkuizitore pohimi konsiderohej si 
mbretëreshë e provave dhe kishte fuqinë e provës së plotë. Pasi që i pandehuri nuk mund të dënohej në bazë 
të indiceve, me këmbëngulje insistohej në fitimin e pohimit të tij, pa i zgjedhur mjetet, pra edhe nëpërmjet 
zbatimit të torturës. Pohimi i të pandehurit ka rëndësi dhe peshë edhe ne procedurë bashkëkohore.  
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Pavarësisht nga pranimi, deklarimi i të pandehurit në mënyra të ndryshme mund të 
shërbejë si burim njohjeje përkitazi me atë se a është i pandehuri kryerës i veprës 
penale apo jo. Shpeshherë edhe nga mohimi i tij, nga gënjeshtra e vërtetuar apo edhe 
nga shprehja jo verbale e tij me rastin e pyetjes, mund të fitohen disa mbështetje për 
krijimin e bindj es gjyqësore lidhur me atë se a është i pandehuri kryerës i veprës 
penale ose, së paku, mund të arrihet ndonjë mbështetje për orientim të veprimtarisë 
hetuese në drejtim të caktuar.  
Pozita procedurale e të pandehurit në procedurën penale është specifike, andaj proceset 
psikike te ai shpesh janë mjaft intensive, ndërsa për disa ndodhi të rëndësishme 
objektive dhe psikike, vetëm nga ai mund të mësohet.  
Në të drejtën e procedurës penale, bazuar në LPP-në të RSFJ-së, pohimit të të 
pandehurit si një ndër provat procedurale i kushtohej rëndësi, por vlera e tij duhej të 
çmohej duke e krahasuar me provat tjera sipas bindjes së lirë të gjykatës. Mirëpo, kur i 
bëhej një vështrim punës së gjykatës e cila ishte e thirrur që të caktojë vlerën provuese 
të pohimit, edhe atëbotë shihej se ajo shpeshherë i përmbahej parimit, sikur të kishte 
diçka magjike në atë që i pandehuri ka pranuar veprën penale e cila i ngarkohej. Fitohej 
përshtypja se gjykata konsideronte se me fitimin e pranimit ishte kryer pjesa më e 
rëndësishme e punës në procedurë provuese. KPP-ja tani në fuqi, sikurse edhe Kodi i 
përkohshëm i procedurës penale, në krahasim me legjislacionin e mëparshëm, pohimit 
të pandehurit edhe juridikisht i kushton rëndësi më të madhe.  
Për efektin e pranimit të fajësisë pas leximit të aktakuzës në shqyrtim fillestar shih 
komentin te neni 248. 
 
Neni 151 [Marrja në pyetje e të pandehurit në procedurë paraprake] 
 
1. Para ngritjes së aktakuzës, i pandehuri merret në pyetje në seancën e 

marrjes së deklaratës në procedurë paraprake. Nëse i pandehuri hetohet 
për vepër apo vepra penale për të cilat dënimi maksimal i paraparë është jo 
më shumë se tre vjet burgim, mjafton që të pandehurit t’i jepet mundësia 
që të përgjigjet me shkrim. 

2. Pas thirrjes, i pandehuri detyrohet të paraqitet para prokurorit të shtetit. 
Neni 174, paragrafi 2 deri në 5 të këtij Kodi zbatohen përshtatshmërisht. I 
pandehuri mund të paraqesë ankesë te gjyqtari i procedurës paraprake për 
të vendosur mbi ligjshmërinë e detyrimit të tij për t’u paraqitur para 
prokurorit të shtetit. 

  
Paragrafi 1. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 1 të këtij neni, marrja në pyetje e të pandehurit para 
ngritjes së aktakuzës bëhet varësisht nga pesha e veprës penale me të cilën ngarkohet. 
Rregulla është se në rastet kur hetohet për vepër penale ku parashihet dënimi me mbi 
tre vjet burgim i pandehuri merret në pyetje në seancën e marrjes së deklaratës në 
procedurë paraprake para se të ngritet aktakuza. Në çështjet penale të dënueshme me 
jo më shumë se tre vjet burgim mjafton që të pandehurit t’i jepet mundësia që të 
përgjigjet me shkrim. 
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Paragrafi 2. 
 
Ligjvënësi parasheh mundësinë që organet procedurale ta thërrasin të pandehurin, e nën 
kushtet e caktuara ligjore, ta shoqërojnë për ta marrë në pyetje, edhe pse pasi të arrijë te 
organi i procedurës dhe të njoftohet se ka të drejtë të heshtë, i pandehuri mund të mos 
deklarohet.  
Dispozitat e nenit 174 rregullojnë thirrjen gjyqësore si masë për sigurimin e pranisë së 
të pandehurit në procedurë penale. Neni 151, paragrafi 2 autorizon prokurorin e shtetit 
të përdorë thirrjen të cilës i pandehuri duhet t’i përgjigjet. Zbatimi përshtatshmërisht i 
nenit 174, paragrafët 2-5 do të thotë se prokurori i shtetit thirrjen të pandehurit duhet 
t’ia dërgojë në formë dhe me përmbajtje të përcaktuar ligjore, ku përfshihet udhëzimi 
për të pandehurin i cili thirret pët t’u marrë në pyetje për herë të parë për të drejtën e tij 
për të angazhuar mbrojtës, paralajmërimi se në rast të mosparaqitjes do të lëshohet 
urdhërarresti kundër tij ose do të sillet forcërisht etj. 
I pandehuri mund të paraqesë ankesë te gjyqtari i procedurës paraprake për të vendosur 
mbi ligjshmërinë e detyrimit të tij për t’u paraqitur para prokurorit të shtetit.230  
 
Neni 152 [Zbatimi i marrjes në pyetje të të pandehurit në procedurë paraprake] 
 
1. Të pandehurin e merr në pyetje prokurori i shtetit. Prokurori i shtetit 

marrjen në pyetje mund t’ia besojë policisë. 
2. Para çdo marrjeje në pyetje, pavarësisht se a është i ndaluar ose në liri, të 

pandehurit i lexohet paralajmërimi nga neni 125, paragrafi 3.  
3. Para çdo marrjeje në pyetje, i pandehuri informohet për: 

3.1. Veprën penale për të cilën akuzohet; dhe 
3.2. Faktin se ai mund të kërkojë marrjen e provave për mbrojtjen e tij. 

Kur i pandehuri është në paraburgim, para çdo marrjeje në pyetje ai 
gjithashtu informohet për të drejtën e tij për të pasur mbrojtës, nëse 
nuk mund t’i paguajë shpenzimet për ndihmë juridike. 

3.3. E drejta për të heshtur dhe të mos përgjigjet në asnjë pyetje, përveç 
se të japë informacion në lidhje me identitetin e tij / të saj. 

4. I pandehuri ka të drejtë të këshillohet me mbrojtësin e tij para dhe gjatë 
marrjes në pyetje. 

5. Kur veprohet sipas këtij neni, çdo marrje në pyetje e të pandehurit nga 
policia ose prokurori i shtetit incizohet audio ose video në pajtim me nenin 
208 ose 209 të këtij Kodi. Në rastet kur praktikisht kjo është e pamundur, 
procesverbali me shkrim i marrjes në pyetje bëhet në pajtim me Kapitullin 

                                                 
230 Sipas nenit 3, parag. 1 të Ligjit për Prokurorin e shtetit “Prokurori i shtetit është institucion i pavarur që 
ushtron funksionet e veta në mënyrë të paanshme.” Sipas nenit 6 të poatij ligji “Prokurori i shtetit ushtron 
funksionet e veta në mënyrë efikase dhe efektive dhe në pajtueshmëri me Kushtetutën, ligjet e zbatueshme 
dhe parimet e pranuara ndërkombëtarisht për mosdiskriminimin, të drejtat e njeriut dhe liritë themelore.” 
Sipas nenit 26 prokurorët nuk angazhohen në ndonjë funksion apo vepromtari politike. Sjellja e tyre duhet 
të jetë në përputhje me dispozitat e parashtruara në Kodin e Etikës dhe Sjelljes profesionale të prokurorëve. 
Fjalia e fundit e paragrafit 2 të nenit 151 të KPP-së i njeh të pandehurit të drejtën në ankesë kur ai çmon se 
në thirrjen e prokurorit të shtetit ka hile (të natyrës politike etj.) të maskuar me “nevojat” e procedurës 
penale.  
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XI të këtij Kodi dhe në procesverbal shënohen arsyet pse marrja në pyetje 
nuk ka mund të incizohet audio ose video. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Të pandehurin gjatë procedurës paraprake e merr në pyetje prokurori i shtetit. 
Prokurori i shtetit marrjen në pyetje mund t’ia besojë policisë. Paragrafi 1 niset nga 
koncepti se marrja në pyetje e të pandehurit paraqet një veprim hetimor të rëndësishëm, 
të cilin do duhej ta zbatojë vetë prokurori i shtetit ose për kryerjen të këtij veprimi ta 
autorizojë policinë. Prandaj, e konsiderojmë pa vend praktikën sipas së cilës, kur 
policia e ka marrë në pyetje të dyshuarin, prokurori pas fillimit të hetimit të konsiderojë 
se marrja e tillë në pyetje e konsumon marrjen në pyetje të të pandehurit sipas nenit 
151. Neni 151 paragrafi 1 parasheh qartë se i pandehuri merret në pyetje në seancën e 
marrjes së deklaratës në procedurë paraprake.  
Dispozita e paragrafit 2 në një nuancë paraqet risi. Sipas saj para çdo marrje në pyetje 
në procedurë paraprake, pavarësisht se a është i ndaluar ose në liri, të pandehurit i 
lexohet paralajmërimi nga neni 125, paragrafi 3. Paralajmërimi i tillë, krahas 
paralajmërimit për të drejtën në heshtje, për mosakuzim të vetvetes, për përkthyes, për 
mbrojtës, përfshin edhe paralajmërimin që kur i pandehuri nuk e kupton pyetjen që i 
është bërë, të kërkojë që pyetja t’i bëhet ndryshe. Pason njoftimi “nëse keni nevojë për 
ndihmë, përkthim, apo pushim të shkurtër dhe të arsyeshëm nga kjo seancë, ju duhet të 
kërkoni atë. Nëse nuk i kuptoni këto të drejta, konsultohuni me mbrojtësin tuaj”. Risia 
ka të bëjë edhe me faktin se, krahas asaj që paralajmërimet nga ky nen shënohen në 
procesverbalin e seancës për deklaratën në procedurë paraprake, ato duhet t’i 
dorëzohen edhe me shkrim të pandehurit në një gjuhë që ai e kupton, së bashku me 
thirrjen para marrjes në pyetje dhe ato, si dëshmi se paralajmërimi është bërë në 
mënyrë të rregullt, duhet të futen në regjistrin e seancës preliminare të dëshmisë. 
  
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Organi procedues (prokurori i shtetit apo policia kur asaj prokurori ia beson marrjen në 
pyetje) para se të fillojë ta marrë në pyetje duhet ta informojë të pandehurin për: 
1° veprën penale për të cilën akuzohet; 
2° faktin se ai mund të kërkojë marrjen e provave për mbrojtjen e tij. Kur i pandehuri 

është në paraburgim, para çdo marrje në pyetje ai gjithashtu informohet për të 
drejtën e tij për mbrojtës, nëse nuk mund t’i paguajë shpenzimet për ndihmë 
juridike.  

3° të drejtën për të heshtur dhe të mos përgjigjet në asnjë pyetje, përveç atyre që kanë 
të bëjnë me informacionin lidhur me identitetin e tij. 

KPP-ja, duke e pranuar idenë përmbajtësore të nenit 14 paragrafi 3 nënparagrafi a të 
PNDCP-së dhe të nenit 6 paragrafi 2 nënparagrafi a të KEDNJ-së, si dhe duke e 
precizuar se njoftimi duhet të bëhet që në marrjen në pyetje për herë të parë, parasheh 
obligim për organin procedural që me rastin e marrjes në pyetje të pandehurin, që në 
marrjen e tij në pyetje për herë të parë, ta bëjë me dije brenda një afati sa më të shkurtër 
dhe ta njoftojë në hollësi të pandehurin për llojin dhe shkaqet e akuzës kundër tij. 
Njoftimi duhet t’i bëhet në gjuhën që ai e kupton. Ndaj të pandehurit nuk mund të 
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zhvillohet procesi gjyqësor pa e njoftuar për veprën penale për të cilën akuzohet dhe 
për bazat që e arsyetojnë dyshimin për veprën që i ngarkohet. Obligimi ligjor i 
sipërpërmendur i organit procedural reflekton mundësinë për një mbrojtje cilësore nga 
ana e të pandehurit. Ndërmarrja e veprimeve procedurale drejt ndriçimit të fakteve mbi 
të cilat mbështetet dyshimi se i pandehuri ka kryer veprën penale, pa e informuar të 
pandehurin me rastin e marrjes së tij në pyetje për çka akuzohet, tek i pandehuri krijon 
një ndjenjë frike dhe pasigurie për fatin e tij. Nga psikologjia e emocioneve është e 
njohur mirë se frika e gjatë nga rreziku i panjohur, i cili parandjehet dhe i cili 
papërcaktimisht kanoset, e brenë stabilitetin mental të personalitetit shumë më tepër se 
çfarëdo frike e cila vjen nga rreziku i cili është i njohur. Shih për këtë dhe si reagim 
ndaj procedurës penale të periudhës inkuizitore, në të cilën i pandehuri mund të merrej 
në pyetje pa e informuar për vepren për të cilën akuzohej dhe për bazat e dyshimit, në 
KEDNj-në njoftimi për veprën penale dhe për bazat e akuzës është përfshirë në kuadër 
të të drejtave minimale që duhet të plotësohen kurdo që dikush akuzohet për vepër 
penale, në mënyrë që të realizohet një e drejtë themelore - e drejta për proces të drejtë.  
Nisur nga obligimi i organit procedural që të pandehurin ta informojë për veprën 
penale për të cilën akuzohet dhe për shkaqet e akuzës kundër tij, shtrohet pyetja çka 
duhet të kuptojmë me llojin dhe shkaqet e akuzës? Athua organi procedural duhet në 
fillim të procesit të marrjes në pyetje, të pandehurit t’i tregojë të gjitha informacionet 
që në atë moment i di e që e rëndojnë atë, apo ka mundësi të taktizojë në kohë për 
njoftimet që duhet t’i bëhen të pandehurit. S’ka dyshim se i pandehuri, në fillim të 
marrjes në pyetje për herë të parë, duhet të njoftohet për veprën/veprat penale për të 
cilën/cilat akuzohet. Kjo nënkupton detyrimin e organit procedural që t’i komunikojë të 
pandehurit bazat reale dhe juridike të akuzës. Komunikimi i bazave reale të akuzës 
supozon dy elemente: së pari, komunikimin e veprimit apo të mosveprimit, i cili e 
ngarkon të pandehurin, së dyti njoftimi me provat me të cilat provohen faktet të cilat 
përbëjnë figurën e veprës penale.  
I pandehuri, gjithashtu, duhet të njoftohet për bazën juridike të akuzës. (cilësimin 
juridik), pavarësisht se gjykata nuk është e lidhur më kualifikimin juridik të veprës të 
cilin e ka përcaktuar paditësi i autorizuar. Kjo, për arsye se edhe cilësimi juridik i 
veprës është me rëndësi për t’u orientuar i pandehuri në pozitë të tillë procedurale.231  
Njoftimin e jep verbalisht personi i cili e zbaton marrjen në pyetje për herë të parë. 
Ndonëse përmbajtja konkrete e njoftimit për llojin dhe shkaqet e akuzës me të cilat 
ngarkohet i pandehuri nuk është paraparë në Kod, informimi i duhur për veprën për të 
cilën ngarkohet, siç u cek më lartë, duhet ta përmbajë përshkrimin faktik të veprës, 
dispozitat e legjislacionit penal për të cilat besohet se do të aplikohen si dhe emërtimin 
ligjor të veprës penale. 
Kush do ta njoftojë të pandehurin për të drejtën nga neni 152 varet nga situata 
procedurale. Këtë e bën prokurori i shtetit apo policia nëse është fjala për hetim, ndërsa 
në shqyrtim gjyqësor gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues (neni 345 
paragrafi 2 lidhur me nenin 152 paragrafi 2).  
Për sa u përket “shkaqeve të akuzës kundër tij”, kjo në realitet nënkupton njoftimin me 
provat me të cilat provohen faktet të cilat përbëjnë figurën e veprës penale përkatëse. 
Njoftimi me shkaqet e akuzës, varet nga materiali që posedohet në atë moment. 

                                                 
231 Petrić 1, fq. 19. 
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Gjithsesi, njoftimi duhet të jetë i atillë që mundëson konkluzion real për ekzistim të 
shkaqeve të akuzës, si element esencial për inicimin e procedurës.  
Sidoqoftë, përgjigja decidive përkitazi me momentin e komunikimit të ndonjë prove 
konkrete nuk është aq e lehtë. Varësisht nga ajo se marrja në pyetje e të pandehurit a 
konsiderohet mjet mbrojtjeje për të pandehurin apo mjet provues për gjetjen e të 
vërtetës në procedurë penale. Në teori të procedurës penale mendimet janë të ndara. 
S’ka dyshim se të gjithë pajtohen se i pandehuri, që në fillim të marrjes në pyetje, 
duhet të informohet për veprën penale për të cilën akuzohet. Mirëpo, kur është fjala për 
momentin e njoftimit me të dhënat që e mbështesin një akuzë të tillë, mendimet janë të 
ndara. Përfaqësuesit e pikëpamjes së parë, të cilët veprimin procedural të marrjes në 
pyetje të pandehurin e konsiderojnë si mjet mbrojtjeje të tij, mbrojnë qëndrimin se i 
pandehuri që në fillim duhet t’i bëhet me dije për të gjitha të dhënat që e ngarkojnë. Na 
thotë mendja se kjo pikëpamje do të mundë të aprovohej në rastet kur faktet relevante 
janë provuar me prova të tjera të pakontestueshme të mbledhura para marrjes në pyetje 
të të pandehurit. Edhe përfaqësuesit e pikëpamjes së dytë, të cilët veprimin procedural 
të marrjes në pyetje të të pandehurit e konsiderojnë si mjet provues sikurse edhe mjetet 
tjera provuese, gjithashtu pajtohen se i pandehuri duhet të njoftohet që në marrjen e 
parë në pyetje, por nuk përjashtojnë mundësinë e taktizimit për sa i përket momentit 
kohor për t’i bërë njoftimet e duhura. Qëllimi përfundimtar i procedimit penal është 
gjetja e të vërtetës përkitazi me veprën penale dhe përgjegjësinë e kryerësit të saj dhe 
efikasiteti i procedurës. Meqë, jorrallë intervistuesi, me rastin e marrjes në pyetje të të 
pandehurit për herë të parë, disponon me një vëllim dhe kualitet të dhënash, të cilat e 
arsyetojnë vetëm dyshimin e bazuar se i pandehuri ka kryer vepën penale, hedhja në 
tavolinë e këtyre të dhënave në fillim të marrjes në pyetje mund t’i sabotojë përpjekjet 
për të siguruar efikasitetin procedural.  
Duhet potencuar faktin se dispozitat e cituara më përpara të PNDCP-së dhe KEDNj-së 
që kanë të bëjnë me obligimin për ta njoftuar të pandehurin “në kohë sa më të shkurtër 
për natyrën dhe shkaqet e akuzës”, për dallim nga dispozita e nenit 152, paragrafit 3, 
nënparagrafit. 3.1. të KPP-së konkretisht nuk kanë të bëjnë me veprim procedural 
konkret. KPP-ja në dispozitën e sipërpërmendur e përcakton obligimin në kohë duke 
urdhëruar që njoftimi të bëhet me rastin e marrjes në pyetje për herë të pare. 
Dispozitën e paragrafit 1 përkitazi me momentin e dhënies së njoftimit duhet 
interpretuar në pajtim me renditjen e veprimeve sipas nenit 152, paragrafi 3 nga të cilat 
përbëhet veprimi procedural i marrjes në pyetje.  
Sa i përket përkufizimit “akuzë penale” konform nenit 6 paragrafi 1 të KEDNj-së, 
Komisioni Evropian për të Drejtat e Njeriut dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut e interpretojnë mjaftë gjerë. Në çështjen Eckle kundër RFGj-së (1982) Gjykata 
ka deklaruar se një akuzë penale mund të karakterizohet “si njoftim zyrtar që i jepet një 
individi nga autoriteti kompetent për një pretendim se ai ka kryer një vepër penale”. 
Gjykata ka shkuar shumë më tej kur në çështjen Foti e të tjerë kundër Italisë (1982), 
kur ajo e zgjeroi nocionin për të përfshirë në të “masa të tjera që përmbajnë implikimin 
e një pretendimi të tillë dhe që po ashtu ndikojnë konsiderueshëm mbi gjendjen e të 
dyshuarit”. Komisioni dhe Gjykata kanë konstatuar se standardi “ndikim i konside-
rueshëm” arrihet nga masa të tilla si nxjerrja e një urdhri arresti ose kontrolli i 
mjediseve ose personit.232  
                                                 
232 Donna Gomien, op. cit., fq. 36.  
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Organi procedural, posa të jetë siguruar mbrojtësi në pajtim me KPP-në, fillon të marrë 
në pyetje të pandehurin. I pandehuri ka të drejtë të këshillohet me mbrojtësin e tij para 
dhe gjatë marrjes në pyetje. 
Me rastin e marrjes në pyetje të pandehurit duhet t'i bëhet e mundur që pa pengesa të 
deklarohet për të gjitha faktet që e ngarkojnë dhe të paraqesë të gjitha rrethanat që i 
shërbejnë për mbrojtje. Kur i pandehuri e përfundon deklarimin e vet,po qe se është e 
nevojshme që të plotësohen zbrazëtitë ose të evitohen kontradiktat dhe paqartësitë në 
deklarimin e tij, i bëhen pyetje plotësuese. Është me rëndësi të posaçme të theksohet se 
marrja në pyetje duhet të zbatohet duke respektuar plotësisht dinjitetin e të pandehurit 
(neni 154 paragrafi 3 lidhur me nenin 257).  
Me rastin e marrjes në pyetje, të pandehurit duhet t'i bëhen pyetjet në mënyrë të qartë, 
të kuptueshme dhe të përpiktë, ashtu që t'i kuptojë plotësisht. Me këtë rast nuk lejohen 
pyetjet kapcioze. Pyetja kapcioze nënkupton formulimin e pyetjes asisoj që me rastin e 
shtruarjes së saj pyetësi niset nga supozimi se i pandehuri ka pohuar diçka që në të 
vërtetë nuk e ka pohuar.  
 
Paragrafi 5. 
 
Marrja në pyetje e të pandehurit nga policia ose prokurori i shtetit incizohet audio ose 
video në pajtim me nenet 208 dhe 209. Kur praktikisht incizimi nuk është i mundur, 
hartohet procesverbal për marrjen në pyetje sipas neneve 204-212, në të cilin shënohen 
edhe arsyet pse marrja në pyetje nuk ka mundur të incizohet në audio ose video. 
Më në fund KPP-ja në nenin 155 lidhur me nenin 257 paragrafi 3 dhe nenin 152 
parasheh se kur nuk respektohen dispozitat rreth marrjes në pyetje, prova e marrë me 
shkelje të dispozitave procedurale është e papranueshme dhe gjykata në te nuk mund ta 
mbështes vendimin gjyqësor. Prandaj gjykata detyrohet që gjatë procedurës të sigurojë 
që asnjë provë e papranueshme, reference a dëshmi në provën e tillë të mos përfshihet 
në shkresa ose të mos paraqitet në shqyrtim gjyqësor.  
Çështjen rreth pranueshmërisë së provës mund ta ngrisë pala kur prova i paraqitet 
gjykatës para shqyrtimit të dytë, me ç’rast gjykata mund të kërkojë që çështja të 
paraqitet me shkrim. Në mungesë të kërkesës së palës, gjykata duhet të vendosë mbi 
pranueshmërinë e provës sipas detyrës zyrtare kurdoherë që gjatë procedurës lind 
dyshimi për ligjshmërinë e provës. Shpallja e një prove si provë të papranueshme bëhet 
me aktvendim i cili mund të kundërshtohet me ankesë. Prova e papranueshme veçohet 
nga shkresat e lëndës dhe vuloset. Prova e tillë ruhet në gjykatë ndaras nga shkresat 
dhe provat. Prova e veçuar nuk mund të shqyrtohet as të përdoret në procedurë, përveç 
në procedurë të ankesës kundër aktvendimit mbi pranueshmërinë (neni 249 paragrafi 
4).  
  
Neni 153 [E drejta e të pandehurit në përkthim] 
 
1. I pandehuri merret në pyetje me ndihmën e përkthyesit në rastet e 

parapara nga ky Kod. 
2. Kur i pandehuri është shurdh ose memec, pyetjet i bëhen nëpërmjet një 

përkthyesi të kualifikuar për gjuhën e shenjave ose me shkrim. Nëse marrja 
në pyetje nuk mund të zbatohet në këtë mënyrë, personi i cili di të 
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komunikojë me të pandehurin ftohet në rolin e përkthyesit, por jo në rastet 
kur ka konflikt interesi. 

3. Nëse përkthyesi nuk është betuar më parë, ai betohet se besnikërisht do të 
përkthejë pyetjet që i parashtrohen të pandehurit dhe deklarimet e dhëna. 

4. Përkthyesi vepron në pajtim me nenin 215 të këtij Kodi.  
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
E drejta e të pandehurit (akuzuarit) për ndihmë pa pagesë të një përkthyesi, kur nuk flet 
ose nuk kupton gjuhën në të cilën zhvillohet gjykimi është garantuar me nenin 30, 
paragrafit 1 nënparagrafit 4 të Kushtetutës së Kosovës. 
E drejta e të pandehurit për informim në hollësi në gjuhën që ai e kupton për natyrën 
dhe shkaqet e akuzës kundër tij, si dhe e drejta në ndihmë të një përkthyesi falas në 
qoftë se ai nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën që përdoret në gjykatë është komponentë 
me rëndësi për gjykim fer/të drejtë. Si e tillë është rregulluar me nenin 6, paragrafi 3, 
nënparagrafët a. dhe e. të KEDNj-së. 
Zgjidhjet ligjore të cilat figurojnë në nenin 10, paragrafi 1, në nenin 450, paragrafi 5 e 
6 dhe nenin 125, paragrafi 3, të KPP-së kanë përmbajtje identike me zgjidhjet e 
sipërcekura të KEDNj-së.  
Dispozita e nenit 153 i referohet të drejtës së të pandehurit që të shfrytëzojë ndihmën e 
përkthyesit. Për të pasur mundësi që i pandehuri me sukses të mbrohet, ai duhet të 
njoftohet me rrjedhën e procedurës penale në gjuhën që ai e zotron. Andaj, marrja në 
pyetje e të pandehurit duhet të zbatohet nëpërmjet përkthimit kurdo që i pandehuri nuk 
e di gjuhën në të cilën zhvillohet procedura penale, ose atë nuk e njeh mirë. 
Funksioni i përkthyesit është i pangjitshëm233 me funksionin e gjyqtarit, të prokurorit 
apo të mbrojtësit.  
Përkthyes në procedurë penale mund të jetë edhe personi i cili në mënyrë profesionale 
nuk merret me mësimdhënie të gjuhës përkatëse (VSJ Km.414/71 të datës 24. II 1972).  
Për përjashtimin e përkthyesit shih nenin 45, paragrafi 1. 
Paragrafi 2 parasheh që të pandehurit shurdh ose memec pyetjet t’i parashtrohen 
nëpërmjet përkthyesit të kualifikuar234 për gjuhën e shenjave ose me shkrim. Kur 
marrja në pyetje në këtë mënyrë nuk është e mundur, zbatohet mënyra e tretë, në cilësi 
të përkthyesit thirret personi i cili di të komunikojë me të pandehurin, por jo kur 
ndërmjet tyre ka konflikt interesi. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Përveç nga dëshmitari dhe eksperti, edhe nga përkthyesi mund të kërkohet që të bëjë 
betimin. Kur përkthyesi është në marrëdhënie të përhershme pune tek organi 
procedural, ai njëherë betohet e pastaj në rastet e gjykimeve konkrete vetëm i bëhet me 

                                                 
233 Fakti se të pandehurit nuk kanë kërkuar caktimin e përkthyesit për arësye se mbrojtësi i tyre është 
përkthyes gjyqësor nuk mund të jetë shkak për moscaktim të përkthyesit, sepse është e palejueshme që 
mbrojtës,i cili kryen funksionin e mbrojtjes në procedurë të kryej edhe funksionin e përkthzesit (vsv kž. 
164/69 të datës 11..VI .969) - Petrić 1, fq. 442. 
234 Sipas nenit 340, 5, fjalia e fundit, kur dëshmitari dhe eksperti shurdh ose memec janë analfabet, betimi 
bëhet permes përkthyesit.  
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dije se është nën betim. Përkthyesi për komunikim me të pandehurin shurdh memec 
zakonisht angazhohet për rastin konkret dhe mund të jetë përkthyes i cili nuk është 
betuar më herët. Nëse përkthyesi nuk është betuar më parë, bazuar në paragrafin 3 ai 
duhet të betohet se besnikërisht do t’i përkthejë pyetjet që i parashtrohen të pandehurit 
dhe deklarimet e dhëna. 
Shih: komentet e nenit 215.  
Dispozita e paragrafit 4 parasheh zbatim përshtatshmërisht të dispozitave të KPP-së të 
cilat zbatohen ndaj ekspertëve edhe për përkthyesë. Kjo do të thotë se përkthyesit i 
njihen shpenzimet e udhëtimit dhe kompensimi për fitimin e humbur, si dhe shpërblimi 
për përkthimin e bërë. Më tutje, zbatimi përshtatshmërisht i dispozitave të cilat vlejnë 
për ekspertët edhe ndaj përkthyesve nënkupton edhe zbatimin e institutit të 
përjashtimit. Megjithatë, kur është fjala për përjashtim për shkak të afërsisë gjinore 
(neni 39, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2 dhe 1.3) konsiderojmë se zbatimi 
përshtatshmërisht lejon fleksibilitet në këtë drejtim në rastet kur, përveç anëtarëve të 
familjes, askush nuk di të komunikojë me të pandehurin shurdh ose memec. Sidoqoftë, 
edhe në rast të tillë përjashtimi i përkthyesit duhet të bëhet nëse ka konflikt interesi.  
 
Neni 154 [Marrja në pyetje e të pandehurit gjatë deklaratës në procedurë  

Paraprake] 
 
1. Gjatë marrjes në pyetje për herë të parë, i pandehuri duhet të tregojë 

emrin dhe mbiemrin e tij dhe nofkën nëse ka; emrin dhe mbiemrin e 
prindërve të tij; mbiemrin e vajzërisë së nënës; vendlindjen dhe 
vendbanimin e tij; ditën, muajin dhe vitin e lindjes; numrin e tij personal të 
identifikimit; kombësinë dhe shtetësinë; profesionin e tij dhe rrethanat 
familjare; a di shkrim e lexim; shkollimin e tij; a ka të ardhura personale 
edhe pozitën e tij materiale; a është ndonjë procedurë penale kundër tij për 
ndonjë vepër tjetër penale në zbatim e sipër; dhe nëse është i mitur, 
identitetin e përfaqësuesit të tij ligjor. Ai informohet për detyrimin e tij për 
të njoftuar për çdo ndryshim adrese ose për çdo qëllim ndryshimi të 
vendqëndrimit. 

2. I pandehuri merret në pyetje gojarisht. Gjatë marrjes në pyetje atij mund 
t’i lejohet të mbajë shënime. 

3. Marrja në pyetje zbatohet duke respektuar plotësisht dinjitetin e të 
pandehurit.  

4. Të pandehurit pyetjet i parashtrohen në mënyrë të qartë, të kuptueshme 
dhe të përpiktë. Pyetjet të pandehurit nuk duhet parashtruar në bazë të 
supozimit që i pandehuri ka pranuar diçka që ai nuk e ka pranuar. Të 
pandehurit mund t’i kërkohet që të pohojë ose të mohojë fakte të caktuara. 

5. Ndalesat nga paragrafi 4 i këtij neni zbatohen pavarësisht nga pëlqimi i të 
pandehurit. 

6. Të pandehurit i parashtrohen pyetje bazuar në provat dhe shkresat që janë 
relevante për procedurën penale. Gjatë pyetjeve që kanë të bëjnë me prova 
apo dokumente, të pandehurit i paraqitet çdo provë ose shkresë relevante. 
Provat ose dokumentet identifikohen qartë në procesverbal. 
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7. Sendet të cilat janë të lidhura me veprën penale ose të cilat shërbejnë si 
provë, pas përshkrimit nga i pandehuri atij i prezantohen për njohje. Nëse 
këto sende nuk mund të sillen, i pandehuri dërgohet në vendin ku ato 
ndodhen. 

8. Marrja në pyetje të pandehurit duhet t’i ofrojë mundësinë për t’i 
kundërshtuar arsyet e dyshimit kundër tij dhe për të nxjerrë në pah faktet 
që janë në favor të tij. 

 
Cilësinë e të pandehurit në procedurë penale mund ta fitojë çdo person fizik i cili 
posedon aftësinë për të vepruar. Aftësia për të vepruar e të pandehurit, sikurse aftësia 
për të vepruar e personave fizikë në përgjithësi, manifestohet nëpërmjet moshës së 
caktuar dhe gjendjes shëndetësore e shpirtërore të tij. Mosha si karakteristikë e fitimit 
të cilësisë së të pandehurit është përcaktuar me të drejtën penale materiale. 
Rrjedhimisht, personi i cili në momentin e kryerjes së veprës penale nuk i ka mbushur 
14 vjet konsiderohet fëmijë dhe ndaj tij nuk mund të zhvillohet procedura penale. 
Gjendja shëndetësore e shpirtërore e të pandehurit është e lidhur edhe me përgjegjësinë 
e kryerësit të veprës penale. Në të vërtetë sipas të drejtës penale materiale është me 
rëndësi gjendja shëndetësore e shpirtërore e të pandehurit në momentin kur e ka kryer 
veprën penale, e po ashtu edhe në momentin e fillimit dhe zhvillimit të procedurës 
penale. Në këtë drejtim ekziston prezumimi juridik se të gjithë personat janë të 
shëndoshë në pikëpamje psikike, pra edhe i pandehuri. Mirëpo ky prezumim juridik 
mund të rrëzohet. Po qe se në realitet paraqitet dyshimi lidhur me përgjegjësinë penale 
e të pandehurit, atëherë gjykata është e obliguar që ta vërtetojë gjendjen e tij të 
shëndetit shpirtëror nëpërmjet ekspertit psikiatrik-gjyqësor. Varësisht nga konstatimi i 
arritur pas ekspertimit zhvillohet ose nuk zhvillohet, apo pezullohet ose pushohet 
procedura e filluar. 
Përveç aftësisë për të vepruar të cilën duhet ta posedojë i pandehuri, e cila për sa i 
përket moshës nënkupton të pandehurin i cili i ka mbushur 14 vjet, për zhvillimin e 
suksesshëm të procedurës penale duhet të bëhet individualizimi i personalitetit të 
pandehur. Në të vërtetë është e domosdoshme që personaliteti i të pandehurit fizikisht 
të përcaktohet. Nuk mund të paditen dy persona alternativisht, në mënyrë që gjykata të 
përcaktojë cili person është kryes i veprës penale, nëse atë vepër penale ka mund ta 
kryejë vetëm njëri prej tyre.  
Edhe identifikimi i personalitetit të të pandehurit ashtu siç parashihet në paragrafi 1 
duhet të vërtetohet në mënyrë që të studiohet personaliteti i të pandehurit (e kaluara e 
tij, gjendja e tij personale, familjare e materiale, veprat penale të cilat i ka kryer etj.). 
Çdo e dhënë e paraparë në paragrafin 1 e ka funksionin e vet përkatës, ndaj është e 
domosdoshme që të dhënat e tilla jo vetëm të mblidhen, (çka rregullisht mësohen nga i 
pandehuri) por sipas nevojës të verifikohen në mënyrë të përshtatshme. Mirëpo, 
pamundësia e vërtetimit të identitetit të të pandehurit, kur ai fare nuk do të ofrojë të 
dhënat për identitetin e tij, nuk është pengesë për zhvillimin dhe përfundimin e 
procedurës penale ndaj tij.  
E drejta e të pandehurit që të heshtë dhe të mos përgjigjet në pyetjet e shtruara nuk 
përfshin edhe mosdhënien e informacioneve për identitetin e tij. Paragrafi 1 
shprehimisht thotë se gjatë marrjes në pyetje për herë të parë i pandehuri duhet të 
tregojë emrin dhe mbiemrin e tij dhe të dhënat tjera personale e familjare të rënditura 
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aty, e të cilat janë të domosdoshme për rrjedhën e mëtejme të procedures dhe në rastin 
e marrjes së aktgjykimit dënues. Kodi nuk parasheh ndonjë pasojë procedurale për të 
pandehurin i cili refuzon t’i japë të dhënat personale. Sidoqoftë, as të dhënat e tilla nuk 
mund të nxirren nëpërmjet përdorimit të ndonjë mase shtrëngimi apo mase tjetër të 
ndaluar për marrje të deklaimit. Siç u tha më përpara, mosvërtetimi i identitetit të të 
pandhurit i cili është nxënë në flagrancë, nuk është pengesë për zhvillim të procedurës 
penale ndaj tij. Bile nuk është e domosdoshme as mësimi i emrit të të pandehurit. E 
drejta e shoqërisë për mbrojtje duke shqiptuar sanksionin penal nuk mund të varet nga 
ajo se i pandehuri a e ka treguar apo ka refuzuar tregimin e emrit apo të emrit të vërtetë 
të tij. Emri i të pandehurit mund të vërtetohet edhe në mënyra të tjera, p.sh. nëpërmjet 
evidencës daktiloskopike, nëse më parë ka qenë i dënuar, etj.235 Tek e fundit, merren 
gjurmët daktiloskopike të gishtave të të pandehurit dhe ato i bashkangjiten 
procesverbalit mbi marrjen në pyetje të të pandehurit. Në rast të tillë konsiderohet se 
gjurmët daktiloskopike shërbejnë si mjet i sigurt për identifikimin e të pandehurit. 
Vërtetimi i identitetit të të akuzuarit në fillim të shqyrtimit gjyqësor gjithashtu bëhet 
sipas paragrafit 1, me përjashtim që për të dhënat mbi dënimet e mëparshme dhe 
dënimet e vuajtura nga i akuzuari nuk pyetet i akuzuari, por ato lexohen pas 
prezantimit të provave. Në të vërtetë, të dhënat nga evidenca e të dënuarve si dhe të 
dhënat tjera për dënimet për vepra penale mund të lexohen pas përfundimit të 
procedurës së provave. Mirëpo, kur i akuzuari pranon fajësinë, të gjitha informatat 
lidhur me dënimet e mëparshme të të akuzuarit lexohen para se palët të paraqesin fjalën 
përfundimtare. (nenet 321 dhe 349).  
I pandehuri informohet për detyrimin e tij për të njoftuar për çdo ndryshim adrese ose 
për çdo qëllim ndryshimi të vendqëndrimit. Në të vërtetë, njoftimi për ndryshimin e 
adresës ose për qëllimin e ndryshimit të vendqëndrimit janë rregulluar njëjt edhe me 
nenin 174, paragrafi 4, por këtu kemi të bëjmë edhe me një obligim shtesë që të 
pandehurit t’i bëhet me dije për pasojat nëse vepron kundër obligimeve të tilla. 
Në qoftë se nuk dihet vendbanimi apo vendqëndrimi i të pandehurit, gjykata mund të 
kërkojë nga policia që të gjurmojë për adresën e tij në bazë të nenit 534, apo të lëshojë 
letërrreshtimin sipas nenit 535, paragrafi 1. 
Marrja e deklaratës nga i pandehuri, sipas rregullës, është e domosdoshme në çdo 
proces penal. I pandehuri merret në pyetje në cilësi të të pandehurit e jo si dëshmitar në 
çështjen e tij. Marrja në pyetje e të pandehurit zbatohet sipas rregullës, në lokalet e 
organit procedural i cili e merr në pyetje, por ekziston mundësia që të merret në pyetje 
edhe jashtë lokalit të organit (me rastin e këqyrjes në vendin e ngjarjes, 
rikonstruksionit) po edhe në ndonjë vend tjetë. Marrja në pyetje mund të bëhet edhe në 
vendin ku gjendet i pandehuri (neni 174, paragrafi5). Koha e marrjes në pyetje nuk 
është përcaktuar. Atë e cakton organi procedural. Sipas rregullës ajo bëhet gjatë orarit 
të punës. Në rast të arrestimit, marrja në pyetje nga policia mund të bëhet në çdo kohë. 
Në pritje për ardhje të mbrojtësit marrja në pyetje mund të shtyhet për dy përkatësisht 
për tri orë nga njoftimi për arrestim (neni 171, paragrafi 1).  
Të pandehurin në procedurë paraprake e merr në pyetje prokurori i shtetit. Prokurori i 
shtetit marrjen në pyetje mund t’ia besojë policisë (neni 152, paragrafi 1). Në seancë 
gjyqësore gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues merr të dhënat 
personale (ad personam) nga i akuzuari (neni 321, prag. 1), ndërsa në fund të 
                                                 
235 Vasiljević, Grubač 1, fq. 377. 
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prezantimit të provave merret në pyetje përkitazi me çështjen penale (ad rem) ku 
marrja në pyetje bëhet nga palët në mënyrë kryqëzore me fillim nga mbrojtësi i të 
akuzuarit. Gjyqtari mund të vazhdojë t’i shtrojë pyetje të akuzuarit nëse në deklarim 
ose në përgjigjet e tij ka zbrazësi, paqartësi apo kundërthënie. Pas kësaj edhe anëtarët e 
trupit gjykues mund t’i bëjnë pyetje të drejtpërdrejta të akuzuarit (neni 346).  
I pandehuri pyetet edhe për kërkesën pasurore-juridike nëse një kërkesë e tillë është 
paraqitur. 
 
Paragrafi 1. 
 
Me rastin e marrjes në pyetje për herë të parë duhet të vërtetohet identiteti i të 
pandehurit dhe të gjitha të dhënat personale, familjare dhe ekonomike të cilat janë të 
rëndësishme në rrjedhën e mëtejme të procedurës dhe në rast të marrjes së aktgjykimit 
të dënuesit. Të gjitha të dhënat e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni e kanë 
funksionin e vet përkatës. Ato mësohen nëpërmjet të të pandehurit dhe sipas nevojës 
verifikohen në mënyrë të përshtatshme. 
I pandehuri informohet për detyrimin e tij për të njoftuar për çdo ndryshim adrese ose 
për çdo qëllim ndryshimi të vendqëndrimit. I pandehuri mundet lirisht të ndërrojë 
adresën e banimit brenda vendqëndrimit apo vendqëndrimin, por për çdo ndryshim në 
këtë drejtim ka për detyrë të njoftojë organin procedural  
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Të pandehurit merren në pyetje gojarisht, një nga një dhe pa praninë e të tjerve, duke 
ndërmarr masa që të pengohet komunikimi i ndërsjellë, çka për dëshmitarët 
shprehimisht është paraparë në nenin 130, paragrafi 1). Nëse i pandehuri hetohet për 
vepër apo vepra penale për të cilat dënimi maksimal i paraparë është jo më shumë se 
tre vjet burgim, mjafton që të pandehurit t’i jepet mundësia që të përgjigjet me shkrim 
(neni 151, paragrafi 1). Gjatë marrjes në pyetje të pandehurit mund t’i lejohet të mbajë 
shënime.  
Mundësia që i pandehuri t’i shfrytëzojë shënimet gjatë marrjes në pyetje, nuk 
nënkupton edhe mundësinë që mbrojtjen e tij ta paraqesë në formë të shkruar. Marrja 
në pyetje gojarisht e të pandehurit nuk do të thotë se i pandehuri mund të paraqesë 
gjithë atë që dëshiron ta thotë e që në rastin konkret mund të jetë irrelevante për 
procesin e të provuarit. Mirëpo duhet pasur parasysh edhe faktin se disa njerëz nuk 
mund ta paraqesin e ta përshkruajnë një ngjarje konkrete po qe se nuk nisen me 
përshkrimin e një kohe para ngjarjes. Në anën tjetër, duhet pasur parasysh edhe faktin 
se, ndonjëherë, edhe nga tregimet e zgjeruara mund të fitohen të dhëna të çmueshme 
për vlerësimin e personalitetit të të pandehurit.  
Të pandehurit do duhej lejuar të shërbehet me shënimet e tij kur është fjala për çështjet 
të të cilat ka nevojë për paraqitje të shifrave, të datave, të numrave të dokumenteve etj. 
Nevoja e tillë paraqitet kur është fjala për vepra penale të kriminalitetit ekonomik. Nëse 
në lëndën e caktuar është zbatuar ekspertimi financiar, atëherë sipas rregullës është e 
nevojshme t’i lejohet të pandehurit shfrytëzimi i shënimeve të tij.236  

                                                 
236 Petrić 1, fq. 433, 
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Leja për shfrytëzim të shënimeve është joformale. Atë e jep organi procedural dhe 
vlenë për atë pjesë të marrjes në pytje për të cilën është dhënë. Leja më tutje nuk vlen 
(si e drejtë) por mund të vazhdohet, e në rast të keqpërdorimit mund të ndalohet.237  
Marrja në pyetje e të akuzuarit në procedurë penale duhet të zbatohet duke respektuar 
plotësisht dinjitetin e të pandehurit. Respektimi i personalitetit dhe dinjitetit njerëzor në 
procedurë penale garantohet me Kushtetutë. Neni 30, paragrafi 1, nënparagrafi 6 i 
Kushtetutës së Kosovës përcakton se çdokush që akuzohet për vepër penale gëzon të 
drejtën të mos shtrëngohet për të dëshmuar kundër vetvetes ose për të pranuar fajësinë 
e vet. Dispozita e nenit 154, paragrafi 3 të KPP-së paraqet edhe një vërtetim të këtij 
parimi kushtetues. Dispozita në fjalë kërkon që procesi i marrjes në pyetje të zbatohet 
duke e respektuar plotësisht dinjitetin e të pandehurit.  
Mosrespektimi i dinjitetit të të pandehurit mund të manifestohet në mënyra të 
ndryshme, si p.sh.: me arrogancë, me ironi, me cinizëm, me nënçmim, me zë të lartë, 
me përdorim të fjalëve të ndyta etj. Pavarësisht si manifestohet mosrespektimi i 
personalitetit të të pandehurit, veprimi i tillë qartë tregon karakterin primitiv dhe 
mungesën e kulturës të atij që sillet në mënyrë të pahijshme. Veprimi i tillë është edhe 
lëndim i detyrës së punës, ndërsa në rastet më të rënda edhe vepër penale, por gjithsesi 
paraqet lëndim dhe uljen e respektit të organit në emër të të cilit vepron.238 
Me këtë rast duhet theksuar se, pavarësisht nga ajo se i pandehuri me rastin e marrjes 
në pyetje a hesht apo deklaron, ligjvënësi rreptësisht e ndalon që, gjatë intervistimit ose 
marrjes në pyetje, liria e të pandehurit për të formuluar dhe shprehur mendimin e tij të 
ndikohet nëpërmjet keqtrajtimit, lodhjes së shkaktuar, ndërhyrjes fizike, përdorimit të 
drogës, torturës shtrëngimit ose hipnotizimit; që i pandehuri të kanoset me masa të 
ndaluara me ligj; që t’i premtohet ndonjë përfitim jo i paraparë me ligj; dhe që të 
dobësohet kujtesa e të pandehurit ose aftësia e tij për të kuptuar (neni 257, paragrafi 4). 
Ekzistojnë edhe dispozita juridike në nivel ndërkombëtar dhe regjional lidhur me 
respektimin e dinjitetit të të pandehurit. Në këtë drejtim shih nenin 7 dhe 10 të 
PNDCP-së; nenin 3 të KEDNj-së; nenet 1, 2 etj. të Konventës kundër torturës, dhe 
dënimeve të procedurave të tjera të vrazhda, jonjerëzore dhe poshtëruese, dhjetor 1984; 
Konventën evropiane për pengimin e torturës dhe të veprimit ose dënimit çnjerëzor ose 
poshtërues të Këshillit të Evropës, 1997, me të cilin formohet Këshilli evropian për 
pengimin e torturës dhe të veprimit ose dënimit çnjerëzor ose poshtërues, dhe këtij 
organi i jep kompetencë që nëpërmjet vizitave ta verifikojë sjelljen e autoriteteve ndaj 
personave të privuar nga liria. 
Dispozitat ligjore që ndalojnë imponimin e pranimit të fajësisë dhe të deklarimeve të 
tjera: neni 257, paragrafi 4, neni 74 i KPP-së, krahaso edhe dispozitat e Kodit Penal të 
Kosovës me të cilat inkriminohen veprat penale: Privimi i kundërligjshëm i lirisë - neni 
196, Marrja e deklarimit me anë të shtrëngimit, neni 197, Tortura neni 199 etj.  
Për pasojat procedurale të shkeljes së ndalesës të përdorimit të dhunës nenet e KPP-së: 
neni 257, paragrafi 2, i cili provat e marra me shkelje të dispozitave të procedurës 
penale i konsideron të papranueshme dhe, si të tilla, në to nuk mund të mbështetet 
vendimi gjyqësor. Për papranueshmërinë: e dëshmisë së dëshmitarit neni 128; të 
deklarimit të pandehurit neni 155; për papranueshmërinë e provave të mbledhura 
nëpërmjet kontrollit neni 111; për papranueshmërinë e provave të mbledhura nëpërmjet 
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zbatimit të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të hetimit nga neni 84-100, 
kur urdhëri për masën dhe zbatimin e saj ka qenë i paligjshëm, neni 97 paragrafi 1.  
Fakti se dikush është marrë si i pandehur objektivisht e sjell atë në një masë në pozitë 
varësie në raport me organin procedural si përfaqësues të shtrëngimit shtetëror. Është e 
qartë se raporti i tillë i jep organit që zhvillon procedurën përparsi dhe superioritet ndaj 
të pandehurit. Organi procedural këtë përparsi nuk bën ta shfrytëzojë, aq më pak ta 
keqpërdorë. 
  
Paragrafët 4 deri 6. 
 
Përpilimi dhe paraqitja e pyetjeve të ashtuquajtura “pyetje kontrolluese” (të cilat duhet 
të parashtrohen në mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe të përpiktë), supozon njohje të 
thellë të lëndës procedurale dhe përcjellje me kujdes të deklarimit të të pandehurit. Kjo 
për faktin se pyetjet duhet të jenë me përmbajtje dhe ta realizojnë qëllimin e vet., të 
sqarojnë paqartësitë, të plotësojnë zbrazësitë, të mënjanojnë kundërthëniet, sepse në të 
kundërtën do të ishin të tepërta dhe të panevojshme. 
Paragrafi 4 gjithashtu kërkon që pyetjet e të pandehurit nuk duhet parashtruar në bazë 
të supozimit që i pandehuri ka pranuar diçka që ai nuk e ka pranuar. Këtu është fjala 
për të ashtuquajturat “pyetjet kapcioze”. Pyetje kapcioze quhen ato pyetje të cilat 
supozojnë se i pyeturi ka thënë diç që në realitet nuk e ka thënë. P. sh. kur dyshohet se i 
pandehuri mban sendin e vjedhur në vend që të pyetet “A e posedon sendin e caktuar”, 
ai pyetet “Ku e ke fshehur sendin e caktuar?”. Në këtë rast rrethana se i pandehuri e ka 
sendin e caktuar, me rastin e bërjes së pyetjes, supozohet. Formulimi i tillë i pyetjes 
mund ta zërë të pyeturin në befasi. Siç shihet, te pyetja kapcioze pyetësi vë në themel të 
supozimit diç si fakt të sigurt çka ende nuk është provuar se në realitet ka ndodhur. Me 
rastin e shqyrtimit të pyetjeve kapcioze nuk duhet ta kemi parasysh vetëm të 
pandehurin fajtor, por edhe të pandehurin jo fajtor si dhe dëshmitarin. Në të vërtetë, 
mund të ndodhë që, duke iu përgjigjur i pandehuri i pafajshëm pyetjes kapcioze, të 
supozohet diç që për çështjen penale (për fajësinë e tij) ka rëndësi të madhe, ndërsa i 
pandehuri, me rastin e përgjigjes, të ketë menduar për diç tjetër. Me sa shihet, pyetjet 
kapcioze janë pyetje dhelparake në të cilat fshihet kurthi për të pyeturin. Ato mund të 
paraqesin rrezik për gjetjen e së vërtetës. Prandaj, nga ky shkak dispozita e paragrafit 4 
ndalon pyetjet kapcioze.  
Të pandehurit i parashtrohen pyetje bazuar në provat dhe shkresat që janë relevante për 
procedurën penale. Gjatë pyetjeve të pandehurit i paraqitet çdo provë ose 
shkresë/dokument të cilat identifikohen qartë në procesverbal. 
 
Paragrafi 7. 
 
Dispozita e paragrafit 7 parasheh që, me rastin e marrjes në pyetje të të pandehurit në 
procedurë paraprake, pas përshkrimit nga i pandehuri, atij t’i prezantohen për njohje 
sendet të cilat janë të lidhura me veprën penale ose të cilat shërbejnë si provë. Mirëpo, 
kur sendet e tilla nuk mund të sillen në lokalet ku i pandehuri merret në pyetje, i 
pandehuri dërgohet në vendin ku ato ndodhen.239  
                                                 
239 Shikuar nga aspekti taktik, pyetja e të pandehurit menjëherë pas kryerjes së veprës penale në vend të 
ngjarjes me rastin e këqyrjes është shumë e rëndësishme, sepse siç thotë Grasbergeri (fq. 152), "te pohimi 
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Procesi për njohje të sendit është pjesë përbërëse e veprimit hetimor të marrjes në 
pyetje të të pandehurit. Teksti ligjor i këtij paragrafi çon drejt konkludimit se të 
pandehurit duhet t’i tregohen sendet që janë në lidhje me veprën penale ose që 
shërbejnë si provë e që i nënshtrohen procesit të njohjes. Në të vërtetë, dispozita 
përkatëse kërkon që i pandehuri së pari ta përshkruajë sendin e pastaj t’i tregohet për 
njohje. Përshkrimi paraprak i sendit ka të bëjë me përshkrimin e shenjave karakteristike 
të cilat e identifikojnë një send, dhe njëherit e dallojnë nga sendet tjera të ngjashme të 
të njëjtit lloj. Është evidente se kur i pandehuri mohon pjesëmarrjen e tij në kryerjen e 
veprës penale nuk mund të pritet as përshkrimi i sendit të tillë. Nga teksti i këtij 
paragrafi mund të konkludohet se tregimi i sendit për njohje ka vend vetëm kur i 
pandehuri pranon veprën, ndërsa përshkrimi i sendit do duhej të shërbejë për vërtetim 
të saktësisë së pohimit.240 
Sa i përket sendit për të cilin do të duhej të bëhet identifikimi përmes njohjes, vendos 
organi i cili zbaton procedurën. I pandehuri nuk është i detyruar të bëjë përshkrimin e 
sendit as të bëjë njohjen e sendit. 
Njohja, sipas rregullit, bëhet për sa i përket sendeve të luajtshme. Njohja e sendeve në 
vendin ku gjenden, ka të bëjë me sendet e paluajtshme, p.sh. ndërtesa etj.  
 
Paragrafi 8. 
 
Me rastin e trajtimit të personalitetit të të pandehurit, si burim njoftimesh në 
procedurën penale, është parë se i pandehuri mund të jetë mjet provues pasiv dhe aktiv. 
Duke i pasur parasysh të drejtat dhe obligimet që i përkasin të pandehurit, në teori të 
procedurës penale ka mendime të ndryshme për natyrën juridike të pyetjes së të 
pandehurit. Ekzistojnë mendime se natyra juridike e pyetjes së të pandehurit qëndron 
në atë se ajo është mjet mbrojtës për të pandehurin.241 Përkundër faktit se me rastin e 
marrjes në pyetje, i pandehuri ka të drejtë të heshtë dhe ka të drejtë të mos i përgjigjet 
ndonjë pyetje të bërë, sjellja e tij forcërisht nuk ka për qëllim t'i ofrojë të pandehurit 
mundësi për t'u mbrojtur, por që organeve proceduese (kurse në shqyrtim gjyqësor 
edhe subjekteve të tjera) t'u mundësohet pyetja e tij, me ç'rast ai i ekspozohet rrezikut 
që, nëpërmjet pyetjes së shkathtë të organit procedues, të sillet në situatë ta pranojë 
veprën penale. 
Prandaj, nisur nga kjo disa teoricienë e potencojnë atë se marrja në pyetje e të 
pandehurit ka karakter kompleks - të dyfishtë: ajo është mjet provues dhe mjet i 
mbrojtjes.242 
Dispozita e paragrafit 8 potencon faktin se marrja në pyetje të pandehurit është mjet i 
mbrojtjes së të pandehurit.  

                                                                                                                            
në vendin e ngjarjes nuk sjell vetëm trazimi i ndjenjave të zgjuara. Nganjëherë thyerja e kryerësitkryerësit 
që mohon vepren në rend të parë, mbështetet në atë se provat e zbuluara në vend të ngjarjes flasin shumë 
më qartë sesa në shqyrtim kryesor". 
240 Pavlica, Lutovac, op. cit., fq. 336. 
241 Damaška, Okrivljenikov iskaz..., fq. 51.  
242 Damaška, Okrivljenikov iskaz..., fq. 53; Në teori të procedurës penale haset edhe mendimi sipas të cilit i 
pandehuri ka obligim moral dhe juridik ta thotë të vërtetën. Walder, H., Ispitivanje okrivljenog (vështrim i. 
Aleksiqit) JRKK, nr 2/65.  
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Neni 155 [Pranueshmëria e deklaratave të të pandehurit] 
 

Nëse marrja në pyetje e të pandehurit është zbatuar në shkelje të 
dispozitave nga neni 257, paragrafi 4 ose neni 152 i këtij Kodi, deklarimet e 
të pandehurit janë të papranueshme. 

 
Po që se intervistimi ose marrja në pyetje është zbatuar në kundërshtim me ndalesat 
nga neni 257 ose neni 152, procesverbali i intervistimit ose i marrjes në pyetje është i 
papranueshëm.  
Dispozita e këtij neni përcakton atë se kur gjatë marrjes në pyetje të të pandehurit është 
shkelur dispozita e nenit 257, paragrafi 4 (e që ka të bëjë me ndikim në lirinë ë të 
pandehurit për të formuluar dhe shprehur mendimin e tij nëpërmjet keqtrajtimit, 
lodhjes së shkaktuar, ndërhyrjes fizike, përdorimit të drogës, torturës, shtrëngimit ose 
hipnotizimit), ose janë shkelur dispozitat e nenit 231, paragrafët 2 dhe 3 (para marrjes 
në pyetje, i pandehuri nuk është informuar për të drejtat e tij që i takojnë me rastin e 
marrjes në pyetje), apo është shkelur dispozita e nenit 152, paragrafi 2 dhe 3 (janë 
përdorur pyetjet kapcioze), deklarimi i të pandehurit është i papranueshëm. 
Konsekuenca vijuese për provën (deklarimin) e papranueshme është se në të nuk mund 
të mbështetet vendimi gjyqësor, 
KPP-ja gjithashtu ndalon edhe përdorimin e drogës (të ashtuquajtur narkoanalizë) gjatë 
marrjes së deklarimit të të pandehurit (ose të dëshmitarit neni 128 paragrafi 4) të cilat 
mund ta sjellin njeriun në gjendje narkotike të pa dëshirë, por ku megjithatë ekziston 
një shkallë e vetëdijes në të cilën ai person orientohet që të flasë për disa ndodhi nga e 
kaluara e tij. Përkundër efektit pozitiv që këto mjete mund t'i kenë gjatë përdorimit të 
tyre në mjekimin e disa sëmundjeve shpirtërore në mjekësi, zbatimi i tyre në procedurë 
penale ndalohet pa kurrfarë përjashtimi. 
Narkoanaliza është shprehje për metodën me ndihmën e së cilës nga një person arrihet 
“e vërteta” ashtu që atij (në formë të injeksionit ose në mënyrë tjetër) i jepen substanca 
narkotike të cilat kanë efekt që me ndihmën e tyre "mënjanohet censura e vetëdijes" të 
ai person. Mënjanimi i censurës së vetëdijes quhet efekti që te këta persona kinse e 
prodhojnë substancat e përmendura, e të cilat kanë të bëjnë me atë që ata persona të 
përgjigjen automatikisht në pyetjet e bëra, pa menduar me parë se a është për ta e 
përshtatshme të thonë diçka apo jo. 
Për shkak të efektit të cilin, kinse, e kanë këto mjete disa i quajnë "serum i së vërtetës". 
Arsyet e ndalimit të zbatimit të kësaj metode për marrje të deklarimit në procedurë 
penale qëndrojnë në faktin sepse kjo do të ishte fyerje për të pandehurin ose dhunë me 
të cilën do të arrihej deklarimi kundër dëshirës së tij, dhe se më në fund deklarimi i 
dhënë nën ndikimin e narkoanalizës nuk është i sigurt, andaj nuk mund të shërbejë si 
provë në procedurë penale. Po ashtu duhet theksuar se ndalohet gjithashtu përdorimi i 
narkoanalizës për qëllime diagnostike (narkodiagnoza), me anën e të cilës do të 
vërtetohej ndonjë fakt i rëndësishëm në procedurë penale, si bie fjala përdorimi i 
narkodiagnozës për konstatimin e gjendjes shpirtërore të të pandehurit (VSJ Kz 9/58 të 
datës 11. VI 1958). 
Ndalesa që figurojnë në nenin 157 përkitazi me marrjen në pyetje zbatohen pavarësisht 
nga pëlqimi i të pandehurit. Pa pëlqimin e të pandehurit ose të dëmtuarit mund të 
zbatohet kontrolli mjekësor i tij. Në këtë drejtim, kur konsiderohet e nevojshme, mund 
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të merret mostra e flokut dhe e folikulës, pështymës, urinës, sekretit të hundës, pjesës 
sipërfaqësore të lëkurës, duke përfshirë edhe zonën e ijëve, thonjtë e mostra të pjesës së 
poshtme të thoit si dhe mostra të tjera të ngjashme të cilat nuk përbëjnë ndërhyrje 
trupore. Mirëpo, ekzaminimi fizik që ndërlidhet me ndërhyrje trupore siç është marrja e 
mostrave të gjakut mund të bëhet vetëm me urdhër të gjykatës ose me pëlqimin e 
personit në fjalë (neni 144).  
KPP-ja gjithashtu ndalon përdorimin e hipnozës për arsye se personi në gjendje 
hipnotizuese (gjumin hipnotizues) nuk është në gjendje të disponojë mendjen e vet, 
sepse "Personi në gjendje hipnotizuese nuk ka kontroll mbi fjalët dhe mendimet e 
veta".243  
Prova e papranueshme veçohet nga shkresat e lëndës dhe vuloset. Prova e tillë ruhet në 
gjykatë ndaras nga shkresat dhe provat. Prova e veçuar nuk mund të shqyrtohet e as të 
përdoret në procedurë, përveç në procedurë të ankesës kundër aktvendimit mbi 
pranueshmërinë. 
Mbështetja e vendimit gjyqësor në provë të papranueshme paraqet shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale nga neni 384, paragrafi 1, nënparagrafi 1.8 të KPP-së.  
  
 
E. Shqyrtimi, pezullimi, pushimi dhe afatet kohore të hetimit 
  
Hetimi i filluar duhet të këtë edhe përfundimin. Neni 159 parasheh se hetimi 
maksimalisht mund të zgjasë dy vjet përkatësisht dy vjet e gjysmë. Përkundër intencës 
së ligjvënësit për një veprimtari efikase në fazën e hetimit, për shkak se çështjet penale 
shpeshherë janë mjaftë të ndërlikuara, kufizimi strikt i kohëzgjatjes së hetimit nuk 
tregohet çdo herë i përshtatshëm për përfundim të hetimit për disa çështje penale 
konkrete. Sidoqoftë, nëse brenda afateve të sipërpërmendura nuk ngritet aktakuza, 
hetimi pushohet.  
Varësisht nga rezultati deri të i cili mund të arrihet me ushtrimin e veprimeve hetimore, 
hetimi i filluar mund të mbyllet në disa mënyra. Kështu hetimi i filluar mbyllet kur 
gjatë zbatimit të hetimit konkludohet se s’ka baza ligjore për vazhdimin e mëtejmë të 
procedurës penale për shkak të ekzistimit të pengesave procedurale ose mosekzistimit 
të supozimeve procedurale për ndjekje të mëtejme, si dhe kur çmohet se është arritur 
qëllimi i hetimit, që d.m.th. se në bazë të veprimeve të ndërmarra hetimore 
konsiderohet se mund të vazhdohet procedura në fazat tjera. Rrjedhimisht hetimet 
mund të pezullohen (të ndërpriten), të pushohen ose të përfundojnë. 
 
Neni 156 [Shqyrtimi i detyrueshëm i lëndës] 
 

Çdo tre muaj, prokurori i shtetit dhe kryeprokurori i zyrës së tij shqyrtojnë 
lëndën dhe konstatojnë nëse hetimi duhet të mbetet i hapur, të pezullohet, 
të pushohet apo të ngritet aktakuza.  

 
Me dispozitën e nenit 156 të KPP-së në fuqi është paraparë një zgjidhje e re që 
konsiston në shqyrtim të kohëpaskohshëm dhe të detyrueshëm të çështjes që është 
                                                 
243 Petrović, Petar, Hipnotizam i njegova praktična primena u medicini - pedagogiji - kriminalistici, 
Beograd, 1974, fq. 242 dhe 244. Lidhur me këtë shih: edhe Bayer 2, fq. 95-96. 
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objekt i hetimit. Në të vërtetë, sipas kësaj dispozite prokurori i shtetit kompetent, si 
bartës i hetimeve dhe kryeprokurori i zyrës përkatëse, çdo tre muaj shqyrtojnë lëndën 
dhe konstatojnë nëse ka nevojë që hetimet të mbetën të hapura, të pezullohen, të 
pushohen apo të ngritet aktakuza nëse janë plotësuar kushtet për të ngritur aktakuzë. 
Me këtë dispozitë KPP-ja synon të disiplinojë prokuroret e shtetit që veprojnë në 
kuadër të zyrës përkatëse prokurorisë në drejtim të arritjes së gjykimit të drejtë dhe në 
kohë të arsyeshme dhe t’i bëjë më përgjegjës ndaj çështjes penale e cila është objekt i 
hetimit. Duhet theksuar se konstatimi nëse hetimi duhet të mbetet i hapur, të 
pezullohet, të pushohet apo të ngritet aktakuza është çështje e prokurorit të shtetit dhe e 
kryeprokurorit të zyrës përkatëse, por jo e subjekteve të tjerë proceduralë 
Hetimi i filluar duhet të këtë edhe përfundimin. Varësisht nga rezultati deri të i cili 
mund të arrihet me ushtrimin e veprimeve hetimore, hetimi i filluar mund të ketë epilog 
të ndryshëm. Kështu hetimi i filluar pezullohet kur gjatë zbatimit të hetimit 
konkludohet se s’ka baza ligjore për vazhdimin e mëtejmë të procedurës penale për 
shkak të ekzistimit të pengesave procedurale ose të përfundohet me pushim të hetimeve 
për shkak të mosekzistimit të supozimeve procedurale për ndjekje të mëtejme, si dhe të 
përfundohet kur çmohet se është arritur qëllimi i hetimit, që d.m.th. se në bazë të 
veprimeve të ndërmarra hetimore konsiderohet se mund të vazhdohet procedura në 
fazat tjera. Rrjedhimisht hetimet mund të pezullohen (të ndërpriten), të pushohen ose të 
përfundojnë. 
  
Neni 157 [Pezullimi i hetimit] 
  
1. Prokurori i shtetit mund të pezullojë hetimin me aktvendim nëse i 

pandehuri pas kryerjes së veprës penale vuan nga një çrregullim ose 
paaftësi e përkohshme mendore ose nga ndonjë sëmundje tjetër e rëndë, 
nëse është arratisur ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përkohësisht e 
pengojnë ndjekjen me sukses të të pandehurit. 

2. Para se të pezullohet hetimi, mblidhen të gjitha provat e mundshme lidhur 
me veprën penale dhe përgjegjësinë penale të të pandehurit. 

3. Prokurori i shtetit rifillon hetimin pas eliminimit të pengesave të cilat e 
kanë shkaktuar pezullimin. 

4. Prokurori i shtetit bën një shënim në procesverbalin e hetimit lidhur me 
kohën dhe arsyet e pezullimit të hetimit dhe kohën e rifillimit të hetimit. 
Prokurori i shtetit pa vonesë e njofton gjyqtarin e procedurës paraprake 
për pezullimin. 

5. Koha derisa hetimi është pezulluar nuk llogaritet në kohën për zbatimin e 
hetimit, e as në kohën për parashkrimin e veprës penale. 

 
Paragrafët 1 deri 3.  
 
Pezullimi i hetimit është i mundshëm vetëm kur është vendosur në formë të prerë 
fillimi i hetimit. Andaj pezullimi i hetimit është ndalje e përkohëshme e punës në 
hetim. 
Hetimi mund të pezullohet atëherë kur për zhvillimin e mëtejmë të të tij paraqiten 
pengesa procedurale. Para se të pezullohet hetimi mblidhen të gjitha provat e 
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mundshme lidhur me veprën penale dhe përgjegjësinë penale të të pandehurit. Po qe se 
pengesa kalon hetimi vazhdohet. 
Pezullimin e hetimit e bën prokurori i shtetit me aktvendim në këto raste: 
1° kur i pandehuri pas kryerjes së veprës penale vuan nga një çrregullim ose paaftësi e 

përkohshme mendore ose nga ndonjë sëmundje tjetër e rëndë, ose  
2° kur i pandehuri është arratisur ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përkohësisht e 

pengojnë ndjekjen me sukses të të pandehurit.  
Konform paragrafit 1 pezullimi i hetimit parashihet si mundësi për çka vendos 
prokurori i shtetit me aktvendim. Konsiderojmë se, kur pas kryerjes së veprës penale 
tek i pandehuri paraqitet ndonjë çrregullim ose paaftësi e përkohshme mendore ose 
ndonjë sëmundje tjetër e rëndë, prokurori do duhej të pezullojë hetimin, sepse kur tek i 
pandehuri ekziston paaftësia mendore i pandehuri është i paaftë për të përballuar 
gjykimin.  
Me rastin e pezullimit të hetimit ndaj të pandehurit gjithashtu nuk mund të shqiptohet 
masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik sipas nenit 89 të KP-së, sepse masa e tillë 
mund të shqiptohet vetëm ndaj kryerësit të papërgjegjshëm i cili ka qenë i tillë në 
kohën e kryerjes së veprës penale.  
Paaftësia mendore dhe paaftësia për të përballur gjykimin e të pandehurit mund të 
vërtetohet vetëm nëpërmjet ekspertimit psikiatrik (neni 508, paragrafi 1).  
Kur i pandehuri ndaj të cilit është pezulluar hetimi për shkak të paaftësisë së tij 
mendore gjendet në paraburgim, i pandehuri lirohet nga paraburgimi. Mirëpo nëse i 
pandehuri, për shkak të gjendjes në të cilën gjendet, është i rrezikshëm për rrethin, para 
heqjes së paraburgimit duhet siguruar aplikimin e masave përkatëse të institucioneve të 
shërbimit shëndetësor. 
Pezullimi i hetimit mund të bëhet edhe kur i pandehuri është në arrati. I pandehuri 
është në arrati kur e lëshon vendqëndrimit dhe nuk banon në adresë të caktuar, por 
bredhë nëpër vend pa e lajmëruar vendqëndrimin, ose ikë jashtë shtetit dhe kësisoj 
mund të konkludohet se i pandehuri ka ndër mend t’i shmanget procedurës penale. 
Në situatën kur i pandehuri është arratisur pezullimi është fakultativ. Në praktikë 
ndodhin situata kur nuk dihet vendqëndrimi i të pandehurit si dhe situata kur i 
pandehuri gjendet në arrati. Pezullimi i hetimit për shkak se i pandehuri është arratisur 
bëhet vetëm pasi që të jenë bërë përpjekje për kërkimin dhe gjetjen e adresës së të 
pandehurit (neni 534, paragrafi 1) ose që ai të gjendet nëpërmjet letërreshtimit (neni 
535). Duhet pasur parasysh se nuk janë të njëjta situatat kur nuk dihet adresa e të 
pandehurit dhe situata kur ai është në arrati. Të pandehurit nuk i dihet vendbanimi ose 
vendqëndrimi kur ai, përkundër obligimit që ka sipas nenit 154, paragrafit 1, për 
detyrimin e tij për të njoftuar për çdo ndryshim adrese ose për çdo qëllim ndryshimi të 
vendqëndrimit, e ka ndërruar vendbanimin. Në rast të tillë kërkohet nga policia që të 
kërkojë adresën e të pandehurit dhe mund të lëshohet urdhërarresti. Ndërsa i pandehuri 
është në arrati kur lëshon vendbanimin dhe bredh nëpër vend pa u lajmëruar askund se 
ku banon, ose ik jasht vendit. Në situatë të tillë lëshohet letërrreshtimi. 
Pezullimi i hetimit mund të pasojë vetëm për shkak të pengesave të natyrës faktike 
(nga paragrafi 1 i këtij neni) të cilët pengojnë që hetimi të vazhdojë në mënyrë 
kontinuele dhe të përfundojë. Në qoftë se paraqitet ndonjë pengesë e natyrës juridike 
(amnistia, parashkrimi, imuniteti) atëherë hetimi pushohet244 sipas nenit 158. 
                                                 
244 Petrić 1, fq. 334. 
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Në aktivitetin hetimor nga paragrafi 2 që zhvillohet para pezullimit të hetimit, duhet të 
mblidhen të gjitha provat ekzistuese (të cilat ndoshta më vonë nuk do të mundë të 
merreshin), dhe të kryhen veprimet hetuese të mundshme. Në këtë drejtim, përveç 
mbledhjes së provave të mundshme lidhur me veprën penale dhe përgjegjësinë penale 
të të pandehurit, bëjnë pjesë edhe ndërmarrja e masave për sigurimin e kërkesave 
pasurore juridike dhe për shpenzimet e procedurës penale.  
Pavarësisht për çfarë shkaku prokurori i shtetit e ka pezulluar hetimin, aktvendimi për 
pezullim i dërgohet gjyqtarit të procedurës paraprake. 
Pavarësisht nga ajo se pezullimi i hetimit a ka qenë obligator ose fakultativ, kur 
pushojnë pengesat të cilat kanë shkaktuar pezullimin e hetimit, nevojitet që prokurori i 
shtetit të marrë aktvendim për rifillimin e hetimit. Kodi nuk kërkon shprehimisht 
marrje të aktvendimit, por sipas logjikës një vendim i tillë është i nevojshëm për 
vazhdim të hetimit të pezulluar në të cilin mjafton të konstatohet se kanë pushuar së 
ekzistuari pengesat të cilat e kanë shkaktuar pezullimi e hetimit, dhe hetimi vazhdon pa 
formalitete të tjera. 
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Me rastin e pezullimit të hetimit prokurori i shtetit bën një shënim në procesverbalin e 
hetimit lidhur me kohën dhe arsyet e pezullimit si dhe për kohën e rifillimit të hetimit. 
Pezullimi i hetimit nuk është shprehimisht i limituar në kohë. Por duhet pasur parasysh 
se koha e pezullimit të hetimit nuk llogaritet në afatin e hetimit as në afatin e 
parashkrimit të veprës penale.  
Mosardhja e të pandehurit në shqyrtim fillestar apo shqyrtim të dytë, gjithashtu sjellë 
deri te pezullimi i shqyrtimit gjyqësor derisa të arrestohet i pandehuri (neni 285, 
paragrafi 4).  
  
Neni 158 [Pushimi i hetimit] 
 
1. Prokurori i shtetit e pushon hetimin kurdo që është vërtetuar nga provat e 

mbledhura se: 
1.1. Nuk ekziston dyshim i arsyeshëm që personi konkret e ka kryer 

veprën e tillë penale; 
1.2. Vepra e kryer nuk është vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare; 
1.3. Ka kaluar afati i parashkrimit; 
1.4. Vepra penale është përfshirë në falje ose në amnistinë e lëshuar para 

miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; ose 
1.5. Vepra penale është përfshirë në amnistinë e lëshuar para miratimit të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
1.6. Ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përjashtojnë ndjekjen. 

2. Prokurori i shtetit brenda tetë ditësh pas pushimit të hetimit e lajmëron të 
dëmtuarin për këtë fakt dhe arsyet për këtë. Prokurori i shtetit pa vonesë e 
njofton gjyqtarin e procedurës paraprake për pushimin e hetimit. 

3. Hetimi pushon automatikisht me kalimin e afatit kohor nga neni 159 të 
këtij Kodi. 
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Neni 6 paragrafi 2 i KPP-së shpreh parimin akuzator (nemo iudex sine actore) sipas të 
cilit procedura penale mund të fillohet vetëm me vendim të prokurorit të shtetit.  
Krahas pezullimit të hetimit nga neni 157, hetimi pushohet për shkak të mosekzistimit 
të supozimeve procedurale për ndjekje të mëtejme. Neni 158 përcakton rastet kur 
hetimi pushohet. 
  
Paragrafi 1. 
 
Hetimi pushohet me aktvendim të prokurorit të shtetit me ç'rast, faktikisht, pushon 
procedura penale në përgjithësi. Hetimi pushohet kurdo që është vërtetuar nga provat e 
mbledhura se ekziston ndonjë bazë nga nënparagrafët 1.1 deri 1.6 të këtij paragrafi. 
Shkaqet për pushim të hetimit janë përcaktuar në mënyrë të përgjithshme dhe mjaftë të 
gjerë, ashtu që prokurori i shtetit mund të marrë aktvendim për pushim të hetimit në 
çdo rast kur sipas gjendjes së çështjes gjen se ka bazë për pushim. 
  
Nënparagrafi 1.1. 
 
Hetimi pushohet kur konstatohet se nuk ekziston dyshim i arsyeshëm se i pandehuri e 
ka kryet veprën penale. Bazë për pushim të hetimit është mosekzistimi i veprës penale. 
Ekzistimi apo mosekzistimi i veprës penale çmohet sipas dispozitave të Kodit Penal. 
Me atë rast gjithsesi duhet verifikuar nëse në veprimet të cilat janë objekt akuze ka 
elemente të figurës së veprës penale apo jo.  
Sipas nenit 102, paragrafi 1 prokurori i shtetit mund të fillojë hetimin kur ka dyshim të 
arsyeshëm se është kryer vepër penale,245 se po ndodh ose se ka gjasë të ndodh në një 
të ardhme të afërt vepra penale. Kur gjatë hetimit të zbatuar nuk është vërtetuar 
dyshimi i arsyeshëm në nivel të besueshmërisë së nevojshme për ta ngritur aktakuzën, 
përkatësisht kur nuk ka elemente apo ndonjë element që e përbëjnë figurën e veprës 
penale të akuzuar, hetimi pushohet. 
Siç shihet, për fillim të hetimit kërkohet të ekzistojë dyshim i arsyeshëm, ndërsa 
pushimi i hetimit sipas nënparagrafitt 1 të këtij neni bëhet kur nuk ekziston dyshim i 
arsyeshëm që personi konkret ka kryer veprën penale. S’ka dyshim se për të rrjedhur 
çështja penale më tutje në fazat vijuese procedurale, duhet që dyshimi i arsyeshëm si 
bazë për fillim të hetimit të avancohet nëpërmjet procedimit të provave në hetim në 
nivel të besueshmërisë se i pandehuri ka kryer veprën penale. Prandaj, në qoftë se 
provat të cilat prokurori i shtetit disponon lidhur me veprën penale dhe kryerësin e saj 
nuk paraqesin dyshim të arsyeshëm mirë, atëherë hetimi duhet të pushohet. 
 
Nënparagrafi 1.2.  
 
Sipas nënparagrafitt 1.2 hetimi pushohet në qoftë se vepra e kryer nuk është vepër 
penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare. Ekzistimi i kësaj baze për pushim të hetimit 
kishte kuptim në procedurë penale kur krahas prokurorit publik si paditës i autorizuar 
figuronin edhe paditësi subsidiar dhe paditësi privat. Sipas Kodit në fuqi të gjitha 
veprat penale ndiqen sipas detyrës zyrtare. Hetimi eventualisht do të pushohej sipas 
                                                 
245 Në tekstin shqip të nenit 102, paragrafi 1 të KPP-së, si pasojë e lëshimit redaktorial, mungojnë fjalët: “se 
është kryer vepër penale”. 
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nënparagrafitt 1.2 nëse prokurori ka filluar hetimin pa propozim të të dëmtuarit për 
vepër penale ku propozimi i tillë është i nevojshëm. 
 Vepra me të cilën ngarkohet i pandehuri mund të mos jetë fare vepër penale. Para së 
gjithash fjala është për situatat kur vepra për të cilën zbatohet hetimi nuk i përmban të 
gjitha elementet e figurës së veprës penale, pastaj kur ekziston shkak për përjashtim të 
kundërligjshmërisë i paraparë me legjislacionin penal. Shkaqet e tilla mund të jenë të 
rëndësisë së përgjithshme, ose të rëndësisë së posaçme të cilat vlejnë vetëm për vepra 
penale të caktuara246.  
Ndonëse ekzistimi i rrethanave që përjashtojnë përgjegjësinë penale shprehimisht nuk 
është përmendur në paragrafin 1, duhet pasur parasysh faktin se ekzistimit i rrethanës 
së tillë sjellë deri të pushimi i hetimit. Si rrethana të tilla mund të jenë 
papërgjegjshmëria, mungesa e formës së parashikuar të fajit, lajthimi etj.  
Gjendjet (situatat) nga neni 18 i KP-së, (të cilat kanë të bëjnë me paaftësinë mendore të 
kryerësit nëse ai në kohën e kryerjes së veprës penale ka lënguar nga një sëmundje 
mendore e përkohshme ose e përhershme, nëse kishte çrregullim mendor apo ngecje në 
zhvillimin mendor, që e ka prekur funksionimin e tij mendor, dhe, si pasojë e kësaj, 
nuk ka qenë në gjendje t’i kuptojë ose t’i kontrollojë veprimet a mosveprimet e tij apo 
të kuptojë se kryen vepër penale), janë fakte të natyrës psikike, të cilat vërtetohen me 
ndihmën e mjekut ekspert i psikiatrisë. Me atë rast posaçërisht duhet të vërtetohet athua 
për shkak të këtyre gjendjeve, i pandehuri nuk ka qenë në gjendje ta kuptojë rëndësinë 
e veprës penale të tij ose se nuk ka mundur t’i kontrollojë veprimet e veta. Gjithashtu 
duhet të vërtetohet nëse situatat e tilla kanë ekzistuar në kohën e kryerjes së veprës 
penale, me ç’rast i pandehuri s’ka përgjegjësi penale, apo ato janë paraqitur pas 
kryerjes së veprës penale. 
  
Nënparagrafi 1.3. 
 
Vepra penale është parashkruar. Parashkrimi (relativ apo absolut) i veprës penale (neni 
106 i KP-së) është pengesë absolute për zbatimin e hetimit. Për afatin e parashkrimit 
prokurori i shtetit duhet të kujdeset sipas detyrës zyrtare dhe nëse gjatë zbatimit të 
hetimit kalon koha e parashkrimit merr aktvendim për pushimin e hetimit. 
Për natyrën juridike të parashkrimit dhe të asaj se cilës degë juridike i përket në teorinë 
juridike ekzistojnë pikëpamje të ndryshme. Gjithsesi duhet dalluar parashkrimin e 
ekzekutimit të dënimit nga parashkrimi i ndjekjes penale. Natyra juridike e ekzekutimit 
të dënimit qartë ka kuptim juridiko-material. Është diskutabile natyra juridike e 
parashkrimit të ndjekjes penale. Sipas disave parashkrimi i ndjekjes penale është 
institucion juridiko-material përmbajtja e të cilit ka të bëjë me shuarjen e të drejtës së 
shtetit në ndëshkim për shkak të kalimit të kohës. Ekziston edhe pikëpamja e kundërt 
sipas të cilës parashkrimi është institucion proceduralo-penal përmbajtja e të cilit ka të 
bëjë me shuarjen e mundësisë së shtetit për ta realizuara të drejtën në ndëshkim. 
Pikëpamja e tretë parashkrimin e konsideron si institucion të përzier juridiko-material 
dhe juridiko- procedural, cili me ekzistimin e tij shpreh unitetin funksional të drejtës 
materiale dhe procedurale. Andaj sipas kësaj pikëpamjeje parashkrimi paraqitet si 
shkak për anulim të dënimit, ndërsa në aspektin procedural si pengesë procedurale e 
pamënjanueshme. Më në fund duhet theksuar se institucioni i parashkrimit nuk është 
                                                 
246 Pavišić 1, fq. 285. 
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përligjur si favor për kryerësin, por për shkak të arsyeshmërisë, sepse kalimi i kohës 
nga kryerja e veprës deri te marrja e vendimit e rritë mundësinë e gabimeve gjyqësore 
etj.247 
 
Nënparagrafët 1.4. deri 1.5.  
 
Nënparagrafi 1.4 i referohet faljes dhe amnistisë të lëshuar para miratimit të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës si rrethana të cilat me praninë e tyre shkaktojnë 
pushimin e hetimit. Bazuar në nenin 112 të KP-së me falje, në pajtim me ligjin për 
falje, personave të caktuar emrat e të cilëve saktësohen u jepet lirimi i plotë ose i 
pjesshëm nga ekzekutimi i dënimit, zëvendësimi i dënimit me një dënim më të butë apo 
dënimi me kusht ose shlyerja e dënimit.  
Edhe nënparagrafi 1.5 i referohet amnistisë së lëshuar para miratimit të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës si bazë për pushim të hetimit. 
Kur i shikojmë rastet sipas të cilave pushohet hetimi, vërejmë se në nënparagrafët 1.4 
dhe 1.5 ka një përsëritje të panevojshme lidhur me pushimin e hetimeve kur vepra 
penale është përfshirë ne amnistinë të lëshuar para miratimit të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës.  
Kufizimi i amnistisë si shkak për pushim të hetimeve të lëshuar para miratimit të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kishte arsye për kohën sa amnistia si institucion 
nuk njihej në legjislacionin tonë. Edhe në kohën kur është nxjerr KPP-ja në fuqi, 
institucioni i amnistisë nuk ishte juridikisht i rregulluar. Konsiderojmë, se nxjerrja e 
Ligjit për amnistinë e dërogon kufizimin e amnistisë si shkak për pushim të hetimeve 
vetëm për amnistinë e lëshuar para miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  
 
Nënparagrafi 1.6. 
 
Ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përjashtojnë ndjekjen. Si rrethana tjera të cilat 
sjellin te pushimi i hetimit mund të jenë: mungesa e lejes së organit kompetent kur leja 
është kusht për ndërmarrjen e ndjekjes, siç është fjala për vepër penale të kryer jashtë 
territorit të Republikës së Kosovës - neni 117 i KP-së, ose kur është fjala për imunitetin 
të cilin personi e gëzon sipas Kushtetutës ose ligjit, pastaj kur me dispozita të veçanta 
është përjashtuar ndjekja siç është rasti te vepër penale Bigamia nga neni 244, paragrafi 
3 i KP-së ku nën kushtet e parapara aty ndjekja penale nuk fillohet, e nëse ndjekja është 
filluar duhet të pushohet.248 Veç tjerash hetimi pushohet edhe kur vërtetohet se është 
fjala për çështje të gjykuar (neb is in idem) ose kur konstatohet vdekja e të pandehurit. 
Sipas nenit 240, paragrafi 2, hetimin gjithashtu e pushon prokurori i shtetit kur, pas 
përfundimit të hetimit nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e 
bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale.  
 

                                                 
247 Cf. Ibid. fq. 286 
248 Në tekstin e paragrafit 3 të nenit 244 të Kodit Penal në gjuhën shqipe dhe serbe përkthyesi ka përdorur 
termin “ndërpritet” në vend të fjalës “pushohet”. Ndërprerja është sinonim i pezullimit e jo i pushimit. 



Ejup Sahiti 

436 

Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Pavarësisht për çfarë shkaqesh prokurori i shtetit pushon hetimin, ai duhet brenda tetë 
ditësh ta lajmërojë të dëmtuarin për këtë fakt (i dëmtuari nuk ka të drejtë të paraqitet në 
cilësi të paditësit subsidiar). Po ashtu prokurori i shtetit pa vonesë e njofton gjyqtarin e 
procedurës paraprake për pushimin e hetimit.  
Hetimi pushon automatikisht me kalimin e afatit kohor nga neni 159 i KPP-së. 
Prokurori i shtetit i përfundon hetimet pasi të këtë ndërmarr veprimet përkatëse 
hetimore të parapara me KPP-në, ndërkaq çështja penale në hetime është sqaruar në atë 
masë sa që prokurori i shtetit mund të ngritë aktakuzën ose të pushojë hetimet. 
Pushimi i hetimit faktikisht paraqet përfundim të procedimit penal lidhur me çështjen 
penale konkrete. Prandaj në aktvendim mbi pushimin e hetimit duhet të zgjidhen 
çështjet siq janë: shpenzimet e procedurës penale (nenet 450-451), marrja eventuale e 
sendeve të konfiskuara (nenet 112), udhzimi në kontest civil i personave që kanë 
paraqitur kërkesë pasurore juridike (neni 463), heqja e dorëzanisë nëse ajo ka qenë 
caktuar (neni 182, paragrafi 4), si dhe kthimi i dokumentit të udhtimit (neni 180, 
paragrafi 5). 
 
Neni 159 [Afatet kohore të hetimit] 
 
1. Kur fillohet hetimi, hetimi përfundon brenda dy viteve. Nëse brenda dy 

viteve nga fillimi i hetimit paraprak nuk është ngritur aktakuzë, ose nuk 
është pezulluar hetimi sipas nenit 157, hetimi menjëherë pushohet.  

2. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të autorizojë një vazhdim deri në 
gjashtë muaj të hetimit nga paragrafi 1, në rastet kur hetimi penal është i 
ndërlikuar, përfshirë por pa u kufizuar kur ka katër apo më shumë të 
pandehur, janë identifikuar disa të dëmtuar, është bërë kërkesa për ndihmë 
juridike ndërkombëtare, apo ekzistojnë rrethana tjera të jashtëzakonshme.  

3. Nëse i pandehuri është arrestuar dhe mbahet në paraburgim, gjyqtari i 
procedurës paraprake nuk urdhëron vazhdimin nga paragrafi 2 apo 
vazhdimin e paraburgimit përveç nëse prokurori i shtetit tregon se hetimi 
po zbatohet në mënyrë aktive dhe vonesat janë jashtë kontrollit të tij. 

 
Prokurori i shtetit e përfundon hetimin duke pasur parasysh qëllimin dhe detyrat e 
hetimit të përcaktuara në nenin 103. Momenti kur prokurori i shtetit e përfundon 
hetimin është çështje faktike e cila varet nga rasti konkret dhe vlerësimi real i 
prokurorit se çështja është sqaruar mjaft në mënyrë që të ngritët aktakuza. Kjo 
nënkupton sqarimin se për cilën vepër penale është fjala, kush është kryerësi, si dhe me 
çfarë provash disponihet. Kur prokurori konkludon se gjendja e çështjes është sqaruar 
mjaftë, ai ngritë aktakuzën. 
  
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni, si dispozitë e përgjithshme, e kufizon zbatimin e 
hetimit brenda një periudhe kohore prej dy viteve. Ndërkaq, nëse brenda dy viteve nga 
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fillimi i hetimit paraprak nuk është ngritur aktakuzë, ose nuk është pezulluar hetimi 
sipas nenit 157 të KPP-së hetimi pushohet menjëherë.  
Sipas paragrafit 2 të këtij neni, gjyqtari i procedurës paraprake përjashtimisht mund të 
autorizojë vazhdim të hetimit edhe për gjashtë muaj në rastet kur hetimi penal është i 
ndërlikuar. I ndërlikuar konsiderohet rasti kur: - në një hetim penal janë përfshirë katër 
e më shumë të pandehur, - janë identifikuar disa të dëmtuar, - është bërë kërkesa për 
ndihmë juridike ndërkombëtare, - apo ekzistojnë rrethana tjera të jashtëzakonshme. Si 
rrethanë tjetër e jashtëzakonshme e cila do t’i hapte rrugë vendimit të gjyqtarit të 
procedurës paraprake për autorizim që afati i hetimit të vazhdohet, mund të merret 
situata kur për shkak të pengesave të natyrës faktike (vërshime, termet, epidemi etj.) 
nuk ka mundur të përfundohet hetimi brenda afatit prej dy vitesh. Kjo do të thotë se 
hetimi mund të zgjasë më së shumti dy vjet e gjysmë.  
Ndonëse Kodi nuk përcakton çka duhet të përmbajë kërkesa e prokurorit për vazhdim 
të hetimit, konsiderojmë se prokurori në kërkesë duhet shënuar arsyen pse hetimi nuk 
ka përfunduar brenda kohës së paraparë prej dy vitesh dhe mundësisht çka pritet të 
ndërmirret në vazhdim të hetimit. 
  
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 të këtij neni posaçërisht ka parasysh situatën kur i pandehuri 
gjendet në paraburgim. Në rast të tillë, sipas rregulit, gjyqtari i procedurës paraprake 
nuk urdhëron vazhdimin edhe për gjashtë muaj apo vazhdimin e paraburgimit. 
Vazhdimin e hetimit e autorizon përjashtimisht nëse prokurori i shtetit tregon se hetimi 
po zbatohet në mënyrë aktive dhe vonesat janë jashtë kontrollit të tij.  
Në intervalin kohor nga paraqitja e kërkesës për vazhdim të hetimit deri të marrja e 
vendimit për vazhdim të hetimit prokurori i shtetit mund të kryej ndonjë veprim 
hetimor i cili nuk lejon shtyrje. Për ndërmarrjen e veprimeve të tilla hetimore 
menjëherë njoftohet gjyqtari i procedurës paraprake.  
 Prokurori i shtetit duhet që në procesverbalin e hetimit të shënojë kohën e kërkesës për 
vazhdimin e hetimit dhe çdo veprim hetimor të ndërmarrë në atë interval kohorë.  
 
Neni 160 [Vdekja e të pandehurit] 
 

Kur gjatë rrjedhës së procedurës penale vërtetohet se i pandehuri ka 
vdekur, prokurori i shtetit merr aktvendim për pushimin e procedurës 
penale. 

 
Kushti themelor dhe logjik (conditio sine qua non) për të zhvilluar procedurën penale 
kundër një personi konkret është që ai të posedojë subjektivitet juridik, në rend të parë 
të jetë gjallë, kurse vdekja e tij në cilëndo fazë të procedurës penale pamundëson 
zhvillimin e mëtejshëm të procedurës penale. 
Prokurori i shtetit ushtron ndjekjen penale sipas parimit akuzator (nemo iudex sine 
actore). Vdekja e të pandehurit është pengesë reale apsolute për zbatim të funksionit të 
ndjekjes. Andaj prokurori i shtetit tërhiqet nga ndjekja penale, sepse vdekja e të 
pandehurit e bën të pa objekt akuzën e tij. Në shikim të parë, dispozita e nenit 160 e 
transferon në kompetencë të prokurorit të shtetit marrjen e aktvendimit për pushim të 
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procedurës penale kur i pandehuri vdes gjatë rrjedhës së procedurës penale. Dispozita 
në fjalë i referohet situatës kur i pandehuri vdes gjatë rrjedhës së procedurës penale. 
Mirëpo, meqenëse neni 160 është rradhitur në pjesën ku bëhet fjalë për procedurën 
hetimore është logjike që kur i pandehuri vdesë gjatë zhvillimit të hetimeve, hetimet i 
pushon prokurori i shtetit. Por, kur i pandehuri vdesë pas ngritjes së aktakuzës dhe 
dërgimit të saj në gjykatë, aktvendimin për pushimin e procedurës, varësisht se në cilën 
fazë të procedurës vdesë i pandehuri, do të duhej ta marrë gjykata. (gjyqtari vetëm 
gjykues, kryetari i trupit gjykues, kolegji përkatësisht trupi gjykues i Gjykatës së 
Apelit). 
Procedura pushohet edhe kur i pandehuri vdes gjatë procedurës për rishikim në dëm të 
tij (423, paragrafi 2), ndërsa kur vdes gjatë rishikimit të procedurës penale të iniciuar 
në favor të tij, mund ta vazhdojnë personat të cilët sipas nenit 424, paragrafi. 1 mund të 
kërkojnë rishikimin e procedurës penale pas vdekjes së të pandehurit. 
Fakti i vdekjes së të pandehurit vërtetohet me certifikatë nga Libri Amë i të vdekurve.  
Në qoftë se i dënuari vdes gjatë vuajtjes së dënimit, nuk merret kurrfarë vendimi por 
vetëm konstatohet fakti i tillë. Për vdekjen e tij njoftohet organi kompetent për 
ekzekutim, shërbimi i ofiqarisë dhe familja e të vdekurit. 
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Kapitulli X: Heqja e lirisë para ngritjes së aktakuzës dhe masat për sigurimin 

e pranisë së të pandehurit 
 
Kushtetuta e Kosovës në Kapitullin II rregullon të drejtat dhe liritë themelore. Neni 29 
i saj garanton secilit të drejtën e lirisë dhe të sigurisë dhe shton se askush nuk mund të 
privohet nga liria me përjashtim të rasteve të parapara me ligj dhe me vendim të 
gjykatës kompetente, duke i përcaktuar më tutje situatat kur mund të kufizohet liria. 
Paragrafët vijues përcaktojnë të drejtat e personit të privuar nga liria. Paragrafi 2, veç 
tjerash, parasheh që çdokush që privohet nga liria pa urdhër të gjykatës, brenda dyzet e 
tetë orësh duhet të dërgohet përpara gjyqtarit i cili vendos për paraburgimin ose lirimin 
e tij, jo më vonë se dyzet e tetë orë nga momenti kur personi i privuar është sjellë para 
gjykatës.  
Neni 22 i KK parasheh zbatim të drejtpërdrejtë të disa marrëveshjeve dhe 
instrumenteve ndërkombëtare lidhur me të drejtat dhe liritë e njeriut. Për sa i përket 
lirisë dhe sigurisë së individit shih nenet 9 dhe 10 të Paktit ndërkombëtar për të drejtat 
civile dhe politike të datës 19 dhjetor 1966 dhe nenin 5 të Konventën evropiane për të 
drejtat e njeriut dhe liritë themelore. 
Konform KPP-së paraburgimi si formë e privimit nga liria bëhet vetëm me vendim 
gjyqësor. Kapitulli XXIV i KPP-së rregullon format tjera të privimit nga liria (arrestin 
dhe ndalimin) të cilat i zbaton policia pa urdhër të gjyqtarit, por gjithnjë duke ndjekur 
procedurën strikte e cila çon të vendimi gjyqësor lidhur me privimin nga liria. 
Kapitulli i IX i Kodit të procedurës penale ka të bëjë me heqjen e lirisë personit të 
dyshuar ose të pandehurit para ngritjes së aktakuzës dhe me masat për sigurimin e 
pranisë së të pandehurit në procedurë penale. Në kuadër të këtij kapitulli ekzistojnë 
disa përkufizime për sa i përket heqjes së lirisë në pritje të zhvillimit të procedurës 
penale, siç janë arrestimi i përkohshëm dhe ndalimi policor (neni 161) pastaj 
paraburgimi (neni 185). Në kuadër të këtij kapitulli fillimisht përcaktohen disa parime 
të përgjithshme me të cilat duhet të udhëhiqet policia, prokurori i shtetit dhe gjykata me 
rastin e heqjes së lirisë 
Në kuadër të kapitullit IX Kodi i procedurës penale rregullon edhe masat për sigurimin 
e pranisë së të pandehurit në procedurë penale. 
 
 
1. Parimet e përgjithshme 
 
Neni 161 [Parimi i interpretimit] 
 
1. Nenet nga ky kapitull interpretohen nga policia, prokurori i shtetit dhe 

gjykatat duke u mbështetur në këto parime:  
1.1. e drejta e të pandehurit për liri dhe siguri përcakton prezumimin në 

favor të qëndrimit në liri. 
1.2. privimi nga liria sipas këtij kapitulli urdhërohet nga gjykata vetëm 

nëse prokurori i shtetit paraqet prova nga ky kapitull që 
mbipeshojnë prezumimin nga nënparagrafi 1.1. të këtij paragrafi; 
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1.3. kur urdhërohet heqja e lirisë nga ky kapitull, policia, prokurori i 
shtetit ose gjykata përdor kufizimet më të vogla të mundshme ndaj 
lirisë. 

1.4. ky nen zbatohet për masat për heqjen e lirisë apo për sigurimin e 
pranisë së të pandehurit gjatë procedurës penale. 

 
Neni 161 përcakton disa parime të përgjithshme të cilat duhet të kihen parasysh nga 
policia, prokurori i shtetit dhe gjykatat për sa i përket interpretimit të dispozitave 
procedurale me rastin e kufizimit të lirisë së të pandehurit. Ndonëse në nenin 161 të 
tekstit në gjuhën shqipe janë përdorur përkufizimet “heqje e lirisë” dhe “privimi nga 
liria” ato kanë kuptim identik. 
Parimet e përgjithshme nga neni 161 zbatohen në mënyrë komplementare me nenin 
173, paragrafët 2 dhe 3. 
 
Nënparagrafi 1.1.  
 
Nënparagrafi 1.1. për sa i përket çështjes nëse do duhej të kufizohet liria e të 
pandehurit apo jo, inauguron prezumimin në favor të qëndrimit të tij në liri;  
 
Nënparagrafi 1.2.  
 
Duke u nisur nga fakti se privimin nga liria sipas nënparagrafitt 1.2. e urdhëron 
gjykata, këtu faktikisht kemi të bëjmë me paraburgimin. Andaj privimi nga liria sipas 
këtij kapitulli urdhërohet nga gjykata vetëm nëse prokurori i shtetit paraqet prova që 
mbipeshojnë prezumimin nga nënparagrafi 1.1. të këtij paragrafi; 
 
Nënparagrafi 1.3.  
 
Kur urdhërohet heqja e lirisë nga ky kapitull, policia, prokurori i shtetit ose gjykata 
përdor kufizimet më të vogla të mundshme ndaj lirisë. Me “kufizime më të vogla të 
mundshme ndaj lirisë” kuptohen alternativat e paraburgimit si dhe kohëzgjatja sa më e 
shkurtër e mundshme e heqjes së lirisë e cila është përcaktuar në kuadër të afatit ligjor. 
 
Nënparagrafi 1.4. 
 
Përveç për masat për heqjen e lirisë neni 161 zbatohet edhe për masat për sigurimin e 
pranisë së të pandehurit gjatë procedurës penale. 
  
 
2. Heqja e lirisë para ngritjes së aktakuzës 
 
Neni 162 [Arrestimi i përkohshëm dhe ndalimi policor] 
 

Kur një person kapet në flagrancë gjatë kryerjes së veprës penale e cila 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose është në ndjekje për veprën e kryer penale, 
policia ose çdo person tjetër është i autorizuar ta arrestojë atë përkohësisht 
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edhe pa urdhër të gjykatës. Personi të cilit i është hequr liria nga persona të 
tjerë përpos policisë, menjëherë i dorëzohet policisë, e kur kjo është e 
pamundur menjëherë njoftohet policia ose prokurori i shtetit. Policia 
vepron në pajtim me nenin 163 dhe 164 të këtij Kodi. 

 
Në bazë të nenit 162 të KPP-së, policia dhe cilido person tjetër është i autorizuar që pa 
urdhër të gjykatës ta arrestojë personi i cili kapet në flagrancë gjatë kryerjes së veprës 
penale ose është në ndjekje për kryerjen e veprës penale.  
Çka do të thotë “kapja në flagrance” nuk është zgjidhur më tutje me dispozita juridike. 
Situata in flagranti ekziston kur një person është parë nga policia ose dikush tjetër në 
momentin e ndërmarrjes së veprimeve me të cilat kryhet vepra penale. Në situatë të 
tilla kryerja e veprës penale është evidente. Me një interpretim ekstensiv përkufizimi 
“flagrancë” mund të përdoret edhe në rastet kur një person gjendet në vendin e kryerjes 
së veprës penale në momentin kur vepra penale është zbuluar; ose kur në momentin e 
zbulimit të veprës penale një person largohet nga vendi i kryerjes, duke lënë gjurmë të 
caktuara; ose kur te një person me rastin e kontrollit gjenden sendet të cilat paraqesin 
vepër penale. Ka edhe situata të tjera të cilat nuk janë vepra penale të kryera në 
flagrancë por që janë të ngjashme me të, si p.sh. gjetja e sendeve që rrjedhin nga vepra 
penale ose e mjeteve me të cilat është kryer vepra penale (corpus delicti)249.  
Arrestimi në flagrancë i kryerësit të veprës penale është paraparë si e drejtë, mundësi, 
apo autorizim (përveç për policinë, edhe për çdo qytetar, por jo si detyrim. Në situatë të 
tillë, qytetari përjashtimisht autorizohet të kryejë një veprim të funksionit publik, dhe 
me atë rast të përdorë forcë të nevojshme dhe të mjaftueshme. Kur personi të cilit i 
është hequr liria nga persona të tjerë përpos policisë, ai menjëherë i dorëzohet policisë. 
Mirëpo kur dorëzimi është i pamundur për arrestim menjëherë njoftohet policia ose 
prokurori i shtetit. Në rast të tillë policia vepron në pajtim me nenin 163 dhe 164 të 
Kodit (çka nënkupton verifikimin nëse janë plotësuar kushtet ligjore për arrestim dhe 
procedimin e mëtejshëm lidhur me të drejtat e të arrestuarit si dhe me kërkesën për 
caktimin e paraburgimit ndaj tij. 
Mirëpo, në qoftë se deri të kufizimi i lirisë vjen në rast të mbrojtjes së nevojshme, për 
përdorim të forcës vlejnë dispozitat për mbrojtje të nevojshme (neni 12 i KP-së). 
Mosdorëzimi i të arrestuarit në flagrancë apo moslajmërimi për arrestin tek organet 
kompetente paraqet vepër penale nga neni 196 të KP-së.  
 
Neni 163 [Kufizimet në arrestimin e përkohshëm dhe ndalimin policor] 
 
1. Policia nuk mund të privojë personin nga liria, përveç nëse: 

1.1. arrestimi lejohet sipas nenit 162; 
1.2. ka urdhër të gjykatës për të arrestuar personin; 
1.3. ka urdhërarrest që duket të jetë i vlefshëm, të pranuar përmes 

INTERPOL-it apo rrugëve tjera diplomatike; 
1.4. arrestimi është i autorizuar nga neni 164; ose 
1.5. privimi nga liria është i shkurtë dhe në pajtim me nenin 72 të këtij 

Kodi. 

                                                 
249 Marina, op. cit., fq. 188. 
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2. Çdo person i privuar nga liria me arrest sipas këtij neni duhet që pa vonesë 
ta sillet te gjyqtari i procedurës paraprake për të vendosur mbi 
paraburgimin. Vonesa nuk tejkalon dyzet e tetë orë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Duke u mbështetur në parimin e përgjithshëm nga neni 161, paragrafi 1 nënparagrafi 
1.1., i cili me rastin e përcaktimit nëse do të caktohet arresti në rastin konkret, ka 
paraparë prezumimin në favor të qëndrimit të të pandehurit në liri, neni 163, paragrafi 
1 paraqet një dispozitë përmbajtja e të cilës reflekton prezumimin e sipërpërmendur, 
meqë zbatimin e arrestit nga ana e policisë e parasheh jo si dispozitë parimore po si një 
lloj përjashtimi nga prezumimi i tillë i cili e shpreh qëndrimin parimor. Kësisoj, 
paragrafi 1 parasheh se policia nuk mund të privojë personin nga liria, përveç nëse: 
a) arrestimi lejohet sipas nenit 162 apo autorizohet sipas nenit 164; 
b) ka urdhër nga gjykata; 
c) ka urdhërarrest që duket të jetë i vlefshëm, të pranuar përmes INTERPOL-it apo 

rrugëve tjera diplomatike; 
d) është fjala për privim të shkurtër nga liria sipas nenit 72 të KPP-së (kur policia 

mund të ndalojë dhe të mbledhë informacione nga personat që gjenden në vendin e 
kryerjes së veprës penale. 

 
Paragrafi 2.  
 
Kur policia arreston personin në bazë të nenit 163 ajo detyrohet që të arrestuarin pa 
vonesë ta sjellë te gjyqtari i procedurës paraprake për të vendosur mbi paraburgimin. 
Fjalët “pa vonesë” duhet kuptuar në frymën e veprimit të përshpejtuar në mënyrë që 
sjellja e të arrestuarit tek gjyqtari i procedurës paraprake të bëhet sa më shpejt që të jetë 
e mundur. Sidoqoftë, vonesa nuk bën t’i tejkalojë dyzetë e tetë orë nga momenti i 
arrestimit.  
 
Neni 164 [Arrestimi gjatë fazës së hetimit] 
 
1. Kur prokurori i shtetit autorizon hetimin, policia arreston dhe ndalon 

personin vetëm nëse: 
1.1. ka dyshim të bazuar se ai ka kryer vepër penale që ndiqet sipas 

detyrës zyrtare; dhe 
1.2. ka baza të artikulueshme për të besuar se:  

1.2.1. ka rrezik të arratisjes; 
1.2.2. ai do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose falsifikojë provat e 

veprës penale, ose kur rrethanat e posaçme tregojnë se ai do të 
pengojë rrjedhën e procedurës penale duke ndikuar në 
dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në bashkëpjesëmarrësit; ose 

1.2.3. kur pesha e veprës penale, mënyra ose rrethanat në të cilat 
është kryer vepra penale, karakteristikat e tij personale, sjellja 
e mëparshme, ambienti dhe kushtet nën të cilat ai jeton ose 
ndonjë rrethanë tjetër personale tregojnë rrezikun se ai mund 
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ta përsërisë veprën penale, mund ta përfundojë veprën e 
tentuar penale ose ta kryejë veprën penale për të cilën është 
kanosur ta kryej. 

2. Arrestimi dhe ndalimi nga ky nen autorizohet nga prokurori i shtetit që ka 
filluar hetimin, ose kur për shkak të rrethanave të ngutshme autorizimi i 
tillë nuk mund të merret para arrestimit, nga policia e cila menjëherë pas 
arrestimit duhet të nformojë prokurorin e shtetit. 

3. Personi i arrestuar sipas këtij neni gëzon të drejtat e të pandehurit. 
4. Me rastin e arrestimit, personi i arrestuar informohet: 

4.1. gojarisht për të drejtat e parapara në nenin 167 të këtij Kodi; dhe 
4.2. me shkrim për të drejtat tjera të cilat ai i gëzon sipas këtij Kodi. 

5. Ndalimi nga ky nen nuk mund të kalojë dyzet e tetë orë nga koha e 
arrestimit. Pas kalimit të këtij afati, policia e liron të ndaluarin, përveç 
rasteve kur gjyqtari i procedurës paraprake ka urdhëruar paraburgimin. 

6. Sa më shpejtë që është e mundur pas arrestimit dhe jo më vonë se gjashtë 
(6) orë nga koha e arrestimit, prokurori i shtetit i lëshon personit të 
arrestuar vendimin me shkrim mbi ndalimin, që përfshin emrin dhe 
mbiemrin e personit të arrestuar, vendin, ditën dhe kohën e saktë të 
arrestimit, veprën penale për të cilën dyshohet dhe bazën juridike për 
arrestim. 

7. Brenda njëzet e katër (24) orëve pas arrestimit, prokurori i shtetit i paraqet 
gjyqtarit të procedurës paraprake kërkesën për caktimin e paraburgimit. 

8. Kërkesa për caktimin e paraburgimit duhet të jetë në pajtim me nenin 165 
të këtij Kodi. 

9. I pandehuri përfaqësohet nga mbrojtësi në seancën dëgjimore për 
shqyrtimin e kërkesës për caktim të paraburgimit. Mbrojtësi ka qasje në 
shkresat e lëndës së të pandehurit për t’u përgatitur për seancën. 

10. Sa më parë që të jetë e mundur, por jo më vonë se brenda dyzet e tetë (48) 
orëve nga arresti, gjyqtari i procedurës paraprake mban seancën dëgjimore 
për të vendosur nëse i pandehuri duhet të mbahet në paraburgim. 

11. Sa më parë që të jetë e mundur, por jo më vonë se brenda dyzet e tetë (48) 
orëve nga seanca dëgjimore sipas paragrafit 10, gjyqtari i procedurës 
paraprake nxjerr aktvendim lidhur me caktimin apo jo të paraburgimit të 
të pandehurit. 

12. Gjyqtari i procedurës paraprake duhet të shqyrtojë nëse mund të 
urdhërohen masa më të buta për sigurimin e pranisë së të pandehurit nga 
neni 173 të këtij Kodi. 

13. Ndaj aktvendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake për caktim të 
paraburgimit mund të paraqitet ankesë në përputhje me dispozitat e nenit 
189 paragrafi 3 të këtij Kodi. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Hetimin si fazë të parë të procedurës penale e zbaton prokurori i shtetit. Prokurori i 
shtetit mund ta autorizojë policinë që të zbatojë hetimin të cilin ai e mbikëqyrë. Kur 
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prokurori i shtetit autorizon hetimin, policia ka autorizime ta arrestojë dhe të ndalojë 
personin vetëm nëse: 
a) ka dyshim të bazuar se ai ka kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare dhe 
b) ka baza të artikulueshme për të besuar se:  
ekzistojnë kushte për heqje të lirisë të parapara në nënparagrafin 1.2. kushte të cilat 
janë pothuaj të njëjta250 me kushtet për caktimin e paraburgimit sipas nenit 187, 
paragrafit 1 nënparagrafi 1.2.  
Është rregull se arrestimi dhe ndalimi autorizohet nga prokurori i shtetit i cili e ka 
autorizuar hetimin. Mirëpo, kur për shkak të rrethanave të ngutshme, autorizimi i tillë 
nuk mund të merret para arrestimit, policia cakton masën me vetiniciativë dhe 
menjëherë pas arrestimit duhet të informojë prokurorin e shtetit. Ndonëse Kodi nuk 
përcakton më afër rrethanat e ngutshme, çmojmë se të tilla konsiderohen situatat kur 
prolongimi i zbatimit të arrestit dhe të ndalimit do të kishte efekt negativ për rrjedhën e 
procedurës penale. 
 
Paragrafë 3 dhe 4. 
 
Personi i arrestuar sipas këtij neni gëzon të drejtat e të pandehurit. 
Me rastin e arrestimit, personi i arrestuar informohet: 
- gojarisht për të drejtat e parapara në nenin 167 (ku janë përfshirë të drejtat për 

informim në gjuhën që e kupton për arsyet e arrestimit, për të drejtën që të heshtë, 
për përkthim falas, për shfrytëzim të ndihmës së mbrojtësit, për të lajmëruar 
anëtarin e familjes për arrestim dhe për kontroll dhe trajtim mjekësor); dhe 

- me shkrim për të drejtat tjera të cilat ai i gëzon sipas KPP-së si p.sh. për të drejtat 
nga nenet 166,168, 169 etj. 

 
Paragrafi 5. 
 
Paragrafi 5 parasheh se koha maksimale e ndalimit nuk mund të kalojë dyzet e tetë orë 
nga momenti i arrestimit. Mirëpo, me këtë rast duhet pasur parasysh faktin se sipas 
nenit 29, paragrafit 2 të KK-së çdokush që privohet nga liria pa urdhër të gjykatës, 
brenda dyzet e tetë orësh duhet të dërgohet përpara gjyqtarit i cili vendos për 
paraburgimin ose lirimin e tij, jo më vonë se dyzet e tetë orë nga momenti kur personi i 
privuar është sjellë para gjykatës. Prandaj, afati prej dyzet e tetë orësh i imponon 
policisë zgjidhjen e ndalimit sipas njërës prej dy mundësive që pas kalimit të këtij afati 
ta lirojë të ndaluarin, apo që personi i ndaluar para se të kalojë ky afat të dërgohet tek 
gjyqtari i procedurës paraprake i cili vendos pë paraburgimin ose lirimin e tij.  
 
Paragrafi 6. 
 
Koha prej dyzet e tetë orësh sa maksimalisht mund të zgjasë ndalimi është e nevojshme 
për policinë në mënyrë që të ndërmerr disa veprime paraprake të cilat kanë të bëjnë me 
identifikimin e personit, verifikimin e alibisë, mbledhjen e informacioneve dhe të të 

                                                 
250 Midis kushteve të parapara me nenin 164, parag. 1. nënparag. 1.2. dhe nenit 187, parag. 1 nënparag. 1.2. 
ekziston dallim vetëm për sa i përket pikës 1.2.1. të nenit 164 e cila kufizohet me situatën kur ka rrezik të 
arratisjes. 
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dhënave për veprën penale. Megjithatë, kufizimi i lirisë është çështje shumë e 
ndjeshme për individin. Andaj, në iniciativë të personit të ndaluar duhet të mundësohet 
kontrolli gjyqësor i kufizimit i lirisë nga policia ose nga prokurori i shtetit edhe para 
skadimit të dyzet e tetë orëve. 
Në këtë drejtim, dispozita e paragrafit 6 parasheh që sa më shpejtë që është e mundur 
pas arrestimit, jo më vonë se gjashtë orë nga koha e arrestimit, prokurori i shtetit i 
lëshon personit të arrestuar vendim mbi ndalimin. Vendimi mbi ndalimin përfshin: - 
emrin dhe mbiemrin e personit të arrestuar, - vendin, ditën dhe kohën e saktë të 
arrestimit, - veprën penale për të cilën dyshohet, dhe - bazën juridike për arrestim. Kodi 
tani në fuqi nuk parasheh të drejtë ankese kundër vendimit mbi ndalimin sipas këtij 
paragrafi (një mundësi e tillë ekzistonte sipas nenit 212, paragrafi 6 të KPP-së së 
mëparshme ). Pavarësisht nga kjo, dispozita e nenit 29, paragrafi 4 i Kushtetutës së 
Kosovës parasheh të drejtën e secilit që privohet nga liria me arrest ose ndalim që me 
mjet juridik t’i drejtohet gjykatës për të sfiduar ligjshmërinë e arrestit ose të ndalimit. 
Gjithashtu sipas nenit 12 të KPP-së paragrafi 2 çdo person i privuar nga liria me arrest 
ose me ndalim, sipas procedurës së paraparë me Kod, ka të drejtë të ndërmarr masa 
sipas të cilave për ligjshmërinë e arrestimit ose ndalimit të tij vendos gjykata në 
procedurë të përshpeshjtuar ose urdhron lirimin e tij kur ndalimi është i 
paligjshëm.Meqenëse i ndaluari është privuar nga liria prokurori i shtetit duhet të 
sigurojnë që ankesa e paraqitur realisht t’i jetë dorërzuar gjyqtarit të procedurës 
paraprake i cili duhet të vendosë për ankesë. Prolongimi i dorëzimit të ankesës deri në 
orët e fundit të afatit, në praktikë paraqet vështirësi rreth vendosjes për zgjidhjen e saj 
brenda afatit të caktuar. Është fakt se, bazuar në frymën e Kushtetutës lidhur me 
arrestin dhe ndalimin, zgjidhja e ankesës ka efekt vetëm po që se për të vendoset pa iu 
afruar skadimit të afatit prej dyzet e tetë orëve nga momenti i arrestimit. Sepse, siç 
thekson paragrafi 4, para skadimit të këtij afati, sipas rregullit, i ndaluari dërgohet tek 
gjyqtari i procedurës paraprake, i cili në seancë dëgjimi duhet të urdhërojë 
paraburgimin ose lirimin e tij. Për të mos ardhur në situatë që zgjidhja e ankesës të jetë 
pa efekt për të ndaluarin, ka nevojë që, kur e kundërshton vendimin, atij t’i sugjerohet 
që, po që se ka ndërmend të ushtrojë ankesë, atë ta paraqesë sa më parë. Në anën tjetër 
duhet kërkuar ekspeditivitet nga prokurori i shtetit për përcjellje me kohë të ankesës, në 
mënyrë që aprovimi eventual i saj të ketë efekt real.  
  
Paragrafët 7 dhe-8. 
 
Dispozita e paragrafit 7 dhe 8 parashohin obligim pë prokurorin e shtetit që brenda 
njëzet e katër (24) orëve pas arrestimit, t’i paraqet gjyqtarit të procedurës paraprake 
kërkesën për caktimin e paraburgimit. Kërkesa duhet të jetë në pajtim me nenin 165, 
me ç’rast prokurori i shtetit ka dy opcione veprimi: kërkon që gjyqtari i procedurës 
paraprake të zbatojë ndonjë masë më të butë për sigurimin e pranisë së të pandehurit 
apo kërkon caktimin e masës së paraburgimit. 
 
Paragrafët 9 dhe 10. 
 
Kërkesa e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit shqyrtohet në 
seancë dëgjimore në të cilën i pandehuri përfaqësohet nga mbrojtësi (mbrojtja 
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profesionale ëdhtë e detyrueshme (neni 57, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2.). Mbrojtësi ka 
qasje në shkresat e lëndës së të pandehurit për t’u përgatitur për seancën. 
Seancën dëgjimore e mban gjyqtari i procedurës paraprake sa më parë që të jetë e 
mundur, por jo më vonë se dyzet e tetë (48) orë nga arresti, për të vendosur nëse i 
pandehuri duhet të mbahet në paraburgim.  
 
Paragrafët 11 dhe 12. 
 
Paragrafi 11 parasheh që gjyqtari i procedurës paraprake duhet të marrë aktvendim 
nëse i pandehuri duhet të mbahet në paraburgim sa më shpejt që të jetë e mundur, por 
jo më vonë se dyzetë tetë orë nga seanca dëgjimore. Në të vërtetë, gjyqtari i procedurës 
paraprake, kur ka elemente për të vendosur, mund të marrë aktvendimin për 
paraburgim në seancë dëgjimore. Në të kundërtën këtë e bën më së largu brenda dyzetë 
tetë orëve nga seanca dëgjimore.  
Bazuar në paragrafin 10 gjatë afatit dyzetë tetë orësh nga arresti deri të mbajtja e 
seancës dëgjimore kemi të bëjmë me ndalimin si formë të kufizimit të lirisë. Ndaj të 
pandehurit mund të vazhdojë heqja e lirisë në maksimum edhe për dyzetë tetë orë të 
tjera deri të aktvendimi për paraburgim sipas paragrafit 11. Shtrohet pyetja çfarë është 
forma e privimit të lirisë nga seanca dëgjimore deri të nxjerrja e aktvendimit për 
paraburgim. Meqenëse ndalimi maksimalisht mund të zgjasë dyzet e tetë orë, këtu 
është fjala për paraburgim provizor për të cilin konsiderojmë se duhet të krijohet baza 
juridike për vazhdim të kufizimit të lirisë me një aktvendim i përkohshëm i cili do të 
kishte efekt deri te nxjerrja e aktvendimit për paraburgim.  
Para se të merret aktvendimi për caktimin e paraburgimit duhet të shikohet nëse mund 
të urdhërohen masa më të buta për sigurimin e pranisë së të pandehurit si alternative e 
paraburgimit.  
 
Paragrafi 13. 
 
Kundër aktvendimit mbi caktimin e paraburgimit sipas paragrafit 11 të këtij neni mund 
të paraqitet ankesë në përputhje me dispozitat e nenit 189 paragrafi 3 të KPP-së  
 
Neni 165 [Kërkesa për caktimin e masës për sigurimin e pranisë së të pandehurit] 
 
1. Nëse prokurori i shtetit beson se duhet masë më e butë për sigurimin e 

pranisë së të pandehurit sipas nenit 173 të Këtij Kodi, ai paraqet kërkesë 
për masën më të butë për sigurimin e pranisë së të pandehurit. 

2. Nëse prokurori i shtetit beson se duhet caktuar masën e paraburgimit, ai i 
paraqet gjyqtarit të procedurës paraprake kërkesë për caktim të 
paraburgimit, e cila përfshinë: 
2.1. emrin dhe mbiemrin e personit të arrestuar; 
2.2. vendin, datën dhe kohën e saktë të arrestimit; 
2.3. veprën penale për të cilën dyshohet i pandehuri;  
2.4. përshkrimin e provave që mbështesin dyshimin e bazuar se personi i 

arrestuar ka kryer veprën e dyshuar penale; 
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2.5. përshkrimin e provave që mbështesin bazat e artikulueshme për të 
besuar se:  
2.5.1. ka rrezik të arratisjes; 
2.5.2. personi i arrestuar do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose 

falsifikojë provat e veprës penale, ose kur rrethanat e posaçme 
tregojnë se ai do të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke 
ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në bashkëpjesëma-
rrësit; ose 

2.5.3. kur pesha e veprës penale, mënyra ose rrethanat në të cilat 
është kryer vepra penale, karakteristikat e tij personale, sjellja 
e mëparshme, ambienti dhe kushtet nën të cilat ai jeton ose 
ndonjë rrethanë tjetër personale tregojnë rrezikun se ai mund 
ta përsërisë veprën penale, mund ta përfundojë veprën e 
tentuar penale ose ta kryejë veprën penale për të cilën është 
kanosur ta kryej; dhe 

2.6. përshkrimin e bazave të artikulueshme që bëjnë të besohet se masat 
më të buta për sigurimin e pranisë së të pandehurit janë të 
pamjaftueshme. 

3. Nëse prokurori i shtetit në kërkesën për caktimin e paraburgimit nuk arrin 
të vërtetoj dyshimin e bazuar se personi i arrestuar ka kryer veprën e 
dyshuar penale, gjyqtari i procedurës paraprake e liron të pandehurin.  

4. Nëse prokurori i shtetit në kërkesën për caktimin e paraburgimit nuk arrin 
të vërtetojë bazat e artikulueshme për të besuar cilindo nga tri elementet në 
paragrafin 2, nënparagrafi 2.5., gjyqtari i procedurës paraprake merr 
parasysh dhe urdhëron një masë më të butë nga neni 173 të këtij Kodi për 
të siguruar praninë e të pandehurit, e liron të pandehurin ose kërkon 
sqarime shtesë nga prokurori i shtetit.  

5. Nëse prokurori i shtetit në kërkesën për caktimin e paraburgimit nuk arrin 
të vërtetoj bazat e artikulueshme që caktimi i masës më të butë për 
sigurimin e pranisë së të pandehurit është i pamjaftueshëm, gjyqtari i 
procedurës paraprake merr parasysh dhe urdhëron një masë më të butë 
nga neni 173 të këtij Kodi për të siguruar praninë e të pandehurit ose e 
liron të pandehurin. 

 
Neni 165 ka të bëjë me kërkesën për caktimin e masës për sigurimin e pranisë së të 
pandehurit në procedurë penale, të cilën e paraqet prokurori i shtetit. 
  
Paragrafi 1. 
 
Caktimi i masave për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale nga neni 
173 është kompetencë e gjykatës. Konform dispozitës së paragrafit 1 të këtij neni 
prokurori i shtetit mund të kërkojë zbatim të masës më të butë (nga paraburgimi) për 
sigurimin e pranisë së të pandehurit. 
Çka kuptohet me masë më të butë e përcakton neni 173, paragrafi 5. 
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Paragrafi 2. 
 
Edhe paraburgimi si masë më e rëndë urdhërohet në bazë të kërkesës së prokurorit të 
shtetit për caktimin e paraburgimit. Kërkesa i drejtohet gjyqtarit të procedurës 
paraprake për caktimin e paraburgimit. Kërkesa përfshinë të dhënat të cilat kanë të 
bëjnë me: 
1. identitetin e personit të arrestuar; 
2. vendin, datën dhe kohën e saktë të arrestimit; 
3. veprën penale për të cilën dyshohet i pandehuri;  
4. përshkrimin e provave që mbështesin dyshimin e bazuar se personi i arrestuar ka 

kryer veprën e dyshuar penale; 
5. përshkrimin e provave që mbështesin bazat e artikulueshme për të besuar se: 

ekzistojnë kushte për heqje të lirisë, kushte për caktimin e paraburgimit sipas nenit 
187, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. shih komentin te paragrafi 1 dhe 2 të nenit 164. 

6. përshkrimin e bazave të artikulueshme që e bëjnë të besohet se masat më të buta 
për sigurimin e pranisë së të pandehurit janë të pamjaftueshme. 

 
Paragrafi 3. 
 
Prokurori i shtetit me rastin e paraqitjes së kërkesës për caktimin e paraburgimit dhe të 
përfaqësimit të saj në seancë dëgjimore duhet të vërtetojë se ekziston dyshimi i bazuar 
se personi i arrestuar ka kryer veprën e dyshuar penale. Nëse prokurori nuk arrin të 
vërtetojë dyshimin e bazuar, gjyqtari i procedurës paraprake e liron të pandehurin.  
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 parasheh që kur prokurori i shtetit me kërkesën për paraburgim 
nuk arrin të vërtetojë se ekziston ndonjë kusht për paraburgim sipas paragrafit 2, 
nënparagrafi 2.5. të këtij neni gjyqtari i procedurës paraprake ka tri opcione veprimi: 
mund të urdhërojë një masë më të butë nga neni 173 të Kodit; mund ta lirojë të 
pandehurin; ose kërkon sqarime shtesë nga prokurori i shtetit.  
 
Paragrafi 5. 
 
Shikuar nga efekti i saj, dispozita e paragrafit 5 të këtij neni në një masë paraqet 
përsëritje të paragrafit paraprak 4 përkitazi me caktimin e masës më të butë për 
sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale. Dallimi ndërmjet paragrafit 4 
dhe paragrafit 5 qëndron në atë se sipas paragrafit 4 prokurori i shtetit në kërkesë duhet 
të vërtetojë bazat e artikulueshme për caktim të paraburgimit, ndërsa në paragrafin 5 
bazat e artikulueshme që caktimi i masës më të butë për sigurimin e pranisë së të 
pandehurit është i pamjaftueshëm. 
Kështu, në qoftë se prokurori i shtetit në kërkesën për caktim të paraburgimit nuk arrin 
të vërtetojë se caktimi i masës më të butë për sigurimin e pranisë së të pandehurit është 
i pamjaftueshëm, gjyqtari i procedurës paraprake ka autorizim të urdhërojë një masë 
më të butë nga neni 173 i Kodit për të siguruar praninë e të pandehurit ose e liron të 
pandehurin. 
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Neni 166 [Të drejtat e personit të arrestuar] 
 
1. Personi i arrestuar ka të drejtë në ndihmë të menjëhershme të mbrojtësit 

pas arrestimit sipas zgjedhjes së tij. 
2. Kur personi i arrestuar nuk angazhon mbrojtës dhe askush nuk angazhon 

mbrojtës për të, atij i caktohet mbrojtësi me shpenzime publike. 
3. Personi i arrestuar ka të drejtë të komunikojë në mënyrë konfidenciale me 

mbrojtësin e tij gojarisht dhe me shkrim. Komunikimi ndërmjet të 
arrestuarit dhe mbrojtësit të tij mund të vëzhgohet, por jo të dëgjohet nga 
zyrtari i policisë. 

4. E drejta në ndihmën e mbrojtësit mund të hiqet në pajtim me nenin 53, 
paragrafët 3, 4 dhe 5 të këtij Kodi. 

5. Kur personi i arrestuar dyshohet për terrorizëm ose krim të organizuar 
dhe ka arsye për të dyshuar se mbrojtësi i zgjedhur nga i arrestuari është i 
përfshirë në kryerjen e veprës penale ose se do të pengojë zbatimin e 
hetimeve, gjyqtari i procedurës paraprake me kërkesë të prokurorit të 
shtetit mund të urdhërojë caktimin e mbrojtësit tjetër që ta përfaqësojë të 
arrestuarin më së shumti shtatëdhjetë e dy (72) orë nga koha e arrestimit. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Dispozita e paragrafit 1 i njeh personit të arrestuar të drejtën në mbrojtje profesionale 
sipas zgjedhjes së tij menjëherë pas arrestimit. Konformë nenit 53, paragrafi 1 i 
dyshuari dhe i pandehuri kanë të drejtë në mbrojtje profesionale gjatë gjithë fazave të 
procedur`s penale. Meqenëse sipas dispozitave të KPP-së (kapitulli V, nenet 53-61 etj.) 
ekzistojnë mbrojtja a dëtyrueshme, mbrojtja fakultative dhe ajo e ashtuquajtur mbrojtja 
për të varfër, shtrohet pyetja çfarë karakteri ka mbrojtja profesionale e të arrestuatit. 
Me një interpretim ekstenziv të paragrafit 1 do të mundë të fitohej përshtypja se 
mbrojtja profesionale e të arrestuarit është fakultetive, sepse kur dikush gëzon një të 
drejtë prej varet se a do ta shfrytëzojë atë dhe në çfarë kapaciteti. Në anën tjetër, po i u 
referuam nenit 57, i cili përcakton rastet kur mbrojtja profesionale është e detyrueshme, 
vërejmë se aty nuk është radhitur e drejta e të arrestuarit në ndihmë të mbrojtësit.  
Sidoqoftë, e drejta e të arrestuarit në ndihmë të menjëhershme të mbrojtësit e paraparë 
me paragrafin 1 të këtij neni duhet të shikohet e ndërlidhur me paragrafin vijues të këtij 
neni. Në të vërtetë, nga diksioni i paragrafit 2 shihet qartë se kur personi i arrestuar nuk 
angazhon mbrojtës, e këtë nuk e bën askush nga personat të cilët e kanë këtë autorizim 
sipas nenit 53, paragrafi 8, atëherë organi procedues i cakton të arrestuarit mbrojtësin 
sipas detyrës zyrtare në shpenzime publike. Caktimi i mbrojtësit sipas detyrës zyrtare 
sipas dispozitës së paragrafit 2 të këtij neni bëhet për faktin se i arrestuari dhe personat 
e autorizuar për angazhim të mbrojtësit nuk kanë angazhuar mbrojtës. Ndryshe nga ky 
paragraf, neni 167, paragrafi 1, nënparagrafi 1.4. parasheh caktimin e mbrojtësit 
personit të arrestuar nëse ai nuk ka mundësi të paguaj për ndihmën ligjore. Në këtë 
drejtim me arsye shtrohet pyetja nëse caktimi i mbrojtësit personit të arrestuar për 
shkak të mosangazhimit të mbrojtësit apo për shkak se personi i arrestuar nuk ka mjete 
ta paguajë mbrojtësin ka të bëjë me mbrojtje të detyrueshme. Duke pasur parasysh 
faktin se me rastin e arrestimit të personit të dyshuar fillojnë të rrjedhin afate të 
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përcaktuara me orë (neni 171, paragrafi 1), realisht nuk është në gjendje të verifikojë 
mundësitë reale të personit të arrestuar për pagim të shërbimeve të mbrojtësit. Nga 
gjithë ajo që u tha më lartë, konsiderojmë se mbrojtja profesionale e të arrestuarit ka 
karakter të mbrojtjes së detyrueshme.  
  
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 normon të drejtën e personit të arrestuar për komunikim 
konfidencial me mbrojtësin e tij. Komunikimi mund të bëhet gojarisht dhe me shkrim. 
Konfidencialiteti i komunikimit nënkupton lirinë e komunikimit të të arrestuarit dhe 
mbrojtësit të tij pa u përgjuar biseda e tyre, por nuk përjashton mundësinë e vëzhgimit-
monitorimit të procesit të bashkëbisedimit. Nëpërmjet vëzhgimit sigurohet kujdesi në 
mënyrë që mbrojtësi eventualisht mos t’i japë të arrestuarit ndonjë send të cilin i 
arrestuari nuk ka të drejtë ta mbajë, si p.sh. armë, celular etj. Për komunikim të lirë të të 
pandehurit dhe mbrojtësit të tij shih nenin 61, paragrafi 2. Për mundësi të caktimit të 
mbrojtësit tjetër në vend të mbrojtësit të angazhuar nga i pandehurit shih paragrafin 5 të 
këtij neni.  
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 thotë se e drejta në ndihmën e mbrojtësit mund të hiqet në 
pajtim me nenin 53, paragrafët 3, 4 dhe 5. Fjalët “mund të hiqet”në shikim të parë nuk 
janë aq preciz për të kuptuar se kush mund ta heqë të drejtën në ndihmën e mbrojtësit. 
Mirëpo nga paragrafët e nenit 53 të cilëve u referohet ky paragraf, shihet qartë se aty 
është fjala për mundësinë e të dyshuarit ose të pandehurit që të heqë dorë nga ndihma e 
mbrojtësit në rastet kur mbrojtja profesionale nuk është e detyrueshme. Mirëpo, kur 
personi i arrestuar, i cili ka hequr dorë nga e drejta në angazhimin e mbrojtësit e kërkon 
serish këtë të drejtë, ai këtë mund ta ushtrojë menjëherë (neni 53, paragrafi 7). 
  
Paragrafi 5. 
 
Është e drejtë e personit të arrestuar (ose e personave nga neni 53, paragrafi 8) që të 
angazhojnë mbrojtës të cilin ai vetë e zgjedhë. Dispozita e paragrafit 5 të këtij neni në 
disa situata i mundëson organit procedural ndërhyrjen e cila sjell deri te caktimi i 
mbrojtësit tjetër, çka realisht paraqet një situatë të veçantë kur mbrojtësi caktohet sipas 
detyrës zyrtare. Urdhri për caktim të mbrojtësit tjetër mund të lëshohet në situatat 
vijuese kur:  
- personi i arrestuar dyshohet për terrorizëm, - personi i arrestuar dyshohet për krim 

të organizuar. Situatat e sipër përmendura duhet të jenë shoqëruar edhe me faktin 
se në rastin konkret: - ka arsye për dyshim se mbrojtësi i zgjedhur nga i arrestuari 
është i përfshirë në kryerjen e veprës penale, - ose se ai do të pengojë zbatimin e 
hetimeve. 

Për të ekzistuar “arsye për dyshim” do duhej që në veprimtarinë e mbrojtësit të 
angazhuar për çështjen penale konkrete të jetë manifestuar ndonjë veprim i cili 
dyshimin për përfshirje të mbrojtësit në kryerjen e veprës penale ose në pengimin e 
zbatimit të hetimeve e bën të mundshëm. Caktimin e mbrojtësit tjetër në vend të 
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mbrojtësit të angazhuar nga i pandehuri, mund të urdhërojë gjyqtari i procedurës 
paraprake me kërkesë të prokurorit të shtetit. Autorizimi i prokurorit të shtetit, edhe i 
prokurorit të EULEX -it, është vetëm të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake i 
cili vendos për caktimin e mbrojtësit tjetër. 
Mbrojtësi i caktuar mund ta përfaqësojë të arrestuarin më së shumti shtatëdhjetë e dy 
orë nga koha e arrestimit. Gjatë vijimit të mëtejshëm të procedurës hetimore i arrestuari 
mund të angazhojë mbrojtës tjetër. Në qoftë se nuk angazhohet mbrojtësi, organi 
procedural cakton mbrojtës sipas dispozitave të përgjithshme për caktimin e mbrojtësit 
(neni 57, paragrafi 2-3). 
  
Neni 167 [Njoftimi i personit të arrestuar për të drejtat e tij] 
 
1. Personi i arrestuar gëzon këto të drejta: 

1.1. të informohet në gjuhën që ai e kupton për arsyet e arrestimit; 
1.2. të heshtë dhe të mos përgjigjet në asnjë pyetje, përveç dhënies së 

informative mbi identitetin e tij; 
1.3. t’i sigurohet përkthim falas nëse nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën e 

policit; 
1.4. të shfrytëzojë ndihmën e mbrojtësit dhe t’i caktohet mbrojtës nëse 

nuk ka mundësi të paguajë për ndihmë juridike; 
1.5. për arrestimin e tij të lajmërojë ose të kërkojë nga policia ta 

lajmërojë anëtarin e familjes ose ndonjë person tjetër sipas zgjedhjes 
së tij; dhe 

1.6. të ketë kontroll dhe trajtim mjekësor, duke përfshirë edhe trajtimin 
psikiatrik. 

2. Kur personi i arrestuar është shtetas i huaj, ai ka të drejtë të njoftojë ose të 
kërkojë të njoftohet dhe të komunikojë gojarisht apo me shkrim me 
ambasadën, zyrën ndërlidhëse apo me misionin diplomatik të shtetit, 
shtetas i të cilit është ai, ose me përfaqësuesin e organizatës kompetente 
ndërkombëtare kur ai është refugjat ose është nën mbrojtjen e ndonjë 
organizate ndërkombëtare. 

 
Paragrafi 1. 
 
Çdokush që është privuar nga liria me arrest ose paraburgim ka të drejtë të iniciojë 
procedurë gjyqësore në të cilën shpejt do të vendoset për ligjshmërinë e paraburgimit të 
tij ose për lëshuarjen e tij në liri nëse paraburgimi ka qenë joligjor (neni 5. paragrafi 4 
KEDNj). Ndonëse kjo e drejtë ka të bëjë si me personin e arrestuar, ashtu edhe me të 
paraburgosurin, sipas natyrës së çështjes ajo në të vërtetë ka të bëjë vetëm me 
hulumtimin e ligjshmërisë së paraburgimit. Duke iu referuar të drejtës të secilit person 
për liri dhe siguri personale, dispozita e sipërpërmendur e KEDNj parasheh se kufizime 
mund të bëhen vetëm në rastet dhe sipas procedurës së paraparë me ligj.  
Edhe dispozita e paragrafit 1 të nenit 169 konkretisht përcakton të drejtat që i takojnë 
personit të arrestuar. Kështu, personi i arrestuar ka të drejtë të informohet në gjuhën 
që e kupton për arsyet e arrestimit, të heshtë dhe të mos përgjigjet në pyetjet të cilat 
kanë të bëjnë me çështjen (pyetjet ad rem), të ketë përkthim falas kur nuk e di gjuhën e 
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procedimit, të shfrytëzojë ndihmën e mbrojtësit dhe t’i caktohet mbrojtës në 
shpenzime publike nëse nuk ka mundësi të paguajë për ndihmë ligjore; të informojë 
për arrestimin e tij anëtarin e familjes ose ndonjë person tjetër sipas zgjedhjes së tij, 
dhe të ketë kontroll dhe trajtim mjekësor duke përfshirë edhe trajtimin psikiatrik. 
Konform paragrafit 1, nënparagrafit 1.2. personi i arrestuar do duhej t’i japë informatat 
për identitetin e tij. Shtrohet pyetja çka nëse ai nuk i ofron informacionet lidhur me 
identitetin e tij. Me këtë rast duhet theksuar se detyrimi nga ky paragraf është detyrim 
deklarativ, andaj personit të arrestuar nuk und t’i imponohet dhënia e informative të 
tilla përkundër vullnetit të tij. Tek e fundit pamundësia e vërtetimit të identitetit të 
personit të dyshuar nuk është pengesë për procedim kundër tij kur ka prova të 
besueshme (p.sh. është zënë në flagrancë) se ai është kryerës i veprës penale.  
Personit të privuar nga liria, në pajtim me nenin 5, paragrafin 4 të KEDNj, duhet t’i 
komunikohen faktet më të rëndësishme dhe bazat juridike për privim nga liria, por me 
një gjuhë të thjeshtë pa terma teknike, në mënyrë që i privuari nga liria të mundë t’i 
kuptojë. 
“Kur personi gjendet nën mbikëqyrjen e policisë, shteti merr për sipër detyrën pozitive 
që të sigurojë mirëqenien e tij. Ky parim aplikohet, a fortiori, kur personi i privuar lirie 
është i mitur pa të kaluar të dhunshme. Çdo shkelje e përjetuar gjatë mbikëqyrjes 
policore automatikisht i përshkruhet shtetit, përveç nëse Gjykata bindet se 
institucioneve në Strasbug u është paraqitur sqarim i besueshëm në mënyrë që të 
kundërshtohet supozimi i tillë. Fakti se në procedurën vendore polici është liruar nga 
akuza, nuk mund ta lirojë shtetin nga përgjegjësia e tij sipas KEDNJ. Edhe përkundër 
kësaj, ai duhet ta bind GjEDNJ se shkelja e mëparshme ka qenë përgjigje proporcionale 
në situatën përkatëse” (aktgjykimi i GjEDNJ, në rastin Rivas kundër Francës, të 1. 
prillit 2004, shkresa numër 59584/00)251. 
 
Paragrafi 2. 
 
Nga paragrafi i mëparshëm është parë se një prej të drejtave që i gëzon personi i 
arrestuar është e drejta e tij që për arrestimin e tij të lajmërojë ose të kërkojë nga policia 
ta lajmërojë anëtarin e familjes ose ndonjë person tjetër sipas zgjedhjes së tij. Këtë të 
drejtë e gëzon edhe personi i arrestuar i cili është shtetas i huaj. Ka dallim për sa i 
përket subjektit që duhet të njoftohet për arrestin e shtetasit të huaj si dhe për sa i 
përket mundësisë së komunikimit të personit të arrestuar me atë subjekt. Në këtë 
drejtim, e drejta e personit të arrestuar shtetas i huaj ka të bëjë me të drejtën që të 
njoftojë ose të kërkojë të njoftohet dhe të komunikojë gojarisht a me shkrim me zyrën 
e ndërlidhjes, me misionin diplomatik të shtetit, shtetas i të cilit është ai ose me 
përfaqësuesin e organizatës kompetente ndërkombëtare kur ai është refugjat ose është 
nën mbrojtjen e ndonjë organizate ndërkombëtare. 
 
Neni 168 [Njoftimi për arrestimin] 
 
1. Personi i arrestuar ka të drejtë që menjëherë pas arrestimit të lajmërojë ose 

të kërkojë nga policia që të lajmërojnë anëtarin e familjes ose ndonjë 
person tjetër sipas zgjedhjes së tij për arrestimin dhe vendin e ndalimit dhe 

                                                 
251 Sijerčić-Čolić dhe të tjerët, op. cit., fq. 455. 
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për çdo ndryshim të mëvonshëm të vendit të ndalimit menjëherë pas 
ndryshimit të tillë. 

2. Kur personi i arrestuar nuk e ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet, 
policia menjëherë pas arrestimit e lajmëron prindin ose përfaqësuesin 
ligjor të personit të arrestuar për arrestimin dhe vendin e ndalimi dhe për 
çdo ndryshim të mëvonshëm të vendit të ndalimit menjëherë pas 
ndryshimit të tillë. Kur lajmërimi i tillë është i pamundur ose do të ishte i 
dëmshëm për interesat e personit të arrestuar, apo shprehimisht refuzohet 
nga personi i arrestuar, policia e lajmëron qendrën për punë sociale. 

3. Kur personi i arrestuar tregon shenja të çrregullimit mendor ose të 
paaftësisë mendore, policia menjëherë pas arrestimit njofton personin e 
caktuar nga personi i arrestuar dhe qendrën për punë sociale për 
arrestimin dhe vendin e ndalimit dhe për çdo ndryshim të mëvonshëm të 
vendit të ndalimit menjëherë pas ndryshimit të tillë. 

4. Lajmërimi i anëtarëve të familjes dhe i personave të tjerë përkatës në 
pajtim me paragrafin 1 të këtij neni mund të vonohet më së shumti deri në 
njëzet e katër (24) orë kur prokurori i shtetit çmon se kjo kushtëzohet me 
nevoja të jashtëzakonshme për hetimin e rastit. Vonesë të tillë nuk ka kur 
personi i arrestuar është nën moshën tetëmbëdhjetë vjet ose tregon shenja 
të çrregullimit apo të paaftësisë mendore. 

 
Paragrafi 1. 
 
Përmbajtja e paragrafit 1 të këtij neni në thelb përputhet me nenin 167, paragrafi 1, 
nënparag, 1.5., por të drejtës së personit të arrestuar për njoftim për arrestimin e tij i 
shtohet edhe e drejta që të lajmërojë ose të kërkojë nga policia që të lajmërojnë anëtarin 
e familjes ose ndonjë person tjetër sipas zgjedhjes së tij edhe për vendin e ndalimit dhe 
për çdo ndryshim të mëvonshëm të vendit të ndalimit menjëherë pas ndryshimit të tillë.  
E drejta e personit të arrestuar në këtë drejtim konsiston në të drejtën e tij që të 
lajmërojë ose të kërkojë nga policia që të lajmërojnë personin sipas zgjedhjes së tij. 
Shfrytëzimi i kësaj të drejte varet nga vullneti i personit të arrestuar. Se a do t’i lejohet 
personit të arrestuar që lajmërimin ta bëjë ai vetë, apo lajmërimin do ta bëjë policia 
është çështje faktike. Kur dyshohet me arsye se, duke e shfrytëzuar këtë të drejtë, i 
arrestuari në vend që të lajmërojë anëtarin e familjes, do ta lajmëronte 
bashkëpjesmarrësin e veprës penale dhe kësisoj do t’i përçonte sinjalin atij për të ikur 
apo për shkatërrim të provave, atëherë njoftimin do duhej ta bëjë policia.  
Njoftimi për arrestim dhe për vendin e ndalimit ka rëndësi për të arrestuarin, e veçmas 
ka efekt pozitiv për familjen e të arrestuarit. 
 
Paragrafi 2. 
 
Kur është fjala për realizimin e të drejtës sipas këtij paragrafi lidhur me personin e 
arrestuar i cili nuk e ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjet, (e drejtë e cila pak a 
shumë përputhet edhe me paragrafin paraprak, lajmërimin për arrestimin dhe vendin e 
ndalimit si dhe për çdo ndryshim të mëvonshëm të vendit të ndalimit menjëherë pas 
ndryshimit të vendit të ndalimit e bën policia. Policia, sipas rregullit, për arrestimin dhe 
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për vendin e ndalimit e njofton përfaqësuesin ligjor të të miturit të arrestuar. Mund të 
ndodhë që lajmërimi i tillë është i pamundur meqë i arrestuari i mitur nuk i ka 
prindërit), ose lajmërimi do të ishte i dëmshëm për interesat e personit të arrestuar apo 
lajmërimi shprehimisht refuzohet nga personi i arrestuar. Në situatë të tilla policia e 
lajmëron qendrën për punë sociale. 
Për personin e arrestuar i cili nuk i ka mbushur tetëmbëdhjetë vjet - për të miturin shih 
nenin 2, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2 të KDM-së. 
Për të arritur efektin real të të drejtës nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni kërkohet që 
njoftimi të bëhet menjëherë pas arrestimit. Për mundësinë eventuale të shtyrjes së këtij 
njoftimi shih: komentet e paragrafit 4. 
  
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 i referohet situatës kur personi i arrestuar tregon shenja të 
çrregullimit mendor ose të paaftësisë mendore. Në situatë të tillë policia menjëherë pas 
arrestimit bën dy njoftime. Ajo njofton personin përkatës të përcaktuar nga personi i 
arrestuar si dhe qendrën për punë sociale për arrestimin dhe vendin e ndalimit dhe për 
çdo ndryshim të mëvonshëm të vendit të ndalimit menjëherë pas ndryshimit të tillë. 
 
Paragrafi 4. 
 
Paragrafët 1-3 të këtij neni kanë paraparë njoftimin e personit të caktuar nga i arrestuar 
për faktin e arrestimit, për vendin e ndalimit qoftë për të arrestuarin madhor (paragrafi 
1), ose për personin e arrestuar e i cili nuk i ka mbushur tetëmbëdhjetë vjet (paragrafi 
2) apo për personin e arrestuar i cili tregon shenja të çrregullimit mendor ose të 
paaftësisë mendore (paragrafi 3). 
Paragrafi 4 parasheh se lajmërimi i anëtarit të familjes dhe i personave të tjerë përkatës 
në pajtim me paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni mund të vonohet deri në 24 orë kur 
prokurori i shtetit çmon se kjo kushtëzohet me nevoja të jashtëzakonshme për hetimin e 
rastit. Konsiderojmë se si nevoja të jashtëzakonshme për hetimin e rastit, e cila do të 
mundësonte shtyrje të njoftimit, do të mundë të ekzistonte rreziku potencial për 
sigurimin e provave materiale. Ndodhë që po që së nuk prolongohet njoftimi për pak 
kohë, rezultati i veprimit hetimor - i kontrollit të shtëpisë, të lokaleve të tjera ose të 
pronës së të arrestuarit (neni 105, paragrafi. 5) do të dështonte për shkak se në 
ndërkohë mund të asgjësohen, të fshehën ose të ndryshohen provat e veprës penale. 
Siç shihet nga paragrafi 4 lajmërimi mund të vonohet deri në 24 orë në rastet nga 
paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni. Paragrafi 2, siç dihet, ka të bëjë me personin e arrestuar i 
cili është nën moshën tetëmbëdhjetë vjet. Në anën tjetër, kur personi i arrestuar është 
nën moshën tetëmbëdhjetë vjet ose tregon shenja të çrregullimit a të paaftësisë 
mendore vonesë të tillë nuk lejohet. Duket se, sa i për ketë të arrestuarit nën moshën 
tetëmbëdhjetë vjet, fjalia e parë e paragrafit 4 është paksa në kontradiktë me fjalinë e 
dytë të këtij paragrafi, sepse e para lejon vonesë, e dyta jo! Ne mendojmë se edhe kur 
është fjala për personin e arrestuar nën moshën tetëmbëdhjetë vjet duhet të veprohet në 
frymën e nenit 3 të Konventës për të drejtat e fëmijës i cili konsiston në atë se të gjitha 
veprimet që kanë të bëjnë me fëmijët duhet të çmohen plotësisht me interesin më të 
mirë të fëmijëve. 



Ejup Sahiti 

455 

Neni 169 [E drejta e personit të arrestuar për kontrollim mjekësor] 
 
1. Personi i arrestuar ka të drejtë që sipas kërkesës së tij të kontrollohet nga 

mjeku ose dentisti sipas zgjedhjes së tij sa më shpejtë që të jetë e mundur 
pas arrestimit dhe në çdo kohë gjatë ndalimit. Kur mjeku ose dentisti i tillë 
nuk mund të sigurohet, atëherë policia cakton një mjek ose dentist. 

2. Personi i arrestuar ka të drejtë në trajtim mjekësor, duke përfshirë edhe 
trajtimin psikiatrik kurdo që është e nevojshme me kërkesë të personit të 
arrestuar ose të anëtarëve të familjes. 

3. Policia gjithashtu cakton një mjek për të kryer kontrollin mjekësor ose 
siguron trajtim mjekësor në çdo kohë në rast të lëndimit fizik ose nevojave 
të tjera mjekësore. Kur personi i arrestuar refuzon t’i nënshtrohet 
kontrollit mjekësor ose të pranojë trajtimin mjekësor, mjeku merr vendim 
përfundimtar lidhur me domosdoshmërinë e këtij kontrolli ose trajtimi 
duke pasur parasysh të drejtat e personit të arrestuar. 

4. Kur personi i arrestuar tregon shenja të sëmundjes mendore, policia 
menjëherë mund të urdhërojë kontrollin nga një psikiatër. 

5. Rezultati i kontrollit mjekësor ose çdo trajtim mjekësor i kryer në pajtim 
me këtë nen sipas rregullit regjistrohet dhe shënimet e tilla i vihen në 
dispozicion personit të arrestuar dhe mbrojtësit të tij. 

 
Paragrafi 1 dhe 2. 
 
Bazuar në nenin 169, paragrafin 1, nënparag. 1.6 personi i arrestuar gëzon të drejtën të 
ketë kontroll dhe trajtim mjekësor duke përfshirë edhe trajtimin psikiatrik. Neni 169 
rregullon procedurën për realizim të kësaj të drejtë  
Dispozita e paragrafit 1 ka të bëjë me të drejtën e personit të arrestuar për kontrollim 
mjekësor të caktuar, qoftë nga mjeku ose nga dentisti sipas zgjedhjes së të arrestuarit. 
Për realizim e të drejtës për kontrollim nevojitet kërkesa e personit të arrestuar, ndërsa 
kjo e drejtë duhet të sigurohet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në çdo kohë gjatë 
kohës së ndalimit. Kur mjeku ose dentisti i përcaktuar nga i arrestuari nuk mund të 
sigurohet, atëherë policia cakton një mjek ose dentist tjetër. 
Dispozita e paragrafit 2 i njeh personit të arrestuar të drejtën në trajtim mjekësor ose në 
trajtim psikiatrik kurdo që është e nevojshme. Trajtimi mjekësor apo trajtimi psikiatrik 
nënkupton mjekimin i cili nuk kufizohet vetëm në një kontrollim. Trajtimi mjekësor 
apo psikiatrik caktohet me kërkesë të personit të arrestuar ose me kërkesë të anëtarëve 
të familjes së tij.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Paragrafi 3 e autorizon policinë të caktojë një mjek për të kryer kontrollin mjekësor ose 
për të siguruar trajtim mjekësor në çdo kohë në rast të lëndimit fizik ose nevojave të 
tjera mjekësore. Kur personi i arrestuar refuzon t’i nënshtrohet kontrollit mjekësor ose 
të pranojë trajtimin mjekësor, vendimin përfundimtar lidhur me domosdoshmërinë e 
zbatimit të kontrollit ose të trajtimit mjekësor e merr mjeku.  
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Dispozita e paragrafit 4 gjithashtu autorizon policinë që, në situatën kur personi i 
arrestuar tregon shenja të sëmundjes mendore, të urdhërojë kontrollin psikiatrik pa 
kërkesën nga paragrafi 2.  
 
Paragrafi 5. 
 
Sipas paragrafit 5 çdo kontroll ose trajtim mjekësor i kryer sipas nenit 169 duhet të 
regjistrohet në mënyrë të rregullt. Shënimet e tilla janë të disponueshme për personin e 
arrestuar dhe mbrojtësin e tij.  
Bazuar në tekstin e paragrafit 5 në gjuhën angleze teksti në gjuhën shqipe dhe ai në 
gjuhën serbe dallojnë për një nuancë. Në tekstin në gjuhën shqipe fjalët “sipas rregullit 
regjistrohen” duhet kuptuar ashtu që shënimet për çdo kontroll mjekësor dhe për çdo 
trajtim mjekësor “regjistrohen në mënyrë të rregullt”, sepse kuptimi literar i fjalëve 
“sipas rregullit” lë mundësinë që regjistrimi të mos bëhet çdoherë, ndërsa porosia që 
del nga ky paragraf është regjistrimi në mënyrë të rregullt i çdo kontrolli ose trajtimi 
mjekësor.  
 
Neni 170 [Të drejtat e personit të arrestuar gjatë ndalimit] 
 
1. Personi i arrestuar veçohet nga personat e dënuar ose nga personat e 

paraburgosur. 
2. Personat e ndaluar të gjinive të ndryshme nuk mbahen në të njëjtën dhomë. 
3. Personit të ndaluar për më shumë se dymbëdhjetë (12) orë i sigurohen tri 

racione ushqimi në ditë. 
4. Brenda njëzet e katër (24) orëve, personi i arrestuar ka të drejtë në së paku 

tetë orë pushim pa ndërprerje dhe gjatë kësaj kohe nuk merret në pyetje e 
as nuk trazohet nga policia lidhur me hetimin. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Paragrafi 1 i këtij neni parasheh se personat e arrestuar nuk bën të jenë bashk me 
personat e dënuar ose me ata të paraburgosur, ndërsa sipas paragrafit 2 personat e 
ndaluar të gjinive të ndryshme nuk mbahen në të njëjtën dhomë. Në këtë drejtim shih 
edhe nenin 197. Për sa i përket vendosjes ndaras në institucionin korrektues të 
personave të dënuar meshkuj dhe femra, të grave shtatzënë, të grave që presin të lindin 
fëmijë, të nënave që kujdesën për fëmijët e tyre, si dhe për të miturit shih nenin 33 të 
Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale. 
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 obligon organin përkatës ku ekzekutohet ndalimi që personit të 
ndaluar për më shumë se dymbëdhjetë orë t’i sigurojë tri racione ushqim në ditë.  
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Paragrafi 4. 
 
Sipas paragrafit 4 personi i arrestuar ka të drejtë që brenda njëzet e katër orëve të ketë 
së paku tetë orë pushim të pandërprerë. Pushimi i pandërprerë do të thotë se gjatë kohës 
së pushimit i arrestuari nuk merret në pyetje as që ndaj tij merret ndonjë veprim tjetër 
lidhur me hetimin. Dihet se bazuar në konceptin e përgjithshëm të KPP-së lidhur me 
privimin nga liria kemi arrestin, ndalimin dhe paraburgimin. (neni 164, 168). Ndërkaq 
paragrafi 4 shihet se flet për të drejtën e personit të arrestuar në pushim të 
pandërprerë brenda njëzet e katër orëve. Më një interpretim teleologjik (përcaktim të 
arsyeshmërisë dhe zbulimit të qëllimit të normës lidhur me realizimin e funksionit të 
saj) të dispozitave të cilat kanë të bëjnë me privimin nga liria, kuptohet se arrestimi 
paraqet një fazë të shkurtër të kufizimit të lirisë, fazë në të cilën pa kaluar gjashtë orë 
nga momenti i arrestimit personit të arrestuar duhet t’i lëshohet vendimi për ndalim 
(neni 164, paragrafi 6). Nga ai moment e tutje personi i arrestuar konsiderohet person i 
ndaluar. Sidoqoftë, mendojmë se nocioni “personi i arrestuar” i paragrafit 4 të këtij 
neni mund të interpretohet ekstenzivisht në kuptim të privimit nga liria, sepse kur një 
personi i është hequr liria për njëzet e katër orë ose më shumë, aty faktikisht është fjala 
për person të ndaluar.  
Për pushim të pandërprerë të të paraburgosurit shih nenin 199, paragrafin 1. 
E drejta në pushim të pandërprerë brenda njëzet e katër orëve ka të bëjë me sigurimin e 
të arrestuarit - të paraburgosurit nga marrja në pyetje për kohë të gjatë, të pandërprerë 
dhe rraskapitëse (duke u ndërruar pyetësit), e cila objektivisht paraqet dhunë ndaj të 
privuarit lirie. 
 
Neni 171 [Të drejtat e personit të arrestuar gjatë marrjes në pyetje nga policia] 
 
1. Gjatë çdo marrjeje në pyetje nga policia, personi i arrestuar ka të drejtë në 

praninë e mbrojtësit. Nëse mbrojtësi nuk paraqitet brenda dy (2) orëve pas 
informimit për arrestimin, policia i cakton mbrojtës tjetër. Më tutje, nëse 
mbrojtësi tjetër nuk paraqitet brenda një ore pas informimit nga policia, 
personi i arrestuar mund të merret në pyetje vetëm nëse prokurori i shtetit 
ose policia çmon se shtyrja e mëtejshme do të rrezikonte seriozisht zbatimin 
e hetimit. 

2. Me rastin e marrjes në pyetje të personit të arrestuar përshtatshmërisht 
zbatohen nenet 152 deri 155 të këtij Kodi. 

3. Gjatë marrjes në pyetje të personit të arrestuar bëhen pushime të shkurtra 
në intervale kohore përafërsisht dy (2) orëshe. Pushimi mund të shtyhet kur 
ka shkaqe të arsyeshme për të besuar se shtyrja do të: 
3.1. shkaktonte rrezik për lëndim të personave ose humbje apo dëmtim të 

rëndë të pasurisë; 
3.2. shtynte pa nevojë ndalimin e personit ose përfundimin e marrjes në 

pyetje; ose 
3.3. prejudikonte rezultatin e hetimeve. 

4. Gjatë marrjes në pyetje nuk kërkohet nga personi i arrestuar të qëndrojë 
në këmbë dhe nuk i mohohet ushqimi, uji dhe kujdesi i nevojshëm 
mjekësor. 
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Paragrafi 1. 
 
Siç është theksuar më herët neni 166, paragrafi 1 parasheh të drejtën e personit të 
arrestuar që menjëherë pas arrestimit të ketë ndihmën e mbrojtësit sipas zgjedhjes së tij. 
Pastaj neni 167, paragrafi1, nënparagrafi 4, limiton të drejtat e personit të arrestuar. 
Ndër ato të drejta bën pjesë edhe e drejta e tij që të shfrytëzojë ndihmën e mbrojtësit 
dhe t’i caktohet mbrojtës nëse nuk ka mundësi të paguajë për ndihmë ligjore. Paragrafi 
1 i nenit 171 e rithekson të drejtën e personit të arrestuar për mbrojtje profesionale 
duke potencuar praninë e mbrojtësit gjatë cilësdo marrje në pyetje të tij nga policia. 
Kështu, kur mbrojtësi i zgjedhur nga personi i arrestuar nuk paraqitet brenda dy orëve 
pas informimit të tij për arrestimin, policia i cakton mbrojtës tjetër. Në qoftë se 
mbrojtësi, edhe pas një ore nga momenti kur është informuar se është caktuar nga 
policia si mbrojtës, nuk paraqitet, personi i arrestuar mund të merret në pyetje vetëm 
kur prokurori i shtetit ose policia çmon se shtyrja e mëtejshme do të rrezikojë seriozisht 
zbatimin e hetimit. 
Për angazhim të mbrojtësit nga ana e personit të arrestuar ose për caktimin e tij nga ana 
e policisë shih: komentet e nenit 166, paragrafi 1-2. 
  
Paragrafi 2. 
 
Me rastin e marrjes në pyetje të personit të arrestuar dispozita e paragrafit 2 parasheh 
zbatim përshtatshmërisht të neneve 152 deri 155 të KPP-së.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Paragrafët 3 dhe 4 rregullojnë çështjen e pushimit të nevojshëm për personin e 
autorizuar gjatë procesit të marrjes së tij në pyetje, si dhe për atë nëse personi i 
arrestuar duhet të qëndrojë në këmbë gjatë pyetjes.  
Kështu, paragrafi 3 si rregull, parasheh që gjatë marrjes në pyetje të personit të 
arrestuar të bëhen pushime të shkurtra në intervale kohore përafërsisht dy orëshe. 
Megjithatë, pushimi mund të shtyhet kur pyetësi çmon se ka shkaqe të arsyeshme se: a) 
shtyrja shkakton rrezik (për lëndim të personave ose për humbje a dëmtim të rëndë të 
pasurisë); b) pyetësi çmon se ndërprerja e marrjes në pyetje për hir të pushimit është e 
panevojshme, me që pa nevojë do të shtyhej ndalimi i personit ose përfundimi i 
marrjes në pyetje të tij; c) ndërprerja e procesit të marrjes në pyetje do të prejudikonte 
rezultatin e hetimeve. 
Dispozitën e paragrafit 4 duhet parë në kontekst me nenin 194, paragrafi 1 i cili kërkon 
respektim të personalitetit dhe dinjitetit të të paraburgosurit si dhe trajtim human në 
mënyrë që të mbrohet shëndeti fizik dhe psikik i tij. S’ka dyshim se qëndrimi në këmbë 
në një vend për kohë të gjatë i personit të arrestuar që merret në pyetje mund të 
shkaktojë lodhje. Lodhja e tillë mund të karakterizohet si dhunë ndaj personit të 
arrestuar e cila mund të ndikojë në vullnetin e tij lidhur me deklarimin. Prandaj, sipas 
paragrafit 4, gjatë marrjes në pyetje nuk kërkohet nga personi i arrestuar të qëndrojë në 
këmbë. Procesi i marrjes në pyetje të peronit të arrestuar nuk bën të shërbejë si paravan 
për t’i kufizuar atij të drejtën në ushqim, uji dhe kujdes të nevojshëm mjekësor sipas 
neneve 169, 170, paragrafi 3). 
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Neni 172 [Procesverbali i arrestimit dhe veprimeve të policisë] 
 
1. Policia mban një procesverbal të vetëm për të gjitha veprimet e ndërmarra 

lidhur me personin e arrestuar, duke përfshirë: 
1.1. të dhënat personale të të arrestuarit; 
1.2. arsyet e arrestimit; 
1.3. veprën penale për të cilën dyshohet; 
1.4. autorizimin ose njoftimin e prokurorit të shtetit; 
1.5. vendin, datën dhe kohën e saktë të arrestimit; 
1.6. rrethanat e arrestimit; 
1.7. çfarëdo vendimi të prokurorit të shtetit lidhur me ndalimin; 
1.8. vendin e ndalimit; 
1.9. identitetet përkatëse të zyrtarëve të policisë dhe të prokurorit të 

shtetit; 
1.10. njoftimin gojor dhe me shkrim të personit të arrestuar mbi të drejtat 

e tij të parapara në nenin 164, paragrafi 4 dhe nenin 167 të këtij 
Kodi; 

1.11. informimin mbi ushtrimin e të drejtave të parapara në 
nënparagrafin 1.10 nga personi i arrestuar, veçanërisht e drejta në 
mbrojtës dhe e drejta për t’i lajmëruar anëtarët e familjes ose 
personat tjerë përkatës; 

1.12. lëndimet e dukshme apo shenjat tjera që shtrojnë nevojën për 
ndihmë mjekësore; 

1.13. ndërmarrjen e një ekzaminimi mjekësor ose sigurimin e trajtimit 
mjekësor;  

1.14. informacionin mbi kontrollin e përkohshëm të sigurisë së personit 
dhe përshkrimin e sendeve të marra nga personi në kohën e 
arrestimit ose gjatë ndalimit; dhe 

1.15. për daljen e personit të arrestuar nga objekti, përfshirë kohën dhe 
datën e saktë, nëse personi është liruar apo është dërguar para 
gjyqtarit, apo nëse është transferuar në qendrën e paraburgimit. 

2. Policia mban procesverbal për çdo seancë të marrjes në pyetje të personit të 
arrestuar, duke përfshirë kohën e fillimit dhe të përfundimit të marrjes në 
pyetje, identitetin e zyrtarit të policisë i cili e ka marrë në pyetje dhe 
personat tjerë të pranishëm. Kur mbrojtësi nuk ka qenë i pranishëm, kjo 
shënohet në mënyrë të rregullt në procesverbal. 

3. Procesverbalet nga paragrafi 1 i këtij neni nënshkruhen nga zyrtari 
përkatës i policisë dhe nga personi i arrestuar. Kur personi i arrestuar 
refuzon nënshkrimin e procesverbalit, organet policore shënojnë refuzimin 
e tillë dhe ia bashkëngjisin shpjegimin ose komentet eventuale me shkrim 
ose me gojë të personit të arrestuar. 

4. Procesverbalet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni i vihen në dispozicion 
personit të arrestuar dhe mbrojtësit të tij me kërkesën e tyre, në gjuhë të 
kuptueshme për të arrestuarin. 
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5. Këto procesverbale ruhen në polici dhjetë (10) vjet nga koha e përfundimit 
zyrtar të procedurës penale ose nga lirimi i personit të ndaluar, nëse lirimi 
ka ndodhur më vonë se përfundimi i procedurës. 

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 inauguron detyrimin për policinë që të mbajë një procesverbal të vetëm për 
të gjitha veprimet e ndërmarra lidhur me personin e arrestuar. Në këtë paragraf shumë 
qartë dhe në mënyrë konkrete janë përcaktuar në hollësi shënimet të cilat duhet të 
përfshihen në procesverbal. Andaj procesverbali zakonisht përbëhet prej një numri të 
ndryshëm shkresash (procesverbale, vendime, udhëzime etj.).  
Të dhënat të cilat duhet të shënohen në procesverbal të policisë përfshijnë: a) të dhënat 
personale - identitetin përkatës (të personit të arrestuar, të zyrtarëve të policisë dhe të 
prokurorit të shtetit); b) arsyet e arrestimit dhe veprën për të cilën dyshohet; c) 
autorizimin dhe njoftimin e prokurorit të shtetit për arrestim dhe për vendin, datën dhe 
kohën e saktë të arrestimit; ç) çfarëdo vendimi të prokurorit të shtetit lidhur me ndalimi 
dhe vendin e ndalimit; d) njoftimin me gojë dhe me shkrim të personit të arrestuar mbi 
të drejtat e tij të parapara në nenin 164, paragrafi 4 dhe nenin 167 të Kodit të 
procedurës penale dhe informimin për mundësinë e ushtrimit të të drejtave të tilla; dh) 
lëndimet apo shenjat tjera që shtrojnë nevojën për ndihmë mjekësore dhe zbatimin e 
ekzaminimit mjekësor ose sigurimin e trajtimit mjekësor; e) informacionin mbi 
kontrollin e përkohshëm të sigurisë së personit dhe përshkrimin e sendeve të marra nga 
personi në kohën e arrestimit ose gjatë ndalimit; dhe ë) daljen e personit të arrestuar 
nga objekti, përfshirë kohën dhe datën e saktë, nëse personi është liruar apo është 
dërguar para gjyqtarit, apo nëse është transferuar në qendrën e paraburgimit. 
Konform paragrafit 3 të këtij neni procesverbali nga paragrafi 1 nënshkruhet nga zyra 
përkatëse e policisë dhe nga personi i arrestuar. Kur personi i arrestuar refuzon 
nënshkrimin e procesverbalit, fakti i tillë shënohet nga autoriteti policor dhe së bashku 
me shpjegimet ose komentet që i jep personi i arrestuar i bashkëngjitet procesverbalit. 
 
Paragrafi 2. 
 
Përveç dosjes nga paragrafi 1, bazuar në paragrafi 2, policia mbanë procesverbal për 
çdo seancë të marrjes në pyetje të personit të arrestuar. Dispozita në fjalë gjithashtu 
përcakton hollësisht gjithë atë çka duhet të përmbajë procesverbali i tillë. 
 
Paragrafi 3.  
 
Lidhur me këtë paragraf shih: komentin e paragrafit 1 të këtij neni. 
  
Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4 i njeh të drejtën personit të arrestuar dhe mbrojtësit të tij që, sipas kërkesës 
së tyre, t’u mundësohet qasja në dosje si dhe në procesverbalet për marrjen në pyetje të 
personit të arrestuar. Vënia në dispozicion e këtyre shkresave duhet të bëhet në gjuhë të 
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kuptueshme për të arrestuarin. Aplikimi i mirëfilltë i paragrafit 4 lidhur me gjuhën e 
kuptueshme për personin e arrestuar ka të bëjë me një të drejtë të rëndësishme të tij.  
Mbajtja e dosjes, shkrimi i procesverbalit dhe nënshkrimi i tij kanë rëndësi të 
shumëfishtë. Ato kanë rëndës si për të përcjellë rregullsinë dhe ligjshmërinë e punës së 
personave të autorizuar zyrtar të policisë, ashtu edhe për realizim të të drejtës së 
personit të arrestuar përkitazi me shkresat e tilla dhe gjithashtu për mbrojtësin e tij. 
  
Paragrafi 5. 
 
Bazuar në parimet e përgjithshme procedurale, procedura penale zbatohet sipas parimit 
gojor dhe kombinohet me parimin me shkrim. Parime të njëjta vlejnë edhe për 
veprimet e policisë lidhur me personin e arrestuar. Andaj, procesverbalet e 
sipërpërmendura nga paragrafët e këtij neni ruhen në polici dhjetë vjet nga koha e 
përfundimit zyrtar të procedurës penale ose nga lirimi i personit të ndaluar, varësisht se 
cili ka ndodhur më vonë. Me “përfundim zyrtar të procedurës penale” krahas formës së 
prerë të aktgjykimit duhet kuptuar gjithashtu pezullimin (ndërprerjen) dhe pushimin e 
hetimit (nen. 157 dhe 158). Nuk është e qartë kur do të mund të ndodhte lirimi i 
personi të ndaluar më vonë se që ka përfunduar procdura penale!. 
 
 
3. Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit 
 
A. Kushtet e përgjithshme 
  
Gjithë veprimtaria procedurale është e orientuar drejt vërtetimit të drejtë dhe të plotë të 
fakteve relevante, me çka synohet realizimi i qëllimit të procedurës penale të 
përcaktuar me nenin 1 të KPP-së. Mirëpo duhet theksuar se derisa disa veprime 
procedurale shërbejnë për vërtetimin e drejtpërdrejtë të fakteve të rëndësishme 
nëpërmjet të cilave konstatohet gjendja faktike, ndërmarrja e disa veprimeve tjera nuk 
ka për qëllim vërtetimin e drejtpërdrejtë të fakteve relevante, por krijimin e kushteve 
për vërtetimin e fakteve relevante. Së këndejmi, në grupin e veprimeve procedurale të 
cilat hapin rrugën, apo krijojnë kushtet për ndërmarrjen e veprimeve procedurale me të 
cilat vërtetohen faktet relevante, bëjnë pjesë masat për sigurimin e pranisë së të 
pandehurit në procedurë penale. Masat në fjalë nuk janë sanksione (edhe pse pas 
shqiptimit të dënimit me burgim paraburgimi dhe arresti shtëpiak duhet të llogaritet në 
dënimin e shqiptuar), por masa që shërbejnë për realizimin e procedurës penale.  
Procedura penale zhvillohet me pjesëmarrjen e shumë subjekteve proceduralë. Për 
sigurimin e pranisë së tyre KPP-së parasheh disa masa. Masat e tilla janë të natyrës së 
ndryshme dhe pikësëpari kanë të bëjnë me thirrjen e subjektit procedural, mirëpo ndaj 
disa subjekteve mund të ndërmerren edhe masa të tjera deri të kufizimi i lirisë (ndaj të 
pandehurit). 
Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit janë të llojllojshme dhe mund të 
zbatohen në të gjitha fazat e procedurës penale. Sipas nenit 173 të KPP-së ekzistojnë 
këto masa: thirrja, urdhërarresti, premtimi i të pandehurit se nuk do të braktisë 
vendqëndrimin, ndalimi për t’iu afruar vendit ose personit të caktuar, paraqitja në 
stacionin policor, dorëzania, arresti shtëpiak, diversioni dhe paraburgimi. 
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Gjykata, me rastin e vendosjes se cilën nga masat e sipërpërmendura do ta zbatojë për 
të siguruar praninë e të pandehurit, udhëhiqet me parimin e ligjshmërisë, të 
gradualitetit, të proporcionalitetit dhe të kontrollit gjyqësor ex officio të zbatimit të 
tyre.252 Prandaj gjykata duhet t’i ketë parasysh kushtet e përcaktuara ligjore për masat 
konkrete dhe të sigurojë që të mos zbatojë masë më të rëndë kur mjafton masa më e 
butë. Këto masa hiqen kur pushojnë shkaqet që i kanë shkaktuar, apo zëvendësohen me 
masa të tjera më të buta po qe se për këtë krijohen kushtet. Para ngritjes së aktakuzës 
vendimet lidhur me këto masa i merr gjyqtari i procedurës paraprake, kurse pas ngritjes 
së aktakuzës vendimet i merr kryetari i trupit gjykues, përveç nëse Kodi parasheh 
ndryshe (neni 173 paragrafi 4). Ndonëse paragrafi 4 i nenit 173 parasheh se pas ngritjes 
së aktakuzës vendimet lidhur me masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në 
procedurë penale i merr kryetari i trupit gjykues, konsiderojmë se për këto masa 
analogjikisht vendos edhe gjyqtari i vetëm gjykues.  
 
Neni 173 [Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit] 
 
1. Masat të cilat mund të përdoren për të siguruar praninë e të pandehurit, 

për pengimin e rikryerjes së veprës penale dhe për zbatimin e suksesshëm 
të procedurës penale janë: 
1.1. thirrja; 
1.2. urdhërarresti; 
1.3. premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktisë vendqëndrimin; 
1.4. ndalimi për t’iu afruar vendit ose personit të caktuar; 
1.5. paraqitja në stacionin policor; 
1.6. dorëzania; 
1.7. arresti shtëpiak 
1.8. diversioni; dhe 
1.9. paraburgimi. 

2. Me rastin e vendosjes se cilën nga masat do ta zbatojë për të siguruar 
praninë e të pandehurit, gjykata detyrohet t’i merr parasysh kushtet e 
përcaktuara për masat konkrete dhe të sigurojë që të mos zbatojë masë më 
të rëndë kur mjafton masa më e butë. 

3. Këto masa hiqen kur pushojnë shkaqet që i kanë shkaktuar, apo 
zëvendësohen me masa të tjera më të buta po qe se për këtë plotësohen 
kushtet. 

4. Para ngritjes së aktakuzës vendimet lidhur me këto masa i merr gjyqtari i 
procedurës paraprake, kurse pas ngritjes së aktakuzës vendimet i merr 
kryetari i trupit gjykues, përveç nëse parashihet ndryshe me këtë Kod. 

5. Shprehja “masë më e butë për të siguruar praninë e të pandehurit” apo 
“masa më të buta” për qëllim të këtij kodi nënkupton thirrjen, premtimin e 
të pandehurit se nuk do ta braktisë vendqëndrimin, ndalimi për t’iu afruar 
vendit ose personit të caktuar, paraqitjen në stacionin policor, dorëzaninë, 
arrestin shtëpiak dhe diversionin. 

                                                 
252 Pavišić-Bertaccini, Le altre procedure penali, - Transizioni dei sistemi processuali penali, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2002, fq. 272. 
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Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni përcakton në mënyrë taksative llojet e masave 
nëpërmjet të cilave sigurohet prania e të pandehurit në procedurë penale. Ato nuk janë 
sanksione ndaj të pandehurit. Qëllimi i tyre është sigurimi i prezencës së të pandehurit 
në procedurë penale.  
Në kuadër të këtyre masave, në nënparagrafin 1.8. është radhitur diversioni i cili nuk e 
ka vendin aty. Shih: komentet e nenit 184.  
Në procedurë penale ekzistojnë kufizime të lirisë të cilat nuk janë paraburgim siç është 
arresti i përkohshëm sipas nenit 162, arresti dhe ndalimi policor sipas nenit 164.  
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit mund të zbatohen në të gjitha fazat e 
procedurës penale. Gjykata duhet t’i ketë parasysh kushtet e përcaktuara ligjore për 
masat konkrete dhe të sigurojë që të mos zbatojë masë më të rëndë kur mjafton masa 
më e butë. Këto masa hiqen posa të pushojnë shkaqet që i kanë shkaktuar, apo 
zëvendësohen me masa të tjera më të buta kur për këtë krijohen kushtet. 
 
Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4 përcakton subjektin i cili vendos për paraburgim. Përveç kryetarit të trupit 
gjykues i cili vendos për paraburgim pas ngritjes së aktakuzës, këtu duhet kuptuar edhe 
gjyqtarin e vetëm gjykues (kur ai zbaton shqyrtimin gjyqësor). Fjalët “përveç nëse 
parashihet ndryshe me këtë Kod” kanë parasysh faktin se pas shpalljes së aktgjykimit 
për paraburgim vendos trupi gjykues (neni 367), pastaj nenet 402 paragrafi 4, 403 
paragrafi 3.  
 
Paragrafi 5. 
 
Masat nga paragrafi 1 i këtij neni, përveç urdhërarrestit dhe paraburgimit, paragrafi 5 i 
konsideron më të buta për sigurimin e pranisë së të pandehurit.  
 
 
B. Thirrja 
 
Neni 174 [Thirrja] 
 
1. Prania e të pandehurit në procedurë penale sigurohet nëpërmjet thirrjes. 

Thirrjen të pandehurit ia dërgon gjykata në pajtim me Kapitullin XXVII. 
2. Të pandehurit thirrja i dërgohet në letër të mbyllur e cila përfshin: emrin 

dhe adresën e gjykatës e cila e dërgon thirrjen; emrin dhe mbiemrin e të 
pandehurit; përcaktimin e veprës penale për të cilën akuzohet; vendin, 
ditën dhe orën kur duhet të paraqitet i pandehuri, njoftimin se thirret në 
cilësi të të pandehurit; paralajmërimin se në rast të mosparaqitjes do të 
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lëshohet urdhërarrest dhe do të sillet në gjykatë forcërisht; vulën zyrtare 
dhe emrin e gjyqtarit i cili lëshon thirrjen. 

3. Kur i pandehuri thirret për herë të parë, në thirrje udhëzohet për të 
drejtën e tij për të angazhuar mbrojtës dhe se mbrojtësi mund të jetë i 
pranishëm gjatë marrjes së tij në pyetje. 

4. I pandehuri duhet menjëherë ta njoftojë gjykatën për çdo ndryshim të 
adresës së tij ose për qëllimin e ndryshimit të vendqëndrimit. I pandehuri 
njoftohet për këtë detyrim në rastin e marrjes në pyetje për herë të parë ose 
me rastin e dorëzimit të aktakuzës dhe njëkohësisht paralajmërohet për 
pasojat e mospërmbushjes së detyrimit siç është paraparë me këtë Kod. 

5. Kur i pandehuri nuk është në gjendje t’i përgjigjet thirrjes për shkak të 
sëmundjes ose pengesës tjetër të paevitueshme, ai pyetet në vendin ku 
gjendet ose dërgohet në ndërtesën e gjykatës apo në vendin tjetër ku është 
duke u zbatuar procedura ose shtyhet marrja e tij në pyetje. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kodi i procedurës penale nuk e njeh gjykimin në mungesë të të pandehurit i cili është 
në arrati dhe nuk mund të shtihet në dorë. Prania e të pandehurit në procedurë sigurohet 
nëpërmjet thirrjes. Tirrja është urdhëresë me shkrim e dërguar të pandehurit nga 
gjykata,253 ndaj të cilës nuk mund të paraqitet ankesë. Thirrja për të marrë pjesë në 
shqyrtim gjyqësor gjykata mund t’i komunikohet të akuzuarit edhe gojarisht sipas nenit 
475 paragrafit 2.  
Thirrja e përpiluar dhe e pranuar në mënyrë të rregullt krijon obligim për të pandehurin 
që t’i përgjigjet asaj dhe në kohë të caktuar t’i paraqitet gjykatës që e ka thirrur. 
Thirrjen të pandehurit i a dërgon gjykata në pajtim me Kapitullin XXVII. 
 
Paragrafi 2.  
 
Thirrja i dërgohet të pandehurit në letër të mbyllur, pavarësisht se në çfarë mënyre i 
dërgohet (neni475). Është fakt se, pas shqyrtimit të gjendjes së çështjes, numër i 
konsiderueshëm i proceseve gjyqësore përfundohet me pushim të hetimeve ose me 
aktgjykim lirues, andaj thirrja në cilësi të të pandehurit në mënyrën që do t’u 
mundësonte këtë informacion edhe personave të tretë, pa arsye do të mundë ta 
dëmtonte prestigjin e të pandehurit. Thirrja përfshin të dhënat nga paragrafi 2, ku veç 
tjerash njoftohet për faktin se thirret në cilësi të të pandehurit dhe paralajmërohet se në 
rast të mosparaqitjes do të urdhërohet urdhërarrest dhe do të sillet në gjykatë forcërisht.  
Kur shihet qartazi se i akuzuari i thirrur me rregull i shmanget paraqitjes së tij në 
shqyrtimi gjyqësor, ndaj tij mund të caktohet paraburgimi deri në një muaj (neni 307 
paragrafi 2). 
 
Paragrafi 3.  
 
Kur i pandehuri thirret për herë të parë, në thirrje udhëzohet për të drejtën e tij për të 
angazhuar mbrojtës. Ndonëse paragrafi në fjalë nuk e thotë, konsiderojmë se të 
                                                 
253 Vasiljević, Grubač 1, fq. 314. 
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pandehurit duhet lënë kohë të mjaftueshme (së paku tri ditë) nga dita e dorëzimit të 
thirrjes për ta përgatitur mbrojtjen dhe për të angazhuar mbrojtësin.  
I pandehuri duhet të ketë mbrojtës (nëse nuk e ka siguruar, mbrojtësin i a cakton 
gjykata) derisa merret në pyetje për herë të parë kur ai është memec, shurdh, i verbër 
ose shpreh shënja të çrregullimeve apo paaftësisë mendore (neni 57 paragrafin 1 nën-
parag. 1.1.).  
 
Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4 përcakton detyrimin e të pandehurit që ta njoftojë gjykatën për çdo 
ndryshim të adresës së tij ose për qëllimin e ndryshimit të vendqëndrimit, si dhe 
detyrimin e gjykatës që ta njoftojë të pandehurin për këtë obligim me rastin e marrjes 
në pyetje për herë të parë dhe për pasojat e mospërgjigjes së paarsyeshme në thirrje.  
Për detyrimin e palëve që deri në përfundim të procedurës të njoftojnë gjykatën për çdo 
ndryshim adrese shih: nenin 368 paragrafi 5 
 
Paragrafi 5. 
 
Obligimi për t’iu përgjigjur thirrjes të dorëzuar në mënyrë të rregullt nuk është absolut, 
sepse i pandehuri mund të jetë i penguar me arsye që t’i përgjigjet thirrjes për shkak të 
sëmundjes ose pengesës tjetër të paevitueshme. 
Si “pengesë tjetër e pa evitueshme” mund të jetë sëmundja e anëtarit të familjes, 
fatkeqësia elementare, ndërprerja e trafikut etj. 
Kur i pandehuri është i penguar t’i përgjigjet thirrjes, ai pyetet në vendin ku gjendet ose 
dërgohet në ndërtesën e gjykatës apo në vendin tjetër ku është duke u zbatuar 
procedura ose shtyhet marrja e tij në pyetje. 
 
 
C. Urdhërarresti 
 
Neni 175 [Urdhërarresti] 
 
1. Gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues sipas detyrës zyrtare mund të lëshojë urdhërarrest me 
kërkesë të prokurorit të shtetit, ose në rrethana të ngutshme me kërkesë të 
policisë kur ekzistojnë kushtet nga paragrafi 1 i nenit 187 të këtij Kodi, ose 
kur i pandehuri i cili pasi është thirrur me rregull nuk paraqitet dhe nuk e 
arsyeton mungesën e tij ose kur thirrja nuk ka mundur t’i dërgohet sipas 
rregullit dhe kur sipas rrethanave është e qartë se i pandehuri i shmanget 
pranimit të thirrjes. 

2. Urdhërarresti lëshohet me shkrim dhe përfshin: emrin dhe mbiemrin e të 
pandehurit dhe të dhëna të tjera personale të njohura për gjyqtarin, 
përcaktimin e veprës penale me të cilën ngarkohet duke iu referuar 
dispozitës përkatëse të Kodit Penal, bazën mbi të cilën lëshohet urdhri dhe 
vulën zyrtare dhe nënshkrimin e gjyqtarit që lëshon urdhërarrestin. Nëse 
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nuk përcaktohet ndryshe në urdhërarrest, urdhërarresti skadon në 
mesnatën e ditës së treqind e gjashtëdhjetë e pestë (365) nga dita e lëshimit.  

3. Urdhërarrestin e ekzekuton policia. 
4. Zyrtari i policisë i ngarkuar për ekzekutimin e urdhrit ia dorëzon urdhrin 

të pandehurit dhe kërkon që i pandehuri ta shoqërojë. Kur i pandehuri 
këtë e refuzon, atëherë dërgohet forcërisht. 

5. Urdhri për paraqitje të detyrueshme të zyrtarëve të policisë ose të rojtarëve 
të institucionit ku personat mbahen në ndalim ekzekutohet nëpërmjet 
ndërmjetësimit të komandës ose eprorit të tyre. 

6. Në kohën e arrestimit, personi informohet në gjuhën që e kupton për arsyet 
e arrestimit dhe për të drejtat nga neni 167 i këtij Kodi. 

7. Menjëherë pas arrestimit, personi i arrestuar dërgohet para gjyqtarit i cili e 
ka lëshuar urdhrin. 

 
Paragrafi 1. 
 
Urdhërarresti është masa e dytë me të cilën sigurohet prania e të pandehurit në 
procedurë penale. Iniciativa për lëshim të urdhërarrestit mund të bëhet ex officio nga 
gjyqtari, me kërkesë të prokurorit të shtetit, ose në rrethana të ngutshme me kërkesë të 
policisë. Sipas paragrafit 1 të këtij neni urdhërarrestin e urdhëron me shkrim gjyqtari 
në tri raste. 1) nëse është marrë aktvendimi për paraburgim sipas nenit 187 paragrafi 1 
të këtij Kodi; 2) nëse i akuzuari i thirrur në mënyrë të rregullt nuk paraqitet, e nuk e 
arsyeton mungesën; dhe 3) kur thirrja nuk ka mundur t’i dërgohet në mënyrë të rregullt 
dhe kur sipas rrethanave është e qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes 
(neni 307 paragrafin 2). 
Urdhërarresti nuk do të thotë se çdoherë sjellë te paraburgimi, as që paraburgimit 
çdoherë i paraprin urdhërarresti. Pas zbatimit të urdhërarrestit nuk përjashtohet 
mundësia e aplikimit të ndonjë mase më të butë si alternative të paraburgimit. 
Urdhërarresti mund të lëshohet edhe ndaj dëshmitarit i cili nuk paraqitet në thirrjen e 
dorëzuar në mënyrë të rregullt. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 përcakton formën me shkrim dhe elementet të cilat duhet t’i 
përfshijë urdhërarresti si dhe kufizon vlefshmërinë e urdhërarrestit në kohë e cila 
skadon në mesnatën e treqind e gjashtëdhjetë e pesë ditësh nga dita e lëshimit. 
Fjalët “nëse nuk përcaktohet ndryshe në urdhërarrest” na japin të kuptojmë se në 
urdhërarrest p.sh. për shoqërimin e të akuzuarit, i cili pa arsye nuk paraqitet në 
shqyrtim gjyqësor (e dihet vendndodhja e tij), lëshimi dhe zbatimi i urdhërarrestit ka të 
bëjë me ditë dhe kohë të caktuar.  
  
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Urdhërarrestin e ekzekuton policia. Zbatimi i urdhërarrestit nuk do të thotë se çdoherë e 
nënkupton përdorimin e forcës. Forca përdorët vetëm në rastin kur i pandehuri refuzon 
të shkojë me zyrtarin e policisë.  
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Paragrafi 5. 
 
Kur është fjala për paraqitje të zyrtarëve të policisë ose të rojeve të burgut, paragrafi 5 i 
këtij neni parasheh mënyrë të posaçme për sigurimin e ardhjes së tyre. Paragrafi në 
fjalë në vend të nocionit “urdhërarrest” përdorë përkufizimin “urdhri për paraqitje të 
detyrueshme të zyrtarëve” përkatës.  
Urdhri për paraqitje të detyrueshme të zyrtarëve të policisë ose të rojtarëve të 
institucionit ku personat mbahen në ndalim ekzekutohet nëpërmjet ndërmjetësimit të 
komandës ose eprorit të tyre. Ndërmjetësimi do të thotë se urdhri për paraqitje të 
dëtyrueshme të zyrtarit konkret i dërgohet institucionit të tij me ç’rast komanda ose 
eprori i tij ndërmerr masat me të cilat siguron paraqitjen e tij në gjykatë. 
 
Paragrafët 6 dhe 7. 
 
Në momentin kur fillon zbatimi i urdhërarrestit i pandehuri/i dyshuari është person i 
arrestuar. Personi i tillë, sipas paragrafit 6 informohet në gjuhën që e kupton për arsyet 
e arrestimit dhe për të drejtat nga neni 167 i këtij Kodi. Arsye e arrestimit do të jetë 
njëri nga rastet nga paragrafi 1 i këtij neni për të cilin lëshohet urdhërarresti.  
Dërgimi menjëherë i personi të arrestuar para gjyqtarit i cili e ka lëshuar urdhrin 
nënkupton dërgim pa vonesa të paarsyeshme. 
 
 
D. Premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktisë vendqëndrimin 
 
Neni 176 [Premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktisë vendqëndrimin] 
 
1. Gjykata gjatë procedurës mund të kërkojë nga i pandehuri premtimin se 

nuk do të fshihet ose largohet nga vendqëndrimi pa lejen e gjykatës kur 
ekziston dyshim i bazuar se ai ka kryer vepër penale dhe ka arsye për 
dyshim se i pandehuri mund të fshihet, të shkojë në vend të panjohur ose të 
largohet nga Kosova. Premtimi i dhënë shënohet në procesverbal. 

2. Dokumenti i udhëtimit të të pandehurit, i cili detyrohet me premtimin e 
dhënë nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të konfiskohet përkohësisht. 
Ankesa kundër aktvendimit për konfiskimin e dokumentit të udhëtimit nuk 
e pezullon ekzekutimin e aktvendimit. 

3. Me rastin e dhënies së premtimit, i pandehuri paralajmërohet se ndaj tij 
mund të caktohet paraburgim po qe se e shkel këtë premtim. 

 
Paragrafi 1. 
 
Premtimi i të pandehurit se nuk do të braktisë vendqëndrimin pa lejen e gjykatës si 
masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit zbatohet kur ekzistojnë kushtet vijuese: 
a) ekziston dyshim i bazuar se ai ka kryer vepër penale dhe b) ka arsye për dyshim se i 
pandehuri mund të fshihet, të shkojë në vend të panjohur ose të largohet nga Kosova. 
Zbatimi i kësaj mase çdoherë kërkon ekzistimin e kushtit nën a) dhe të ndonjërit nga tri 
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shkaqet nën b). Shkaqet e cekura nën b) në të vërtetë janë shkaqe për paraburgim nga 
neni 187 paragrafin 1 nën-parag. 1.2. pika 1.2.1. 
Fshehja ekziston në rastet kur i pandehuri megjithëse nuk lëshon vendbanimin ose 
vendqëndrimin, ai i shmanget në mënyrë të ndryshme kontaktit me organin përkatës 
duke iu shmangur pranimit të thirrjes, duke përhapur lajmin se ka udhëtuar jashtë etj.  
Shkuarja në vend të panjohur mund të bëhet për shkaqe të ndryshme si p.sh. për 
punësim për mjekim, për vizitë familjare etj., ku me leje të gjykatës mund të ndryshojë 
vendqëndrimin. Në rast të tillë vazhdon premtimi që të mos braktiset vendqëndrimi i ri.  
Zbatimi i kësaj mase në rend të parë varet nga pajtimi i të pandehurit, si dhe nga 
vlerësimi që ka gjyqtari për situatën konkrete, për intensitetin e rrezikut nga ikja, dhe 
për gatishmërinë e të pandehurit që të ofrojë premtimin se nuk do të braktisë 
vendqëndrimin. 
Premtimi nga ky paragraf zbatohet detyrimisht me rastin e ofrimit të dorëzanisë. 
Premtimi i dhënë i të pandehurit shënohet në procesverbal si dhe paralajmërimi që atij i 
bëhet sipas paragrafit 3 të këtij neni, 
 
Paragrafi 2. 
 
Si masë përforcuese (plotësuese, ad-hezione) e premtimit të pandehurit se nuk do të 
braktisë vendqëndrimin mund të zbatohet edhe marrja e përkohshme e dokumentit të 
udhëtimit të të pandehurit. Për zbatim të kësaj mase merret aktvendim. Ankesa kundër 
aktvendimit nuk e ndal ekzekutimin e tij. 
 
Paragrafi 3. 
 
Shkelja e premtimit nga paragrafi 1 të këtij neni hapë mundësinë e caktimit të 
paraburgimit ndaj të pandehurit. Andaj i pandehuri duhet të paralajmërohet për këtë.  
 
 
E. Ndalimi për t’iu afruar vendit apo personit të caktuar 
 
Neni 177 [Ndalimi për t’iu afruar vendit apo personit të caktuar] 
 
1. Gjykata mund t’ia ndalojë të pandehurit për t’iu afruar vendit ose personit 

të caktuar kur: 
1.1. ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; 
1.2. ekzistojnë rrethanat nga neni 187, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2.2., 

ose 1.2.3. të këtij Kodi; dhe 
1.3. ndalimi i tillë mund të zvogëlojë rrezikun që i pandehuri t’i asgjësojë 

provat e veprës penale, të ndikojë në dëshmitarë, në bashkëkryerës 
ose në bashkëpjesëmarrës pas kryerjes së veprës, në përsëritjen e 
veprës penale, në përfundimin e veprës penale të tentuar ose në 
kryerjen e veprës penale për të cilën është kanosur. 

2. Gjykata vendos për një masë sipas këtij neni me aktvendim të arsyetuar. 
Aktvendimi duhet të përmbajë arsyetimin që përcakton se janë plotësuar 
kushtet nga paragrafi 1 i këtij neni dhe nevojën për masën e tillë. 
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3. Gjykata me aktvendim përcakton largësinë përkatëse nga vendi i caktuar 
ose nga personi të cilën i pandehuri duhet ta respektojë dhe nuk duhet ta 
kalojë me qëllim. 

4. Aktvendimi i dërgohet të pandehurit dhe ku është e zbatueshme një kopje i 
dërgohet personit të mbrojtur nën masën e tillë. 

5. Gjykata urdhëron paraburgim nëse i pandehuri shkel aktvendimin. I 
pandehuri gjithmonë njoftohet me kohë për pasojat e mosbindjes. 

6. Nëse personi i mbrojtur me këtë masë qëllimisht cenon distancën të cilën i 
pandehuri detyrohet ta respektojë, gjykata mund ta dënojë personin e 
mbrojtur me gjobë siç parashihet në nenin 444 të këtij Kodi. 

7. Përveç kur ky nen parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi lidhur me 
paraburgimin përshtatshmërisht zbatohen për caktimin, kohëzgjatjen, 
vazhdimin dhe pushimin e masës nga ky nen. 

8. Për zgjatjen e masës nga ky nen para ngritjes së aktakuzës vendos gjyqtari 
i procedurës paraprake sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të prokurorit 
të shtetit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Masa e katërtë me radhë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale 
është ndalimi të pandehurit për t’iu afruar vendit ose personit të caktuar. 
Zbatimi i kësaj mase ka për qëllim që, krahas arritjes së qëllimit klasik - sigurimit të 
pranisë së të pandehurit në procedurë nëpërmjet kësaj mase, të pengohet obstrukcioni 
që mund t’i bëhet procesit të të provuarit në një anë, dhe shqetësimi i personit të tretë 
në anën tjetër.  
Me mundësimin e zbatimit të kësaj mase si dhe të masave nga neni 178 dhe 283, si 
zgjidhje ligjore relativisht të reja, ligjvënësi i vënë në dispozicion gjykatës një diapazon 
bukur të gjerë të masave me të cilat mund të zëvendësojë disa forma të paraburgimit të 
cilat kanë të bëjnë me pengimin e obstrukcionit provues apo me shkaqet e paraburgimit 
që mbështeten në nevojën e prevencionit special.254 
Zbatimi i kësaj mase është paraparë si mundësi për të cilën vendos gjykata. Mundësia e 
vendosjes nënkupton qasje alternative drejt zbatimit ose jo të masës. Mirëpo, për 
përcaktim se a do të caktojë ndonjë masë alternative të paraburgimit gjykata duhet të 
marrë parasysh kushtet e përcaktuara për masat konkrete dhe të sigurojë që të mos 
zbatojë masë më të rëndë kur mjafton masa më e butë. Gjykata më tutje ka obligim t’i 
heqë masat kur pushojnë shkaqet që i kanë shkaktuar, apo ato t’i zëvendësojë me masa 
të tjera më të buta po qe se për këtë plotësohen kushtet (neni 173 parag 2 due 3). 
Gjykata mund t’ia ndalojë të pandehurit për t’iu afruar vendit ose personit të caktuar 
kur: 
a) ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; 
b) ekzistojnë rrethanat nga neni 187, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2.2., ose 1.2.3. të 

këtij Kodi255; dhe 

                                                 
254 Škulić, op. cit., fq. 500. 
255 Referenca e parag. 1 nënparag. 1.2. e këtij neni e cila katë bëjë me kushtet e paraburgimit nga neni 187 
në tekstin shqip dhe anglisht dallon nga teksti serbisht. Ky i fundit është logjik dhe me vend. Referenca 
duhet të jetë: në nenin 187 parag. 1 nënparag. 1.2. pika 1.2.2. ose 1.2.3.  
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c) ndalimi i tillë mund të zvogëlojë rrezikun që i pandehuri t’i bëjë obstrukcion 
procesit të të provuarit, apo të përsëris ose të përfundojë veprës penale të tentuar 
ose të kryej veprën penale për të cilën është kanosur. 

Masa nga ky nen, e cila ka të bëjë me ndalimin për t’iu afruar vendit apo personit të 
caktuar, mund të jetë mjaftë e rëndësishme për të parandaluar kryerjen e sërishme të 
veprës penale për të cilat është karakteristike se zhvillohen në vend të caktuar ose në 
ndonjë situatë të posaçme. Ndalimi për t’iu afruar vendit të caktuar mund të jetë p.sh. 
ndalimi që i pandehuri të frekuentojë lokalin ku servohet alkooli, sepse konsumimi i 
alkoolit tek i pandehuri i caktuar krijon gjendje të dehur, e cila tek ai krijon prirje për të 
shkaktuar prishje të rendit dhe ngatërresa. Ndalimi për t’iu afruar personit të caktuar 
vjen në shprehje p. sh. kur të pandehurit për vepër penale dhuna në familje e kryer 
kundër ish bashkëshortes apo partnerit aktual me të cilin më nuk jeton bashkë, mund t’i 
ndalohet frekuentimi i lagjes ku ish bashkëshorti/ja banon apo punon. Veprimi i njëjtë 
është i mundshëm edhe te një numër i konsiderueshëm i veprave penale për të cilat 
është karakteristike se kryhen në vendin e caktuar, ose kryerja e veprave penale ka të 
bëjë me personin konkret.256  
 
Paragrafët 2 deri 5 
 
Masën nga paragrafi 1 të këtij neni e cakton gjykata me aktvendim të arsyetuar lidhur 
me kushtet dhe nevojën e caktimit të masës. Në aktvendim caktohet largësia përkatëse 
nga vendi i caktuar ose nga personi të cilën i pandehuri duhet ta respektojë. Poenta e 
fjalëve në fund të paragrafit 3 të këtij neni: “nuk duhet ta kalojë me qëllim” ndërlidhet 
me qëllimin që ka caktimi i kësaj mase. Kalimi i të pandehurit afër vendit me të cilin ka 
të bëjë ndalimi ose nëpër lagjen ku banon personi i mbrojtur për shkuarje në punë (pa 
manifestuar ndonjë veprimi shqetësues për personin e mbrojtur) nuk konsiderohet 
shkelje me qëllim e ndalesës.  
Mosrespektimi i aktvendimit rezulton me caktimin e paraburgimit për çka i pandehuri 
duhet të njoftohet me kohë.  
  
Paragrafi 6. 
 
Masa e caktuar sipas paragrafit 1 të këtij neni, përveç që ka të bëjë me të pandehurin, 
ajo sipas paragrafit 6, ka reflekse ndaluese edhe ndaj personit të mbrojtur për sa i 
përket respektimit të distances të cilën i pandehuri detyrohet ta respektojë. Në qoftë se 
personi i mbrojtur qëllimisht e cenon distancën përkatëse gjykata mund ta dënojë me 
gjobë deri në 250 euro.  
 
Paragrafët 7 dhe 8. 
 
Për caktimin, kohëzgjatjen, vazhdimin dhe pushimin e masës nga ky nen paragrafi 7 
parasheh zbatim përshtatshmërisht të dispozitave për paraburgimin. Për zgjatjen e kësaj 
mase para ngritjes së aktakuzës është kompetent gjyqtari i procedurës paraprake.  

                                                 
256 Škulič, op. cit., fq. 505. 
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F. Paraqitja në stacionin policor 
 
Neni 178 [Paraqitja në stacionin policor] 
 
1. Gjykata mund të urdhërojë që i pandehuri të paraqitet herë pas here në 

kohë të caktuar në stacionin policor, në rajonin ku i pandehuri e ka 
vendbanimin apo vendqëndrimin ose në vendin ku i pandehuri është 
ndodhur në momentin e urdhrit, nëse: 
1.1. ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; dhe 
1.2. ka arsye për të dyshuar se i pandehuri do të fshihet, do të shkojë në 

vend të panjohur ose do të largohet nga Kosova. 
2. Gjykata vendos për një masë sipas këtij neni me aktvendim të arsyetuar. 

Aktvendimi duhet të përmbajë arsyetimin që përcakton se janë plotësuar 
kushtet nga paragrafi 1 i këtij neni dhe nevojën për masën e tillë. 

3. Aktvendimi i dorëzohet të pandehurit dhe kopja i dorëzohet stacionit 
policor përkatës në territorin e së cilës masa duhet të zbatohet. 

4. Gjykata mund të urdhërojë paraburgim nëse i pandehuri shkel 
aktvendimin. I pandehuri gjithmonë njoftohet me kohë për pasojat e 
mosbindjes. 

5. Përveç kur ky nen parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi lidhur me 
paraburgimin përshtatshmërisht zbatohen për caktimin, kohëzgjatjen, 
vazhdimin dhe pushimin e masës nga ky nen. 

6. Për zgjatjen e masës nga ky nen para ngritjes së aktakuzës vendos gjyqtari 
i procedurës paraprake sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të prokurorit 
të shtetit. 

7. Dokumenti i udhëtimit i personit i cili i nënshtrohet aktvendimit sipas këtij 
neni mund të konfiskohet përkohësisht. Ankesa kundër aktvendimit për 
konfiskimin e përkohshëm të dokumentit të udhëtimit nuk e pezullon 
ekzekutimin. 

 
Paragrafi 1. 
 
Për dallim nga masa e mëparshme e rregulluar me nenin 177 e cila mund të caktohet 
kur ekzistojnë ndonjëri prej shkaqeve për paraburgim sipas nenit 187 paragrafit 1 
nënparagrafit 1.2. pikat 1.2.2. dhe 1.2.3, masa e paraqitjes në stacionin policor caktohet 
kur:  
a) ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; dhe 
b) ka arsye për të dyshuar se i pandehuri do të fshihet, do të shkojë në vend të 

panjohur ose do të largohet nga Kosova. Siç po shihet, kushtet nën b) janë po ato 
për të cilat i pandehuri mund të propozojë zbatimin e masës premtimi i të 
pandehurit se nuk do të braktisë vendqëndrimin. 

 
Paragrafët 2 deri 6. 
 
Përmbajtja e paragrafëve 2 - 6 të këtij neni, (përveç që një kopje e aktvendimit i 
dërgohet policisë e cila e mbikëqyrë zbatimin e kësaj ase) është e njëjtë me paragrafët 
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2, 4-5, 7-8 të nenit 177. Për to vlen ajo që është thënë lidhur me paragrafët përkatës të 
nenit paraprak. 
 
Paragrafi 7. 
 
Si masë përforcuese për masën: paraqitje në stacionin policor me aktvendim mund 
merret përkohësisht (të sekuestrohet) dokumenti i udhëtimit. Ankesa nuk e ndal 
ekzekutimin.  
 
 
G. Dorëzania 
 
Dorëzania si masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale 
nënkupton deponimin e shumës së caktuar të parave (ose të sendeve me vlerë të cilat 
mund të shndërrohen në para) nga i pandehuri apo dikush tjetër në emër të tij si 
zëvendësim për paraburgim kur paraburgimi do të caktohej apo është caktuar për shkak 
të rrezikut nga ikja apo të rrezikut se do të kryej vepër penale të një intensiteti të 
caktuar.  
 
Neni 179 [Dorëzania] 
 
1. Gjykata mund të urdhërojë që i pandehuri të mbrohet në liri me dorëzani 

ose të lirohet nga paraburgimi me dorëzani kur: 
1.1. ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; 
1.2. baza e vetme për paraburgim është frika se i pandehuri mund të ikë; 

dhe 
1.3. i pandehuri premton se nuk do të fshihet ose pa leje nuk do të 

braktisë vendqëndrimin e tij. 
2. Gjykata me aktvendim gjithashtu mund të urdhërojë që i pandehuri të 

mbrohet në liri me dorëzani ose të lirohet nga paraburgimi me dorëzani 
kur: 
2.1. ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; 
2.2. i pandehuri nuk dyshohet për vepër penale të dënueshme me të 

paktën pesë (5) vjet burgim sipas kapitujve XIV, XV, XVI, XVII, XX, 
XXI, XXIX, XXX dhe XXXIII të Kodit Penal; 

2.3. baza e vetme për paraburgim është rreziku se i pandehuri mund të 
përsërisë veprën penale, të përfundojë veprën e tentuar penale ose të 
kryejë veprën penale të cilën është kanosur ta kryejë; dhe 

2.4.  i pandehuri ka premtuar se nuk do ta përsërisë veprën penale, nuk 
do ta përfundojë veprën e tentuar penale ose nuk do ta kryejë veprën 
penale të cilën është kanosur ta kryejë. 

3. Dorëzania e urdhëruar nga gjykata jepet nga i pandehuri ose personi tjetër 
në emër të tij. 
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Paragrafi 1. 
 
Dorëzania si masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale mund 
të zbatohet në propozim të të pandehurit ose të personit tjetër në emër të tij. Dorëzania 
nuk caktohet sipas detyrës zyrtare.  
Dorëzania mund të jepet për të mos e caktuar paraburgimin ndaj të pandehurit i cili 
gjendet në liri ose që të pandehurit i cili është paraburgosur t’i hiqet paraburgimi. Për 
zbatim të masës së dorëzanisë sipas paragrafit 1 të këtij neni duhet të plotësohen 
kushtet vijuese: - të ekzistojë dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; - 
bazë e vetme për paraburgim të jetë frika se i pandehuri mund të ikë, dhe - i pandehuri 
të premtojë se nuk do të fshihet ose pa leje të gjykatës nuk do të braktisë 
vendqëndrimin e tij. 
Aplikimi i dorëzanisë nuk është paraparë si detyrim për gjykatën. Mirëpo, kur 
plotësohen kushtet për caktim të saj, del se gjykata do duhej ta caktojë dorëzaninë duke 
u bazuar në nenin 173 paragrafin 3 e cila kërkon zëvendësimin e masës më të rëndë me 
masë më të lehtë kur për këtë krijohen kushtet. 
Dorëzania sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk përjashtohet sa i përket asnjë vepre 
penale, as të ndonjë kategorie të kryerësve, as ndaj shtetasve të huaj, as ndaj 
recidivistëve. Mirëpo, pavarësisht nga mungesa e këtyre kufizimeve, për caktim të 
dorëzanisë gjykata duhet në çdo rast konkret t’i çmojë rrethanat e rastit dhe të vërtetojë 
se a është e mundur të pranohet propozimi për dorëzani ose jo.257 
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 i këtij neni, nën kushte të caktuara, mundëson aplikimin e dorëzanisë edhe 
kur ekziston rrezik se i pandehuri do të përsëris veprën penale. Kështu, gjykata mund të 
zbatojë dorëzaninë atëherë kur: 
- ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale;  
- bazë e vetme për paraburgim është rreziku se i pandehuri mund të përsërisë a të 

përfundojë veprën penale ose të kryej veprën penale të cilën është kanosur ta 
kryejë. Në rast të tillë patjetër duhet pasur parasysh faktin se dorëzania sipas kësaj 
baze ka aplikim të kufizuar. Dorëzania mund të aplikohet vetëm kur nuk është fjala 
për vepër penale të dënueshme me të paktën pesë vjet burgim sipas kapitujve XIV, 
XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIX, XXX dhe XXXIII të Kodit Penal të Kosovës; 
dhe 

- i pandehuri premton se nuk do ta përsërisë veprën penale, se nuk do ta përfundojë 
veprën e tentuar penale ose nuk do ta kryej veprën penale të cilën është kanosur ta 
kryej.  

Aktvendimi për caktimin e dorëzanisë sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni merret pas 
dëgjimit të mendimit të prokurorit të shtetit, të pandehurit dhe mbrojtësit (neni 180 
paragrafi 3). 
Të pandehurit me të cilin ka të bëjë aktvendimi për caktimin e dorëzanisë i 
sekuestrohet përkohësisht dokumenti i udhëtimit në pajtim me nenin 180 paragrafin 5.  

                                                 
257 Petrić 1, fq. 362.  
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Paragrafi 3. 
 
Dorëzania jepet nga i pandehuri ose personi tjetër në emër të tij. Personi tjetër mund të 
jetë i afërmi të pandehurit por nuk kufizohet me të. Personi tjetër mund të propozojë 
zbatim të dorëzanisë pa e siguruar paraprakisht pëlqimin e të pandehurit, por i 
pandehuri mund ta pengojë dorëzaninë e personit tjetër me mosdhënien e premtimit se 
nuk do të fshihet apo se nuk do të braktisë vendqëndrimin. 
 
Neni 180 [Aktvendimi mbi dorëzaninë] 
 
1. Gjykata me aktvendim të arsyetuar vendos mbi masën nga neni 179 i këtij 

Kodi. Aktvendimi duhet të përmbajë arsyetimin që përcakton se janë 
plotësuar kushtet nga neni 179 i këtij Kodi dhe nevojën për masën e tillë. 

2. Para ngritjes së aktakuzës, aktvendimi mbi dorëzaninë merret nga gjyqtari 
i procedurës paraprake ndërsa pas ngritjes së aktakuzës nga gjyqtari i 
vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues. 

3. Aktvendimi me të cilin dorëzania pranohet dhe aktvendimi me të cilin ajo 
anulohet merren pas dëgjimit të mendimit të prokurorit të shtetit, nëse 
vepra penale ndiqet sipas detyrës zyrtare, dhe mendimit të të pandehurit 
ose mbrojtësit. 

4. Aktvendimi i dorëzohet të pandehurit. 
5. Personit që i nënshtrohet aktvendimit me dorëzani i konfiskohet 

përkohësisht dokumenti i udhëtimit, përveç nëse ka arsye bindëse për 
gjykatën që të mos konfiskojë dokumentin e udhëtimit. Ankesa ndaj 
aktvendimit për konfiskimin e përkohshëm të dokumentit të udhëtimit të 
personit nuk e pezullon ekzekutimin. 

 
Paragrafët 1 deri 4. 
 
Dorëzania caktohet ose anulohet me aktvendim të arsyetuar. Para ngritjes së aktakuzës, 
aktvendimin e merr gjyqtari i procedurës paraprake ndërsa pas ngritjes së aktakuzës 
gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues. 
Aktvendimi për caktim apo anulim të dorëzanisë merret pas dëgjimit të mendimit të 
prokurorit të shtetit dhe mendimit të të pandehurit ose mbrojtësit. 
Aktvendimi i dorëzohet të pandehurit. 
 
Paragrafi 5. 
 
Si masë përforcuese (plotësuese, ad-hezione) për dorëzaninë mund të zbatohet edhe 
sekuestrimi i përkohshëm i dokumentit të udhëtimit të të pandehurit. Për zbatim të 
kësaj mase merret aktvendim. Ankesa kundër aktvendimit nuk e ndal ekzekutimin e tij. 
Kur ekziston “arsye bindëse” për të mos sekuestruar dokumentin e udhëtimit është 
çështje faktike e cila i është lënë për vlerësim gjykatës. Situatë e tillë do të ishte p. sh. 
kur i pandehuri duhet patjetër t’i nënshtrohet mjekimit në ndonjë institucion 
specialistik jashtë vendit, kur për mjekim të atij lloji nuk ekziston institucion mjekësor 
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adekuat, ose kur i pandehuri jashtë duhet urgjent të japë deklaratë për trashëgiminë, 
sepse në të kundërtën do t’i ekspozohej dëmit të madh material e të ngjajshme.258 
 
Neni 181 [Përmbajtja e dorëzanisë] 
 
1. Dorëzania gjithmonë përkufizohet si shumë e parave e përcaktuar sipas 

peshës së veprës penale, rrethanave personale dhe familjare të të 
pandehurit dhe gjendjes materiale të personit që e jep dorëzaninë. 

2. Dorëzania mund të jepet me para të gatshme, me letra me vlerë, sende të 
vlefshme dhe me pasuri të tjera të luajtshme me vlerë të konsiderueshme të 
cilat lehtë mund të shndërrohen në para dhe të ruhen, me vënien e 
hipotekës për shumën e dorëzanisë mbi vlerat e paluajtshme të personit që 
jep dorëzani ose me detyrim personal të një apo më shumë personave që në 
rast të ikjes së të pandehurit zotohen të paguajnë shumën e caktuar të 
dorëzanisë.  

3. Nëse i pandehuri ik, me aktvendim të gjykatës caktohet që vlera e dhënë si 
dorëzani të derdhet në fondin për kompensimin e viktimave.  

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i këtij neni parasheh kushtet e përgjithshme të cilat duhet të merren 
parasysh me rastin e aplikimit të dorëzanisë. Dorëzania përcaktohet si shumë e parave e 
cila përcaktohet: a) sipas peshës së veprës penale; b) sipas rrethanave personale dhe 
familjare të të pandehurit; dhe c) sipas gjendjes materiale të personit që e jep 
dorëzaninë. 
Pesha e veprës penale çmohet sipas dënimit të paraparë për vepër penale konkrete dhe 
pasojës që ajo ka shkaktuar. Gjithashtu duhet pasur parasysh edhe rrethanat të cilat 
veprën penale e bëjnë më të lehtë apo më të rëndë. 
Rrethanat personale të të pandehurit, të cilat duhet pasur parasysh, janë të dhënat nga 
neni 154 paragrafi 1 të KPP dhe rrethanat nga neni 73 paragrafi 1 të KP-së e rrethana të 
tjera të cilat mund të jenë me ndikim në matjen e dënimit. Me atë rast duhet shikuar 
nëse i pandehuri është recidivist, a e ka kryer veprën penale me dashje apo nga 
pakujdesia, dhe në çfarë roli është paraqitur me rastin e bashkëpunimit në kryerjen e 
veprës penale.259 
Rrethanat familjare të të pandehurit të pranishme me rastin e marrjes së vendimit duhet 
të merren parasysh në përmasat që ato çmohen me rastin e matjes së dënimit. Por me 
rastin e vendosjes për dorëzani, gjykata nuk mund të bëjë verifikime të posaçme për 
rrethanat personale dhe familjare të të pandehurit. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dorëzania sipas paragrafit 2 mund të jetë dorëzani reale ose dorëzani personale. 
Pavarësisht nga lloji i saj, dorëzania gjithherë përcaktohet në një shumë parash të 
caktuar. 
                                                 
258 Škulić, op. cit., fq. 507. 
259 Petrić 1, fq. 363 
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Dorëzania është reale kur shuma për caktimin e saj jepet me para të gatshme, me 
lënien peng të sendeve me vlerë të konsiderueshme të cilat lehtë mund të shndërrohen 
në para dhe të ruhen, ose me hipotekë për shumën e dorëzanisë mbi vlerat e 
paluajtshme të personit që jep dorëzaninë.  
Lartësia e shumës së dorëzanisë nuk është përcaktuar konkretisht. Pranimi ose 
mospranimi i propozimit për lirim nga paraburgimi me dorëzani i është lënë vlerësimit 
të gjyqtarit, i cili nuk lejon dorëzanin kur çmon se ajo nuk është e mjaftueshme të 
sigurojë praninë e të pandehurit. Andaj shuma e dorëzanisë nuk duhet të caktohet në 
lartësi të cilën garanti nuk mund ta përmbush, as aq e ultë sa nuk siguron praninë e të 
pandehurit.  
Pranimi i sendeve të vlefshme (stoli ari, para ari etj.) në depozitin gjyqësor do duhej të 
kryhet në prani të personit profesional i cili mund të përcaktojë se për çfarë sendi është 
fjala dhe cila është vlera e saj. Shpenzimet rreth përcaktimi të vlerës së sendeve të 
vlefshme i paguan propozuesi i dorëzanisë. 
“Pasuri të tjera të luajtshme me vlerë të konsiderueshme” mund të konsiderohen 
fotografitë artistike, skulpturat dhe sendet tjera të artit të rëndësishme dhe me vlerë, 
pastaj koleksionet filatelistike dhe numizmatike, gjësende antike etj.260 Edhe vlera e 
këtyre sendeve përcaktohet sikurse u tha te përcaktimi i vlerës së sendeve me vlerë. 
Propozuesi i dorëzanisë siguron vlefshmërinë e dorëzanisë duke i prezantuar gjykatës 
provën për pronësinë kur paluajtshmëria është objekt i dorëzanisë. Kur si dorëzani 
ofrohet hipoteka në sende të paluajtshme, dhënësi i hipotekës duhet t’i prezantojë 
gjykatës proven se është përfunduar procedura për vënie nën hipotekë.  
Dorëzania personale është një premtim personal me të cilin një apo më shumë persona 
(jo i pandehurit) zotohet se në rast të ikjes së të pandehurit do të paguajnë shumën e 
caktuar të dorëzanisë, por që shumën e tillë paraprakisht nuk e paguajnë as që vihët 
kufizimi në pasurinë e tyre. Propozuesi i dorëzanisë personale i prezanton gjykatës 
deklaratën e vërtetuar me të cilën merr përsipër obligimin për shumën saktë të 
përcaktuar të dorëzanisë. 
 
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 përcakton se kur i pandehuri ka ikë, mjetet e dorëzanisë - reale apo 
personale derdhen në fondin për kompensimin e viktimave. Gjykata me aktvendim 
fillimisht duhet të konstatojë se i pandehuri ka ikë, pastaj me të njëjtin aktvendim 
orienton mjetet tek fondi për kompensimin e viktimave. Këtu duhet të kihet parasysh se 
në fondin për kompensimin e viktimave derdhet vetëm shuma e dorëzanisë së hequr 
për shkak të ikjes së të pandehurit. Shuma e dorëzanisë së caktuar sipas nenit 179 
paragrafi 2 dhe të prishur për shkak të përsëritjes, vazhdimit ose kryerjes së veprës 
penale derdhet në buxhet (neni 182 paragrafi 2). 
Kur është fjala për sende që janë objekt i dorëzanisë së hequr r, ato shitën sipas 
procedurës përmbaruese. Te heqja e dorëzanisë personale, personi (ose personat) që ka 
garantuar thirret të paguaj shumën e caktuar të dorëzanisë.  
Konsiderohet se i akuzuari, i cili ka paguar për dorëzani dhe ka premtuar se pa leje të 
gjykatës nuk do të braktisë vendqëndrimin, ka ikur, nëse pa lejen e gjykatës ka shkuar 
në botën e jashtme për mjekim. I akuzuari është dashur paraprakisht të kërkojë leje nga 
                                                 
260 Petrić 1, fq. 364. 
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gjykata për udhëtim jashtë për mjekim (aktvendimi i gjykatës së Qarkut në Beograd, 
Kž 1137/00 datë 19. qershor 2000.).261 
Në qoftë se i pandehuri ka ikur, pastaj shtihet në dorë nëpërmjet letërreshtimit (neni 
535) ose nëpërmjet procedurës së ekstradimit ai u dorëzohet organeve tona, pavarësisht 
se prania e tij kësisoj është siguruar, mjetet e dorëzanisë nuk kthehen. 
Me rastin e shitjes së sendeve që janë objekt i dorëzanisë e cila është hequr, ndodh që 
të inkasohen më pak apo më shumë mjete se sa ishte shuma e përcaktuar e të hollave 
për dorëzani. Kur nuk përmbushet shuma e dorëzanisë nuk mund të kërkohet plotësim i 
shumës së dorëzanisë. Por, kur në proces të shitjes inkasohen më shumë mjete, atëherë 
teprica i kthehet personit që ka ofruar dorëzaninë. Mirëpo, kur teprica realizohet në 
rastin kur vetë i pandehuri e ka dhënë dorëzaninë, teprica e mjeteve mund të realizohet 
nëpërmjet procedurës përmbaruese për pagim të shpenzimeve të procedurës penale, për 
kompensim dëmi ose për konfiskim të dobisë pasurore.262 
 
Neni 182 [Heqja e dorëzanisë] 
 
1. Kur urdhërohet dorëzani nga neni 179, paragrafi 1 i këtij Kodi, i pandehuri 

paraburgoset dhe dorëzania hiqet, nëse pas thirrjes me rregull ai nuk 
paraqitet dhe mungesën nuk e arsyeton, nëse përgatitet të ikë ose kur gjatë 
kohës sa është në liri paraqiten arsye të tjera ligjore për paraburgimin e tij. 

2. Kur urdhërohet dorëzani nga neni 179, paragrafi 2 i këtij Kodi, i pandehuri 
paraburgoset dhe shuma e dhënë si dorëzani me aktvendim derdhet në 
buxhet, kur ai ka përsëritur veprën penale, ka përfunduar veprën e tentuar 
penale ose ka kryer veprën penale për të cilën ai është kanosur se do ta 
kryejë. 

3. I pandehuri gjithmonë njoftohet me kohë për pasojat e mosbindjes. 
4. Dorëzania hiqet kur procedura penale pushohet me aktvendim të formës së 

prerë ose me aktgjykim të formës së prerë. Kur i pandehuri dënohet me 
burgim, dorëzania hiqet vetëm pasi ai të ketë filluar mbajtjen e dënimit. 

5. Me heqjen e dorëzanisë, paratë e gatshme të depozituara, letrat me vlerë, 
sendet me vlerë dhe pasuri të tjera të luajtshme me vlerë të konsiderueshme 
kthehen dhe hipoteka hiqet. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kur urdhërohet dorëzania sipas nenit 179 paragrafi 1 (për shkak të rrezikut nga ikja), 
dorëzania hiqet dhe caktohet paraburgimi nëse i pandehuri: - pas thirrjes me rregull nuk 
paraqitet dhe mungesën nuk e arsyeton; - nëse përgatitet të ikë; - ose kur gjatë kohës sa 
është në liri paraqiten arsye të tjera ligjore për paraburgimin e tij. Dorëzania hiqet 
gjithashtu kur është caktuar paraburgimi obligator (neni 367 parag. 2). 
Dorëzania hiqet edhe pa zëvendësim të saj me paraburgim kur më nuk ekzistojnë 
kushtet për paraburgim në bazë të të cilave është caktuar dorëzania.  

                                                 
261 Simović, Komentar zakona o krivičnim/kaznenom posrupku u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2005, fq. 
398. 
262 Petrić, op. cit., fq. 365. 
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Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Paragrafi 2 i këtij neni i referohet dorëzanisë së caktuar sipas nenit 179 paragrafi 2. Në 
të vërtetë, kur i pandehuri ka përsëritur veprën penale, ka përfunduar veprën e tentuar 
penale ose ka kryer veprën penale për të cilën ai është kanosur se do ta kryejë ai 
paraburgoset. Me atë rast shuma e dhënë si dorëzani me aktvendim derdhet në buxhet. 
Shih: komentet te neni 181 paragrafi 3. Për pasojat e mosbindjes i pandehuri gjithmonë 
njoftohet me kohë. 
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 të këtij neni si moment për heqjen e dorëzanisë e përcakton 
pushimin e procedurës penale me aktvendim të formës së prerë ose përfundimin e 
procedurës penale me aktgjykim të formës së prerë. Mirëpo, kur i pandehuri dënohet 
me burgim, dorëzania hiqet vetëm pasi ai të ketë filluar mbajtjen e dënimit.  
 
Paragrafi 5. 
 
Me heqjen e dorëzanisë, paratë e gatshme të depozituara, letrat me vlerë, sendet me 
vlerë dhe pasuri të tjera të luajtshme me vlerë të konsiderueshme kthehen dhe hipoteka 
hiqet. 
 
 
H. Arresti shtëpiak 
 
Neni 183 [Arresti shtëpiak] 
 
1. Gjykata mund të caktojë arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse: 

1.1. ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale; dhe 
1.2. plotësohen kushtet nga neni 187, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2. i 

këtij Kodi. 
2. Gjykata me aktvendim të arsyetuar vendos mbi masën nga ky nen. 

Aktvendimi duhet të përmbajë arsyetimin që përcakton se janë plotësuar 
kushtet nga paragrafi 1 i këtij neni dhe nevojën për masën e tillë. 

3. Gjykata me aktvendim vendos se i pandehuri nuk guxon të largohet nga 
lokalet ku ai e ka vendbanimin ose vendqëndrimin apo nga institucioni 
publik për trajtim ose përkujdesje. Gjykata mund ta kufizojë ose ndalojë 
kontaktin ndërmjet të pandehurit dhe personave me të të cilët ai nuk jeton 
apo të cilët nuk janë të varur nga i pandehuri. Përjashtimisht, gjykata 
mund të lejojë të pandehurit që për kohë të caktuar të largohet nga lokalet 
ku mbahet arresti shtëpiak kur kjo është domosdo e nevojshme për 
përmbushjen e nevojave jetësore ose për kryerjen e ndonjë pune. 

4. Aktvendimi i dorëzohet të pandehurit dhe një kopje i dorëzohet stacionit 
policor përkatës në territorin në të cilin duhet të zbatohet masa. 
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5. Gjykata mund të caktojë paraburgim nëse i pandehuri pa leje shkel 
aktvendimin. I pandehuri për këto pasoja gjithmonë duhet njoftuar me 
kohë. 

6. Gjykata e mbikëqyrë zbatimin e masës së arrestit shtëpiak drejtpërdrejt 
ose nëpërmjet policisë. Policia ka të drejtë që në çdo kohë të verifikojë 
zbatimin e masës së arrestit shtëpiak dhe rastësisht verifikon praninë e të 
pandehurit në vendin e mbajtjes së arrestit shtëpiak. Policia e njofton 
gjykatën pa vonesë për çdo cenim të mundshëm të masës. 

7. Përveç nëse ky nen parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi 
paraburgimin përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, 
kohëzgjatjen, vazhdimin dhe pushimin e masës nga ky nen. Dispozitat e 
Kodit Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar gjithashtu 
zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen. 

8. Pas ngritjes së aktakuzës, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues vendos në të gjitha rastet mbi vazhdimin e arrestit shtëpiak në bazë 
të propozimit të arsyetuar të prokurorit të shtetit. I pandehuri dhe 
mbrojtësi i tij, kur i pandehuri ka mbrojtës, duhet njoftuar për propozimin 
brenda tre ditëve nga kalimi i afatit të aktvendimit aktual mbi arrestin 
shtëpiak. 

9. Personit në arrest shtëpiak përkohësisht mund t’i konfiskohet dokumenti i 
udhëtimit. Ankesa kundër aktvendimit mbi konfiskimin e përkohshëm të 
dokumentit të udhëtimit nuk e pezullon ekzekutimin. 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Gjykata me aktvendim të arsyetuar mund të caktojë masën e arrestit shtëpiak për të 
pandehurin nëse ekzistojnë kushtet për caktim të paraburgimit nga neni 187 paragragi 1 
i këtij Kodi. 
Derisa masa Ndalimi për t’iu afruar vendit apo personit mund të caktohet në rastin kur 
ekziston ndonjë shkak për paraburgim nga neni 187 paragrafi 1 nënparag. 1. 2. pikat 
1.2.2. (rreziku nga sabotimi i provave). dhe 1.2.3. (rreziku nga kryerja, përfundimi i 
veprës penale), si dhe masa Paraqitja në stacionin policor për rastin kur ekziston shkak 
për paraburgim nga neni 187 paragrafi 1 nënparag. 1. 2. pika 1.2.1. (rreziku nga ikja), 
Arresti shtëpiak mund të caktohet për cilëndo pikë të nenit 187 parag, 1 nënparag. 1.2. 
Me aktvendim me të cilin caktohet arresti shtëpiak gjykata vendos se i pandehuri nuk 
guxon të largohet nga:  
- lokalet ku ai e ka vendbanimin ose vendqëndrimin,  
- apo nga institucioni publik për trajtim ose përkujdesje.  
Institucioni publik për trajtim ose përkujdesje mund të jetë institucioni mjekësor ku 
është në shërim i pandehuri, veçmas institucioni për shëndetin mental ku i pandehuri 
qëndron për ekzaminim psikiatrik sipas nenit 507 të Kodit.  
Me rastin e caktimit të arrestit shtëpiak gjykata gjithashtu mund ta kufizojë ose ta 
ndalojë kontaktin ndërmjet të pandehurit dhe personave me të të cilët ai nuk jeton apo 
të cilët nuk janë të varur nga i pandehuri. Zgjerimi i efektit të arrestit shtëpiak edhe me 
ndalimin e kontaktit të të pandehurit me personat sipas paragrafit 3 të këtij neni, në një 
mënyrë, masën e arrestit shtëpiak e lidhë me masën e ndalimit për t’iu afruar personit të 
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caktuar. Në të vërtetë, gjatë kohës së zgjatjes së masës, qëndron e drejta e të pandehurit 
që pa pengesa të shihet me anëtarët e familjes të afërm të tij përveç nëse personat e tillë 
janë përfshirë me masë apo janë kufizuar me masën. Megjithatë, mund të kufizohet 
kontakti i të pandehurit me ndonjë të afërm gjinor (bile edhe me fëmijët) ose me 
partnerin bashkëshortor nëse personat e tillë janë subjekt pasiv të veprës penale të të 
pandehurit si p.sh. te dhuna në familje, te veprat penale kundër martesës dhe familjes, 
të ndonjë vepër penale kundër jetës dhe trupit etj., ku masa është caktuar pikërisht për 
mbrojtjen e tyre.263 
Gjykata mund t’i lejojë të pandehurit të largohet nga lokalet ku e mban arrestin 
shtëpiak kur largimi është domosdo e nevojshme për përmbushjen e nevojave jetësore 
ose për kryerjen e ndonjë pune.  
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Masa e arrestit shtëpiak caktohet me aktvendim. Nga një kopje e aktvendimit i 
dorëzohet të pandehurit dhe stacionit policor përkatës në territorin në të cilin duhet të 
zbatohet masa. Mosrespektimi i aktvendimit rezulton me caktim të paraburgimit. Për 
këtë pasojë i pandehuri duhet të njoftohet me kohë.  
 
Paragrafi 6. 
 
Mbikëqyrja e zbatimit të masës së arrestit shtëpiak bëhet drejtpërdrejt nga ana e 
gjykatës ose nëpërmjet policisë. Policia në çdo kohë mund të verifikojë praninë e të 
pandehurit në vendin e mbajtjes së arrestit shtëpiak dhe për çdo cenim të mundshëm të 
masës pa vonesë e njofton gjykatën. Shprehja “rastësisht” është përkthim bukval i 
shprehjes anglisht randomly (serbisht nasumice) ka kuptim që policia pa përcaktim të 
ndonjë orari strikt për verifikim e përcakton momentin kur të bëjë verifikimin. 
 
Paragrafi 7. 
 
Paragrafi 7 parasheh zbatim përshtatshmërisht të dispozitave të KPP mbi paraburgimin 
lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, vazhdimin dhe pushimin e masës së arrestit shtëpiak. 
Gjithashtu për masën e arrestit shtëpiak parasheh zbatim përshtatshmërisht të 
dispozitave të KP mbi llogaritjen e paraburgimit në dënimin e shqiptuar.  
 
Paragrafi 8. 
 
Në të gjitha rastet (edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, sepse thuhet “në të gjitha rastet pas 
ngritjes së aktakuzës”) për vazhdim të arrestit shtëpiak vendos gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i trupit gjykues në bazë të propozimit të arsyetuar të prokurorit të shtetit.  
Njoftimi që i jepet të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, (kur ka mbrojtës) me propozimin 
e prokurorit të shtetit për vazhdim të arrestit shtëpiak brenda tre ditëve nga kalimi i 
afatit të aktvendimit aktual (të fundit) mbi arrestin shtëpiak nuk është në harmoni me 
nenin 191 paragrafi 2 të Kodit, i cili parasheh që për propozim të prokurorit të shtetit 

                                                 
263 Škulić, op. cit., fq. 507. 
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për vazhdim të paraburgimit njoftimi të bëhet tri ditë para skadimit të paraburgimit të 
caktuar me aktvendimin e fundit. 
Është e qartë se dispozitat e nenit 183, të cilat e rregullojnë arrestin shtëpiak, janë 
dispozita të posaçme që shprehin veçoritë e masës së arrestit shtëpiak. Dispozitat e tilla 
nuk ndikohen nga zbatimi përshtatshmërisht i dispozitave mbi paraburgimin sipas 
paragrafit 7 të këtij neni. Por nuk është e qartë sa ka kuptim që i pandehuri dhe 
mbrojtësi i tij të njoftohen me propozimin e prokurorit të shtetit për vazhdim të arrestit 
shtëpiak brenda tri ditëve pas skadimit të arrestit shtëpiak, kur dihet se gjyqtari duhet të 
vendosë për propozim për vazhdimin e arrestit shtëpiak më së largu në momentin e 
skadimit të afatit. 
 
Paragrafi 9. 
 
Si masë përforcuese për masën e arrestit shtëpiak mund të merret përkohësisht (të 
sekuestrohet) dokumenti i udhëtimit me aktvendim. Me atë rast ankesa nuk e ndal 
ekzekutimin.  
 
  
I. Diversioni 
 
Neni 184 [Diversioni] 
 
1. I pandehuri i arrestuar për vepër penale për të cilën dënimi maksimal i 

paraparë është jo më shumë se një vjet dhe i cili nuk ka dënime të 
mëparshme ose nuk ka marrë pjesë në diversion, mund t’i caktohet 
diversioni sipas urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake. I pandehuri 
ose prokurori i shtetit gjithashtu mund të propozojnë diversionin. Nëse 
prokurori i shtetit pajtohet ose i propozon gjykatës masën e diversionit, 
gjyqtari i procedurës paraprake mund të pezullojë procedurën penale për 
një vit dhe liron të pandehurin nën kushtet e mëposhtme: 
1.1. i pandehuri duhet të bëjë kompensimin e arsyeshëm ndaj viktimës së 

veprës penale, nëse ka ndonjë, siç përcakton gjyqtari i procedurës 
paraprake; 

1.2. i pandehuri lajmërohet rregullisht në stacionin policor që është më së 
afërmi prej vendbanimit të tij, në intervalet e caktuara nga gjyqtari i 
procedurës paraprake; 

1.3. i pandehuri merr pjesë dhe përfundon këshillimin, trajtimin 
psikologjik, trajtimin nga abuzimi me substanca narkotike, 
arsimimin, ose veprimet tjera të cilat konsiderohen të përshtatshme 
nga gjyqtari i procedurës paraprake. 

2. Kur i pandehuri vepron në pajtim me kushtet e përcaktuara nga gjyqtari i 
procedurës paraprake, procedura penale kundër të pandehurit pushohet 
nga gjyqtari i procedurës paraprake gjatë muajit të dymbëdhjetë të 
diversitetit. 

3. Nëse i pandehuri shkel kushtet e përcaktuara nga gjyqtari i procedurës 
paraprake, procedura penale rifillohet. Gjyqtari i procedurës paraprake, 
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nëse është e nevojshme, mund të lëshojë urdhërarrest sipas nenit 175 të 
këtij Kodi.  

 
Paragrafi 1. 
 
KPP diversionin e radhitë në kuadër të masave për sigurimin e pranisë së të pandehurit në 
procedurë penale. Kur analizohet përmbajtja e nenit 184, i cili rregullon diversionin, duket 
qartë se diversioni më tepër ka karakter të një procedure alternative se sa të një mase për 
sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale. Nëpërmjet diversionit 
mundësohet zgjidhja efikase e çështjes penale konkrete pa dalë në shqyrtim gjyqësor. 
Për zbatim të masës së diversionit fillimisht kërkohet ekzistimi i dy parakushteve, 
pastaj me rastin e shqiptimit të masës, nga i pandehuri kërkohet plotësimi i kushteve të 
caktuara. 
Parakushtet për shqiptim të kësaj mase janë: - I pandehuri është arrestuar për vepër 
penale për të cilën është paraparë dënimi jo më shumë se një vjet burgim; - I pandehuri 
nuk bën të jetë i dënuar më parë as të jetë shqiptuar ndaj tij masë diversiteti. Kur 
plotësohen këto parakushte gjyqtari i procedurës paraprake mund të caktojë 
diversionin. Propozimin për zbatim të kësaj mase mund ta japin edhe i pandehuri ose 
prokurori i shtetit.  
Nëse prokurori i shtetit pajtohet (me propozimin e të pandehurit apo me mendimin e 
gjyqtarit për të caktuar mesën) ose i propozon gjykatës masën e diversionit, gjyqtari i 
procedurës paraprake mund të pezullojë procedurën penale për një vit dhe liron të 
pandehurin nën kushtet e mëposhtme: 
a) i pandehuri duhet të bëjë kompensimin e arsyeshëm ndaj viktimës së veprës penale 
siç përcakton gjyqtari i procedurës paraprake; 
b) i pandehuri lajmërohet rregullisht në stacionin policor në intervalet kohore të 
caktuara nga gjyqtari i procedurës paraprake; 
c) i pandehuri merr pjesë dhe përfundon këshillimin, trajtimin psikologjik, trajtimin 
nga abuzimi me substanca narkotike, arsimimin, ose veprimet tjera të cilat 
konsiderohen të përshtatshme nga gjyqtari i procedurës paraprake. 
Kodi i procedurës penale si forma të kufizimit të lirisë parasheh arrestin, ndalimin dhe 
paraburgimin. Duket se fjala “arrest” e përdorur në paragrafin 1 të këtij neni nënkupton 
edhe ndalimin policor. Kur e themi këtë kemi parasysh faktin se arrestimi është 
kufizim i lirisë për një kohë të shkurtë, arrest për të cilin gjyqtari i procedurës 
paraprake as që din. Meqenëse gjyqtari i procedurës paraprake kupton për arrestin (i 
cili është shndërruar në ndalim) pasi që prokurori i shtetit t’i paraqet atij kërkesë për 
caktim të paraburgimit (neni 164 paragrafi 7), gjyqtari i procedurës paraprake tani ka 
mundësi ta caktojë masën e diversionit. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Nën kushtet e parapara me paragrafin 1 të këtij neni procedura penale, siç u pa më 
lartë, mund të pezullohet për një vit. Nëse i pandehuri i përmbush kushtet e përcaktuara 
nga procedura penale kundër të pandehurit pushohet nga gjyqtari i procedurës 
paraprake gjatë muajit të dymbëdhjetë të diversitetit. Fjalët: “gjatë muajit të 
dymbëdhjetë” lënë për të kuptuar se gjyqtari i procedurës paraprake kur sheh se i 



Ejup Sahiti 

483 

pandehuri i ka plotësuar kushtet, e pushon procedurën pa e pritur përfundimin e muajit 
të dymbëdhjetë. 
Nëse i pandehuri nuk i përmbush kushtet e përcaktuara, procedura penale rifillohet.  
 
 
J. Paraburgimi 
 
Dispozitat kushtetuese lidhur me kufizimin e lirisë gjëndën në nenin 29 të Kushtetutës 
së Kosovës. Paragrafi 1 i nenit në fjalë secilit i garanton të drejtën e lirisë. Askush nuk 
mund të privohet nga liria me përjashtim të rasteve të parapara me ligj dhe me vendim 
të gjykatës kompetente.  
Marr në përgjithësi paraburgimi mund të jetë obligator dhe fakultativ. Paraburgimi 
obligator parashihet vetëm pas përfundimit të gjykimit në shkallë të parë ose në 
Gjykatë të Apelit kur i akuzuari është dënuar me burgim pesë vjet ose më shumë (neni 
367 paragrafi 2). Dyshimi për ekzistim të rrezikut të llojit të caktuar, i cili kërkohet për 
paraburgim fakultetiv, te paraburgimi obligator është zëvëndësuar me supozim të 
parrxueshëm të rrezikut i cili mbështetet në peshën e dënimit të shqiptuar.  
Paraburgimi në procedurë ndaj të miturve, rregullohet me nenin 66 i KDM. 
Paraburgimi në procedurë për rishikim të çështjes penale rregullohet me nenin 427 
paragrafi 5. 
Paraburgimi në procedurë të ekstradimit, rregullohet me neni 19 dhe 20 i Ligjit për 
bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale. 
  
Neni 185 [Paraburgimi] 
 
1. Paraburgimi mund të caktohet vetëm nën kushtet dhe në pajtim me 

procedurat e parapara me këtë Kod. 
2. Paraburgimi duhet të reduktohet në kohën sa më të shkurtër të mundshme. 

Kur i pandehuri mbahet në paraburgim, të gjitha organet që marrin pjesë 
në procedurën penale dhe organet që ofrojnë ndihmën juridike detyrohen 
të veprojnë me nguti të posaçme. 

3. Paraburgimi hiqet dhe i paraburgosuri lirohet në çdo fazë të procedurës 
posa të pushojnë shkaqet e caktimit të tij. 

4. Neni 166, paragrafët 2 dhe 3, neni 167 paragrafi 2, neni 168, neni 169, neni 
170, paragrafi 3 dhe neni 171, paragrafët 3 dhe 4 të këtij Kodi gjithashtu 
zbatohen gjatë kohës së paraburgimit. 

5. Me rastin e arrestimit, personi që i nënshtrohet paraburgimit informohet: 
5.1. gojarisht dhe me shkrim për të drejtat nga neni 167 i këtij Kodi; dhe 
5.2. me shkrim për të drejtat tjera që i gëzon sipas këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i këtij neni shpreh parimin e ligjshmërisë me rastin e caktimit të 
paraburgimit. Kushtet për paraburgim dhe procedura për caktimin e tij janë përcaktuar 
me dispozitat procedurale në kuadër të njësisë së paraburgimit. Ligjshmëria e mbajtjes 
së të pandehurit në paraburgim çmohet nga prizmi i ekzistimit të kushteve për 
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paraburgim, jo me mënyrën e përfundimit të procedurës penale. Mënyra e përfundimit 
të procedurës penale (me aktgjykim lirues apo fajësues) ka rëndësi për procedurën për 
kompensim dëmi sipas nenit 525 të KPP. 
Privimi i kundërligjshëm i lirisë paraqet vepër penale nga neni 196 i KP.  
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 kërkon që të kihet kujdes për parimin e proporcionalitetit, kujdes për 
baraspeshë midis peshës së veprës penale të kryer, dënimit i cili sipas të dhënave që i 
ka gjykata do të mundë të pritej dhe nevojës për caktim të paraburgimit. Në këtë 
drejtim kërkohet reduktimi i paraburgimit në kohën sa më të shkurtër të mundshme si 
dhe veprimi me nguti i të gjitha organeve që ofrojnë ndihmën juridike në procedurë 
penale.  
“Kohë sa më të shkurtër e mundshme” për reduktim të paraburgimit nga ky paragraf 
është ajo kohë e cila mundëson përmbushjen me sukses të qëllimit të procedurës 
penale. Këtë çështje e vlerëson gjyqtari i cili vendos për paraburgimin. 
Veprimi me nguti nënkupton dhënie të përparësisë veprimtarisë në lëndët penale në të 
cilat është caktuar paraburgimi. 
 
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 përcakton klauzolën rebus sic stantibus. Paraburgimi zgjatë derisa 
ekzistojnë kushtet sipas të cilave është caktuar. Po sa të pushojnë shkaqet e caktimit të 
tij, paraburgimi hiqet dhe i pandehuri lirohet. Për heqje të paraburgimit nuk është i 
domosdoshëm propozimi i palëve. Gjykata në çdo fazë të procedurës shqyrton sipas 
detyrës zyrtare a ekzistojnë kushtet për paraburgim. Kurdo që gjen se kushtet për 
paraburgim më nuk ekzistojnë, me aktvendim e heqë paraburgimin. 
Në qoftë se gjatë rrjedhës së paraburgimit pushon së ekzistuari kushti në bazë të të cilit 
është caktuar paraburgimi, por paraqitet ndonjë bazë tjetër për paraburgim, atëherë 
merret aktvendim i ri i arsyetuar për paraburgim.264  
Për të drejtën për kompensim dëmi personit të arrestuar, ndaluar ose paraburgosur në 
mënyrë të kundërligjshme shih: nenin 15 dhe 529 paragrafi 1 nënparagrafët 1.1., 1.3., 
1.4.  
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozitat ligjore të cilave u referohet paragrafi 4 kanë të bëjnë me disa të drejta që i 
gëzon personi i arrestuar, të drejta të cilat konform paragrafit 4 të këtij neni zbatohen 
edhe ndaj personit të paraburgosur. Këtu është fjala për të drejtën e të arrestuarit që t’i 
caktohet mbrojtësi me shpenzime publike dhe e drejta që lirisht të komunikojë me 
mbrojtësin; e drejta e të arrestuar shtetas të huaj për të njoftuar zyrën ndërlidhëse apo 
misionin diplomatik të shtetit të tij; e drejta për njoftim për arrestimin; e drejta e 
personit të arrestuat për kontrollim mjekësor; e drejta në pushim pa ndërprerje prej tetë 
orësh brenda 24 orëve; e drejta në pushim të caktuar gjatë marrjes në pyetje dhe e 
drejta në ushqim.  
                                                 
264 Marina, op. cit., fq. 185.  
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Paragrafi 5. 
 
Dispozita e nenit 29, paragrafi 2 e Kushtetutës së Kosovës parasheh që “çdokush që 
privohet nga liria, duhet të vihet në dijeni menjëherë, për arsyet e privimit, në gjuhen 
që ajo/ai e kupton. Njoftimi me shkrim mbi arsyet e privimit duhet të bëhen sa më 
shpejt që të jetë e mundur.” 
Arresti për të cilin fletë paragrafit 5 ka të bëjë me arrestimin në bazë të urdhërarrestit 
për paraburgim (neni 175). Prandaj, sipas kësaj dispozite, me rastin e arrestimit, 
personi që i nënshtrohet paraburgimit informohet: a) gojarisht dhe me shkrim për të 
drejtat nga neni 167 i këtij Kodi (informimi në gjuhën që e kupton për të drejtën për t’u 
mbrojtur në heshtje, për përkthim fala, për mbrojtje profesionale etj.); dhe b) me shkrim 
për të drejtat tjera që i gëzon sipas këtij Kodi. Për “të drejtat tjera” shih: sqarimin te 
paragrafi paraprak. 
Nevoja për informim për arsyet e arrestit qoftë me gojë apo me shkrim është e 
pakontestueshme. Shtrohet pyetja cili është momenti i informimit kur kihet parasysh 
fakti se dispozita përkatëse e Kushtetutës thotë: “sa më shpejt që të jetë e mundur,” 
ndërsa dispozita përkatëse e Kodit të procedurës penale thotë: “me rastin e 
arrestimit…” Arrestimin e bën policia sipas nenit 163. Për informim me shkrim për të 
drejtat e personit të arrestuar policia përgatit ekzemplarë përkatës. Përkundër kësaj 
është e qartë se te arrestimi i përkohshëm sipas nenit 162, kur personi kapet në 
flagrancë gjatë kryerjes së veprës penale ose është në ndjekje për kryerjen e veprës 
penale, nuk është reale të pritet informimi edhe me shkrim në momentin e arrestimit. 
Informimi me shkrim duhet të bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur, gjithsesi para se 
personi i arrestuar të intervistohet. 
Njoftimi me arsyet për ndalim bëhet sipas nenit 164, paragrafi 6. të KPP-së. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Ankesa e të pandehurit ndaj caktimit të paraburgimit u aprovua, ashtu që 
paraburgimi ndaj tij u ndërpre dhe u lëshua menjëherë në liri, nga arsyet se Gjykata e 
shkallës së parë me rastin e vazhdimit të paraburgimit nuk pati parasysh raportin në 
mes të rëndësisë së veprës dhe dënimit të shqiptuar. Në rastin konkret dënimi i 
shqiptuar prej 6 muaj burgim, kur i pandehuri kishte kaluar 3 muaj në paraburgim për 
të njëjtën çështje, ndërsa vendimi i shkallës së parë ende nuk ishte shkruar duke pasur 
parasysh kohën për të vendour në procedurën ankimore, shumë lehtë është e 
mundshme që i pandehuri të mbetet në paraburgim edhe me gjatë se sa dënimi i 
shqiptuar me aktgjykim që nuk ka marrë formë të prere” 
(ŽS u Koprivnici, I Kž 385/06, dt. 14 prosinca 2006.) 
 
“…Gjykata Supreme duke vendosur sipas detyrës zyrtare e ne baze te nenit 415 par. 1 
pika 4 lidhur me nenin 404 par.1 pika 6 te KPP,gjen se ne dem te akuzuarit G.L. është 
shkelur ligji penal dhe neni 73 te KPK, sepse ne dënimin e shqiptuar nuk I është 
llogaritur koha e kaluar ne paraburgim…”  
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme, Ap.nr.89/2005, dt.24.05.2005. Buletini 2004/2005.) 
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“…Nëse i dyshuari në periudhën jo të plotë 3 vjeçare, 3 herë me aktgjykim të 
plotfuqishëm është gjykuar, një here për vepër penale të lëndimit të rëndë trupor, tjetër 
herë për shkak të veprës penale kundër jetës e trupit, pastaj për veprën penale të sulmit 
të personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës, atëherë të gjitha së bashku me veprën e 
tanishme të vrasjes në tentative, për të cilën zhvillohen hetimet, arsyeton përfundimin 
që i dyshuari mund ta përsërit veprën penale dhe me këtë janë plotësuar kushtet për 
vazhdimin e paraburgimit nga neni 146 al. 1 pika c të LPP të B.H…” 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të B.H., nr.Kv.10/2005, dt. 23.05.2005.) 
 
“…Kur është në pyetje propozimi për vazhdimin e paraburgimit, është e drejtë e secilit 
person të paraburgosur qe te del para gjyqtarit ne mbështetje të nenit 5 parag.1 të 
Konventës e cila nënkupton dhënien e mundësisë atij personi që të deklarohet për 
propozimin e prokurorit, të japë arsyet e kundërshtimit te thënieve te prokurorit në 
pikëpamje të ekzistimit të prezumimeve ligjore për vazhdimin e paraburgimit duke 
përfshirë edhe ekzistimin e dyshimit të bazuar se i akuzuari të ketë kryer veprën penale. 
Ekzistimi i dyshimit të bazuar për vazhdimin e paraburgimit përherë vlerësohet në 
vështrim të provave ne momentin e vlerësimit dhe paraqet kushtin e përgjithshëm për 
vazhdimin e paraburgimit. Prandaj respektimi i të drejtave të personit të paraburgosur 
të përcaktuar ne kuptim të dispozitës së përmendur të Konventës nënkupton edhe 
dhënien e mundësisë personit të tillë përkatësisht mbrojtësit të tij që të deklarohet mbi 
ekzistimin e dyshimit të bazuar se i akuzuari të ketë kryer veprën penale dhe në kuadër 
të saj, mbi ligjshmërinë e provave të caktuara në të cilat mbështetet dyshimi i bazuar, 
po ashtu obligimin e gjykatës që t’i vlerësojë pretendimet e tilla të personit të 
paraburgosur dhe mbrojtësit të tij”. 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të B.H.,Kz 172/05 dt. 104.2005.) 
 
“…Me propozim të prokurorit publik për vazhdimin e paraburgimit, prokurori ka të 
drejtë të propozojë vazhdimin për ato baza ligjore që konsideron se ekzistojnë edhe 
arsyet. Nëse gjykata vlerëson se ekzistojnë faktet dhe rrethanat që paraqesin arsye për 
vazhdim të paraburgimit, atëherë do të vazhdojë paraburgimin, sikurse edhe në rastin, 
nëse me aktvendimin e plotfuqishëm të mëparshëm mbi caktimin apo vazhdimin e 
paraburgimit për këto baza ligjore nuk ishte caktuar apo vazhduar paraburgimi…” 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të B.H. 070.0. Kz. 06. 000526, dt.9.10.2006.) 
 
“…Përfundimi mbi ekzistimin e rrethanave të veçanta të cilat arsyetojnë frikën për 
përsëritjen e veprës penale si bazë për paraburgimin, mund të ekzistojë edhe në rastin 
kur me vendim gjyqësor të formës së prerë është vërtetuar se i mituri i dyshuar ka 
kryer veprën penale te njëjtë ose të njëllojta para se te kryej veprën për të cilën po i 
caktohet paraburgimi. Për këtë arsye përfundimi i vendimit të ankimuar i cili bazohet 
në rrethanën se i mituri i dyshuar është i evidentuar në polici si kryes i mundshëm i 
shumë veprave penale nuk mund të jetë bazë për caktimin e paraburgimit…” 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të B.H, Kz. 15/2004, dt. 19.01.2004.) 
 
“…Përfundimi mbi ekzistimin e frikës që e dyshuara do të pengojë hetimet duke 
ndikuar në dëshmitarë ose bashkëkryes, duhet të konkretizohet me fakte, të cilat 
tregojnë qe e dyshuara personalisht të ketë tentuar të ndikojë në ndonjërin prej 
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dëshmitarëve ose bashkëkryesëve përkatësisht që atë ndikim të ketë tentuar ta bëj 
përmes personit tjetër. Prandaj vazhdimi i paraburgimit ne ketë bazë është i drejtë 
vetëm kur janë verifikuar faktet drejtpërdrejt ose tërthortë për tentimin e të dyshuarës 
që të ndikojë në dëshmitarë ose bashkëkryes e jo vetëm që të supozohen si të mundshme 
veprimet e tilla, më që me atë rast edhe pse sipas natyrës së vetë paraburgimi është 
fakultativ, në mënyrë të kundërligjshme do të shndërrohej në obligator…” 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të B.H.,Kz. 164/04, dt. 14.05.2004.) 
 
“…Rrethana të cilën e paraqiti në propozim prokurori për caktimin e paraburgimit se I 
dyshuari momentalisht jeton në territorin e Republikës Serbe dhe nga dokumentet 
personale ka vetëm lejen e vozitjes, vetvetiu nuk tregojnë ne rrezikun e arratisë si bazë 
për caktimin e paraburgimit…” 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të B.H.,Kv 4/2004, dt.24.02.2004.) 
 
“…Të pa bazuara janë pretendimet e të pandehurit se nuk ka bazë ligjore për caktimin 
e paraburgimit ndaj tij duke arsyetuar se vepra penale është kryer 11 vite më parë, dhe 
vazhdimisht me të dëmtuarat jeton në bashkësi familjare. Kjo për arsye se vepra penale 
është zbuluar tani dhe pas zbulimit dhe fillimit të procedurës penale ekziston rrezik qe i 
dyshuari mund të pengojë zhvillimin e procedurës penale duke ndikuar në dëshmitarë 
në rast se kthehet në shtëpi…” 
(ŽS u Koprivnici, Kv.89/04 2, dt.23 rujna 2004.) 
  
“…Nuk ka bazë për caktim të paraburgut nëse i pandehuri veç ndodhet në paraburgim 
sipas vendimit tjetër gjyqësor, e ky fakt gjykatës i është i njohur”. 
(ŽS u Koprivnici, Kž 165/06, dt. 23 svibnja 2006.) 
  
“…E palejueshme është të caktohet paraburgimi ndaj të pandehurit me arsyetim se me 
qëndrimin e tij në liri do të ndikoje në bashkekzekutorët e panjohur. Prokurori publik 
në propozimin e tij për paraburgim nuk arsyetoi me çka i akuzuari do të ndikoje në 
bashkekzekutor dhe si do të pengoje procedurën penale…” 
(ŽS u Koprivnici II Kž 312/06 dt. 22 rujna 2006.) 
  
“…Meqenëse i pandehuri në seancat kryesore të më parmë është deklaruar për bazat e 
akuzës, ndërkaq thirrja nuk ka mundur t’i dërgohet për shkak të mosparaqitjes së 
ndërrimit të vendbanimit, në arsyetimin e aktvendimit nuk shënohej se prezenca e tij në 
seancë ishte e domosdoshme dhe kishte mundësi që seanca të mbahej në mungesë të të 
pandehurit, meqë kishim të bëjmë me procedurë të shkurtër, paraburgimi ishte i 
paarsyeshëm sipas bazës se ikjes në ketë rast….” 
(ŽS u Kporivnici I Kž 104/06 dt.6 ozujka 2006.) 
 
“…Me rastin e vendosjes nga kolegji penal për ankesën ndaj paraburgimit, mund të 
shqyrtojë vetëm nga arësyet e aktvendimit mbi caktimin e paraburgimit dhe nuk guxon 
me ndryshuar aktvendimin duke bazuar paraburgimin në një bazë të re e cila nuk ka 
qenë e përfshirë me aktvendimin e atakuar, e as që mund të anulojë aktvendimin e 
atakuar që organi i cili ka caktuar paraburgimin të bie aktvendim të ri sipas bazës 
tjetër”. 
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Qëndrim parimor nr. 6/81, XVIII Seancë e përbashkët e Gjykatës Federative dhe 
Gjykatave supreme republikane dhe krahinore dhe Gjykatës ushtarake, dt. 25 dhe 26 
qershor 1981./Botuar në “Komentar Zakona o kaznenom postupku B I H”, Sarajevo 
2005, fq. 435.  
  
Neni 186 [Njoftimi i organit kompetent për mirëqenie sociale për arrestin, 

kur kjo është e nevojshme] 
 

Kur është e nevojshme të ndërmerren masa për mbrojtjen e fëmijëve dhe të 
anëtarëve të tjerë të familjes së personit të arrestuar të cilët janë nën 
kujdesin e tij, për arrestim njoftohet organi kompetent për mirëqenie 
sociale. 

 
Kufizimi i lirisë së një personi nuk e godet vetëm personin e arrestuar. Pasojat e 
arrestimit reflektohen të fëmijët dhe anëtarët e familjes së personit të arrestuar. Andaj 
kur ka nevojë të ndërmerren masa për mbrojtjen e fëmijëve dhe të anëtarëve të familjes 
të cilët janë nën kujdesin e personit të arrestuar, për arrest njoftohet organi kompetent 
për mirëqenie sociale. 
 
Neni 187 [Kushtet e nevojshme për caktimin e paraburgimit] 
 
1. Gjykata mund të caktojë paraburgim ndaj një personi vetëm nëse në 

mënyrë të qartë ka gjetur se: 
1.1. ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale; 
1.2. përmbushet njëri nga kushtet e mëposhtme: 

1.2.1. kur ai fshihet, kur identiteti i tij nuk mund të vërtetohet ose 
kur ekzistojnë rrethana të tjera që tregojnë se ekziston rrezik i 
ikjes së tij; 

1.2.2. kur ka arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, 
ndryshojë ose falsifikojë provat e veprës penale, ose kur 
rrethanat e posaçme tregojnë se ai do të pengojë rrjedhën e 
procedurës penale duke ndikuar në dëshmitarë, në të 
dëmtuarit apo në bashkëpjesëmarrësit; ose 

1.2.3. kur pesha e veprës penale, mënyra ose rrethanat në të cilat 
është kryer vepra penale, karakteristikat e tij personale, sjellja 
e mëparshme, ambienti dhe kushtet nën të cilat ai jeton ose 
ndonjë rrethanë tjetër personale tregojnë rrezikun se ai mund 
ta përsërisë veprën penale, ta përfundojë veprën e tentuar 
penale ose ta kryejë veprën penale për të cilën është kanosur ta 
kryej. 

1.3. masat më të buta për sigurimin e pranisë së të pandehurit të 
parapara në nenin 173 të këtij Kodi do të ishin të pamjaftueshme për 
të siguruar praninë e personit të tillë, të parandalojë përsëritjen e 
veprës penale dhe të sigurojë zbatimin e suksesshëm të procedurës 
penale. 
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2. Në rastin nga paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2. i këtij neni, paraburgimi i 
caktuar vetëm për shkak të mosvërtetimit të identitetit të personit hiqet 
posa të vërtetohet identiteti i tij. Në rastin nga paragrafi 1, nën-paragrafi 
1.2. i këtij neni, paraburgimi hiqet posa të merren ose sigurohen provat për 
të cilat është caktuar paraburgimi. 

3. Nëse i pandehuri ka shkelur njërën prej masave më të buta për sigurimin e 
pranisë së të pandehurit të parapara në nenin 173 të këtij Kodi, gjykata në 
mënyrë të posaçme këtë e merr parasysh gjatë vërtetimit të ekzistimit të 
rrethanave nga paragrafi 1, nën-paragrafët 1.2. dhe 1.3. të këtij neni. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me dispozitat e këtij neni janë zgjidhur çështjet themelore për caktimin e paraburgimit 
në procedurë penale. Me to janë fiksuar kushtet materiale për paraburgim si masë për 
sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale. Procedurën për caktim, 
vazhdim ose heqje të paraburgimit e rregullojnë nenet pasuese.  
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni përcakton kushtet për paraburgim fakultativ. 
Për caktim të paraburgimit paragrafi 1 i këtij neni kërkon që në mënyrë kumulative të 
plotësohen tri kushte: a) ekzistimi i dyshimit të bazuar (si kusht bazik) se personi 
konkret ka kryer vepër penale; b) ekzistimi i së paku ndonjërit prej kushteve të 
parapara në paragrafin 1 (si bazë të veçantë) për caktimin e paraburgimit; dhe c) 
vlerësimi se në rastin konkret zbatimi i masave më të buta si alternativë të paraburgimit 
do të ishte i pamjaftueshëm për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën 
penale.  
 
Nënparagrafi 1.1. 
 
Ekzistimin apo mosekzistimin e dyshimit të bazuar si kusht themelor për caktim të 
paraburgimit e çmon gjyqtari. Mirëpo, vlerësimi i tij nuk bën të jetë arbitrar, ai duhet të 
mbështetet në fakte dhe të dhëna të cilat dyshimin e bëjnë të arsyeshëm. Kushtet 
(bazat) për caktim të paraburgimit nuk duhet të vlerësohen në mënyrë abstrakte duke i 
parafrazuar dispozitat ligjore. Ato duhet posaçërisht të shpjegohen në arsyetim të 
aktvendimit për paraburgimin. 
 
Nënparagrafi 1.2. 
 
Ndonëse në paragrafin 1 nënparagrafi 1.2. kushtet për paraburgim janë paraparë në tri 
pika, nuk do të thotë se ekzistojnë vetëm tri kushte për paraburgim fakultativ. Në të 
vërtetë secila pikë përfshinë numër të caktuar kushtesh të cilat funkcionalisht janë të 
pavarura dhe nuk kumulohen me kushtet tjera nga pika përkatëse. Ndonjë bazë tjetër 
për paraburgim nuk vjen në shprehje. Gjykata është e lirë në vlerësim se a ekzistojnë 
kushtet për paraburgim, por kur vlerëson se kushtet ekzistojnë, duhet të caktojë 
paraburgimin Paraburgimi vetëm në këtë kuptim është fakultativ.265 
Ndonëse paraburgimi është masë (më e rëndë) për sigurimin e pranisë së të pandehurit 
në procedurë penale, kur analizohen kushtet e posaçme për paraburgim, shihet se ato 
                                                 
265 Vasiljević, Grubač 1, fq. 331. 



Ejup Sahiti 

490 

kanë qëllim të diferencuar. Kështu, kushtet nga pika 1.2.1. kanë të bëjnë me sigurimin 
e pranisë; kushtet nga pika 1.2.2. me zhvillim të suksesshëm të procedurës, ndërsa pika 
1.2.3. është më tepër masë për mbrojtje të interesave shoqëro se sa masë procedurale. 
 
Pika 1.2.1. 
 
Paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. pika 1.2.1. si kushte të posaçme për paraburgim të 
personit për të cilin ekziston dyshim i bazuar se ka kryer vepër penale parasheh 
fshehjen, mosvërtetimin e identitetit të të pandehurit, ose ekzistimin e rrethanave të 
tjera që tregojnë se ekziston rrezik i ikjes së tij. 
“Kur fshihet” do të thotë se personi, për shkak se i shmanget konntaktit me organet 
kompetente shtetërore ose me qytetarë, nuk mund të gjendet në vendbanimin apo 
vendqëndrimin e tij edhe pse ai nuk është arratisur. Konsiderohet se i pandehuri fshihet 
kur i shmanget pranimit të thirrjes së organit kompetent, megjithëse është vërtetuar se 
ai gjendet në adresën e njohur. Konsiderohet se fshehët edhe kur e ndryshon adresën 
(neni 174 paragrafi 4) dhe për këtë nuk e lajmëron gjykatën. Edhe kur i pandehuri 
kërkohet sipas nenit 534 konsiderohet se fshehët. 
Vërtetimi i identitetit të një personi bëhet me dokumente personale dhe nëpërmjet 
zbatimit të metodave bashkëkohore të identifikimit (fotografi, daktiloskopi, AND). 
Dhënia e informatave për identitetin nuk është përfshirë në të drejtën e të pandehurit që 
me rastin e marrjes në pyetje, të heshtë dhe të mos përgjigjet në pyetjet e shtruara (neni 
162 paragrafi 3 nënparag. 3.3. dhe neni 171 paragrafi 2). Nga i pandehuri pritet t’i japë 
të dhënat për identitetin e tij, por të dhënat e tilla nuk mund të sigurohen me dhunë. 
Mungesa e tyre në rrethana të caktuar shkakton paraburgimin. 
Përveç fshehjes dhe mos vërtetimit të identitetit të të pandehurit, “rrethana të tjera” që 
tregojnë ekzistimin e rrezikut nga ikja mund të jenë të ndryshme si p.sh. manifestimi i 
mos disiplinës ndaj urdhrave të organeve kompetente, rrethanat personale (jeta e 
mëparshme, sjellja e të pandehurit), dhe rrethanat familjare të cilat mund të jenë me 
rëndësi për vlerësim se a ekziston rrezik për ikje. 
Me rastin e vlerësimit të rrezikuar për ikje gjithashtu duhet pasur parasysh edhe peshën 
e veprës penale dhe sanksionin e paraparë, dëmin e shkaktuar me vepër penale etj.  
 
Pika 1.2.2. 
 
Kjo pikë parasheh të ashtuquajturin paraburgimin koluziv. Sipas kësaj baze 
paraburgimi mund të caktohet gjatë zhvillimit të procedurës deri në përfundim të 
gjykimit në shkallë të parë.  
Sipas pikes 1.2.2. të nënparagrafit 1.2. ekzistojnë dy baza (kushte) për caktim të 
paraburgimit: a) kur ka arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose 
falsifikojë provat e veprës penale (ka të bëjë me provat materiale); b) ose kur rrethanat 
e posaçme tregojnë se ai do të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke ndikuar në 
dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në bashkëpjesëmarrësit (ka të bëjë me provat 
personale). 
“Kur ka arsye për të besuar se” do të thotë se ka ndonjë indikacion (apo rrethanë 
konkrete) i cili bën që të dyshohet se lënja e të pandehurit në liri do të kishte për pasojë 
shkatërrimin e provave (gjurmëve) të veprës penale. Me prova të veprës penale, të cilat 
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dyshohet se do të asgjësohen, fshehen, ndryshohen ose falsifikohen nëse nuk caktohet 
paraburgimi, kuptohet çdo gjurmë materiale, çdo send, çdo ndryshim (fizik ose kimik) 
në sende, mbetje të materjes ose të sendit, si dhe çdo ndryshim të substancës e cila 
mund të ketë rëndësi për vërtetimin e cilitdo fakt relevant e që mund të shërbejë si 
provë në procedurë penale.266  
Baza e dytë për caktim të paraburgimit sipas kësaj pike e lidhur me provat është kur 
“rrethanat e posaçme” tregojnë se i pandehuri do të pengojë rrjedhën e procedurës 
penale duke ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në bashkëpjesëmarrësit. 
Pyetja për sa i përket “ndikimit” në subjekte të caktuar mund të shtrohet në çdo 
procedurë penale, sepse rrallë ndodhë që në procedurë penale të mos ketë prova 
personale. Për ekzistim të ndikimit sipas dispozitës në fjalë nuk mjafton ekzistimi i një 
frike (besueshmërie) të thjeshtë. Ekzistimi i rrethanave të posaçme të cilat tregojnë për 
rrezikun e ndikimit duhet të jenë rrethana konkrete. P.sh. tentimi i vërtetuar për 
realizim të kontaktit me ndonjë dëshmitar, të dëmtuar, apo bashkëpjesëmarrës, qoftë 
direkt qoftë indirekt nëpërmjet personave tjerë, dhe atë si para ashtu edhe pasi që 
personi i caktuar është marrë në pyetje; frikësimi i tyre; përpjekja që të blihet 
dëshmitari; përgatitja e alibisë; angazhimi i dëshmitarëve të rrejshëm etj.267 Ndikimi 
mund të bëhet edhe nëpërmjet kanosjes, shantazhit, frikësimit, shqetësimit etj. 
Me bashkëpjesëmarrës si persona në të cilët mund të ndikohet duhet kuptuar 
bashkëkryerësit - neni 31 i KP, shtytësit - neni 32 i KP, ndihmësit - neni 33 i KP, dhe 
personat e përfshirë në marrëveshjen për të kryer vepra penale - neni 36 i KP.  
Paraburgimi i caktuar sipas pikës 1.2.2. hiqet posa të merren ose sigurohen provat për 
të cilat është caktuar paraburgimi (paragrafi 2 i këtij neni). 
 
Pika 1.2.3. 
 
Pika 1.2.3. parasheh mundësinë e paraburgimit në tri situata vijuese në të cilat ekziston 
rrezik se i pandehuri: a) mund ta përsërisë veprën penale; b) mund ta përfundojë 
veprën e tentuar penale; ose c) mund ta kryejë veprën penale për të cilën është kanosur 
ta kryej.  
Rreziku se i pandehuri mund të përsërisë, ta përfundojë ose ta kryej veprën penale 
çmohet sipas peshës së veprës penale, mënyrës së kryerjes ose rrethanave në të cilat 
është kryer vepra penale, si dhe sipas rrethanave që e karakterizojnë personalitetin e 
kryerësit (sjellja e mëparshme, ambienti dhe kushtet nën të cilat ai jeton etj.). 
Me rastin e vlerësimit të rrezikut se i pandehuri do të përsërisë veprën penale merren 
parasysh edhe gjykimet e mëparshme për vepra penale të njëjta si dhe motivi i kryerjes 
së veprës penale. Fakti se i pandehuri tri herë është dënuar për vepër penale të vjedhjes, 
dhe se drejtpërdrejt pas gjykimit të fundit prapë ka kryer vepër penale të vjedhjes 
arsyetojnë dyshimin se ekziston rreziku për përsëritje të veprës penale (vendimi VsS 
Kž II 303/83). Në vendimin e VsBiH Kž 949/ 68 është marrë qëndrimi se frikën e tillë 
e arsyeton edhe fakti se i pandehuri në një periodë kohore të shkurtë ka kryer disa 
vjedhje të rënda.268 

                                                 
266 Petrić 1, fq. 375.  
267 Marina, op. cit., fq. 187.  
268 Pavlica, Lutovac, op. cit., fq. 301. 
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Frika se do të përfundohet vepra penale çmohet në bazë të rrethanave për shkak të të 
cilave vepra ka ngelë në tentativë, motivit të veprës dhe mundësisë reale që vepra të 
përfundohet.269 
Caktimi i paraburgimit për shkak të frikës së i pandehuri do të kryej veprën penale për 
të cilën është kanosur ta kryej varet nga rrezikshmëria e veprës penale për të cilën 
kanoset dhe nga serioziteti i kanosjes. Gjykatat janë përcaktuar se për caktim të 
paraburgimit sipas kësaj baze është relevante sjellja e mëparshme e të pandehurit, 
gjykimet e mëparshme, numri i veprave penale për të cilat zhvillohet procedura dhe 
motivi i kryerjes së veprës penale (VSS, Kž II 303/00, date 5.Vi 200), pastaj se i 
pandehuri është i varur nga droga ose alkooli.270  
 
Nënparagrafi 1.3. 
 
Nënparagrafi 1.3. i paragrafit 1 të këtij neni për caktim të paraburgimit përcakton edhe 
një kusht të natyrës negative. Në të vërtetë, gjykata cakton paraburgimin, si masë më të 
rëndë për sigurim të pranisë së të pandehurit kur masat më të buta (alternativat e 
paraburgimit sipas nenit 173) do të ishin të pamjaftueshme për të siguruar praninë e tij, 
ose për të parandaluar përsëritjen e veprës penale dhe për të siguruar zbatimin e 
suksesshëm të procedurës penale. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 të këtij neni përcakton se paraburgimi i caktuar vetëm për 
shkak të mos vërtetimit të identitetit të personit hiqet posa të vërtetohet identiteti i tij, 
ndërsa paraburgimi i caktuar për shkak të pengimit të rrjedhës së procedurës penale 
duke i shkatërruar provat apo duke ndikuar në dëshmitar etj. hiqet posa të mblidhen 
provat përkatëse. 
Paragrafi 2 për të dy rastet e sipërpërmendura me të drejtë i referohet paragrafit 1, 
nënparagrafit 1.2., por si e tillë është jo i plotë. Referenca e parë ka të bëjë me: 
paragrafin 1, nënparagrafin 1.2., pika 1.2.1. dhe referenca e dytë me paragrafin 1, 
nënparagrafin 1.2., pika 1.2.2.  
 
Paragrafi 3. 
 
Marrja parasysh “në mënyrë të posaçme” e faktit se është shkelur masa më e butë duhet 
kuptuar se shkelja e masës më të butë ka peshë të posaçme për gjykatën me rastin e 
vlerësimit nëse do ta caktojë paraburgimin. Fjala “rrethanë” në këtë paragraf ka kuptim 
të kushtit, shkakut, ose të bazës për paraburgim. 
Edhe referenca në këtë paragraf është jo e plotë në frymën e asaj që e kemi thënë te 
pasragrafi 2 i këtij neni, me ndryshim se referenca ka të bëjë me pikat 1.2.2. dhe 1.2.3. 
 

                                                 
269 Ibid. 
270 Grubač, Vučković, Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, Cetinje, 2006, fq. 314. 
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Praktika gjyqësore 
 
“Kur i pandehuri është shtetas i huaj i cili ka falsifikuar dokumentet personale, keto 
jane rrethana qe tregojne per rrezikun e arratisjes se te akuzuarit po te ndodhej ne 
liri.” 
Aktvendim i Gjykatës Supreme te Serbise, Kz ll 13/2005, dt. 6.01.2005. 
http//www.sudskapraksa.com/odluke/akt_krivicno.htm 
 
“Në shtator te vitit 1999, parashtruesit (Jan e Maria Çonka dhe femijët e tyre me 
prejardhje rome nga Sllovakia, kërkues të azilit në Belgjikë), ju arrin thirrja qe te 
paraqiten ne polici me 1 tetor 1999 për kompletimin e dokumentacionit lidhur me 
azilin.  
Kur arrijnë në polici arrestohen në prezencë të perkthyesit dhe informohen që duhet ta 
lëshojne territorin e Belgjikës dhe të kthehen ne Sllovaki. Me 5 tetor 1999 
parashtruesit me fëmijët e tyre kthehen ne Sllovaki.  
Duke u mbështetur në nenin 5 dhe 13 të Konventës dhe nenin 4 të Protokollit 4 janë 
ankuar në kushtet e arrestit dhe dëbimit në Sllovaki.  
GJEDNJ gjeti se procedura policore që të josh familjet është në kundërshtim me 
parimet e përgjithshme të Konventës. Gjykata konsideron se nuk ishte e rastit por me 
parë e menduar mënyra që të sigurojnë ardhjen e më shumë familjeve që të sigurojnë 
sukses në përfshirjen për dëbim, duke menduar se po vijnë në polici për arsye tjetër. Në 
ketë mënyre është cenuar e drejta e garantuar me nenin 5/1 të Konventës. 
Gjykata po ashtu gjeti se në stacionin policor u janë komunikuar arsyet e paraburgimit 
dhe mjeteve juridike, andaj nuk ka shkelje te nenit 5/2 te Konventës. 
Avokati mbrojtës i informuar mbi rastin në momentin kur nuk kishte kuptim të 
ushtrohej ankesa, meqë ankesa është shqyrtuar një ditë pas dëbimit nga Belgjika. 
Ashtu që ka shkelje të nenit 5/4 të Konventës. Mjetet juridike me të cilat janë udhëzuar 
parashtruesit nuk kanë pasur veprim suspenziv, më që ata u detyruan ta lëshojnë 
Belgjikën menjëherë, nuk kanë pasur kohë dhe mundësi që të ushtrojnë çfarëdo lloji të 
mjetit juridik. Organet kompetente nuk kanë treguar asnjë intencë (kujdes) qe të 
pezullojnë depërtimin, derisa Këshilli Shtetëror nuk merr vendim. Në të vërtetë është 
obligim i Këshillit Shtetëror që të vërtetojë qëllimet e organeve shtetërore dhe të 
reagojë në mënyrë adekuate, çka nuk e ndërmori.” 
(Vendim i GJEDNJ, Rasti Çonka kundër Belgjikës, parashtresa nr.51564/99). 
  
Neni 188 [Procedura për urdhrin për paraburgim] 
 
1. Paraburgimin e cakton gjyqtari i procedurës paraprake i gjykatës 

kompetente në bazë të kërkesës me shkrim të prokurorit të shtetit pas 
seancës dëgjimore. 

2. Pasi që personi i arrestuar të jetë sjellë te gjyqtari i procedurës paraprake, 
ai menjëherë e informon personin e tillë për të drejtat e tij nga neni 167 i 
këtij Kodi. Në procesverbal shënohet koha e saktë e arrestimit dhe koha 
kur është sjellur personi te gjyqtari i procedurës paraprake. 
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3. Pastaj, gjyqtari i procedurës paraprake zbaton seancën dëgjimore mbi 
paraburgimin. Prokurori i shtetit dhe mbrojtësi janë të pranishëm gjatë 
seancës dëgjimore. 

4. Kur personi i arrestuar nuk angazhon mbrojtës brenda njëzet e katër (24) 
orëve nga koha e njoftimit për këtë të drejtë ose deklaron se nuk do të 
angazhojë mbrojtës, gjykata ia cakton mbrojtësin sipas detyrës zyrtare. 

5. Në seancën dëgjimore për paraburgim, prokurori i shtetit paraqet arsyet 
për kërkim të paraburgimit. I pandehuri dhe mbrojtësi i tij mund të 
përgjigjen duke prezantuar argumentet e tyre. 

6. Gjyqtari i procedurës paraprake vendos mbi propozimin e palëve pasi palët 
të jenë deklaruar për të gjitha çështjet të cilat mund të jenë të rëndësishme 
për zbatimin e masave nga ky kapitull. 

 
Paragrafët 1 deri 4. 
 
Në procedurë paraprake paraburgimin e cakton gjyqtari i procedurës paraprake i 
gjykatës kompetente. Pas ngritjes së aktakuzës dhe përfshirjes në të të propozimit për 
caktim të paraburgimit (neni 241, paragrafi 2), për paraburgim vendos gjatë shqyrtimit 
fillestar gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues (neni 245, paragrafi 3). 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendos për paraburgim gjatë 
shqyrtimit gjyqësor sipas nenit 307, paragrafi 2, si dhe pas shpalljes së aktgjykimit 
sipas nenit 367. Paraburgimin e cakton ose e heqë Gjykata e Apelit (neni 403, paragrafi 
3). Kur me rastin e lejimit të rishikimit të procedurës penale konstatohet se ekzistojnë 
kushtet për paraburgim, atë e cakton kolegji gjyqësor (neni 427, paragrafi 5). 
Për caktim të paraburgimit, krahas plotësimit të kushteve materiale nga neni 187 i 
Kodit, duhet të plotësohen edhe dy kushte të natyrës procedurale. Kushti i parë është 
paraqitja e kërkesës me shkrim nga prokurori i shtetit për caktim të paraburgimit. 
Kushti i dytë është mbajtja e seancës dëgjimore nga gjyqtari i procedurës paraprake. 
Mbajtja e seancës dëgjimore në këtë “fazë” fillestare të procedurës mundëson ardhjen 
në shprehje të parimit kontradiktor dhe të parimit të drejtpërdrejt. 
Në seancë dëgjimore në të cilën prokurori i shtetit dhe mbrojtësi janë të pranishëm, 
gjyqtari i procedurës paraprake menjëherë (do të thotë posa të hapë seancën dëgjimore) 
e informon personin e pandehur për të drejtat e tij nga neni 167 i këtij Kodi. Fjalët 
“janë të pranishëm” nënkuptojnë domosdoshmërinë e prezantimit në seancë dëgjimore 
të prokurorit të shtetit, të mbrojtësit, si dhe të pandehurit. 
Mbrojtja profesionale me rastin e caktimit të paraburgimit është e detyrueshme (neni 
57, paragrafi 1, nënparag. 1.2.). Nëse i pandehuri nuk ka angazhuar mbrojtës, e këtë 
nuk e bën askush nga personat në nenin 53, paragrafi 8 të KPP, ai caktohet sipas 
detyrës zyrtare. 
Në seancë dëgjimore përpilohet procesverbal në të cilin shënohet koha e saktë e 
arrestimit dhe koha kur është sjellur personi te gjyqtari i procedures paraprake. 
  
Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Seanca dëgjimore është rregulluar sipas perimeve: akuzator, të drejtpërdrejt dhe 
kontradiktor. Në të fillimisht prokurori i shtetit paraqet arsyet pse kërkon paraburgimin. 
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Paraqitja e arsyeve për paraburgim përfshinë analizën e fakteve të cilat kanë të bëjnë 
me dyshimin e bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale, si dhe analiza e kushteve 
(bazave) për caktim të paraburgimit. Pastaj i pandehuri dhe mbrojtësi i tij mund të 
përgjigjen duke prezantuar argumentet e tyre. 
Pasi që palët deklarohen për të gjitha çështjet të cilat mund të jenë të rëndësishme për 
zbatimin e masave për sigurimin e pranisë në procedurë penale, gjyqtari i procedurës 
paraprake vendos mbi propozimin e palëve. Me atë rast ai cakton paraburgimin ose 
ndonjë masë alternative të paraburgimit.  
 
Neni 189 [Përmbajtja e aktvendimit për caktimin e paraburgimit dhe ankesa  

kundër tij] 
 
1. Paraburgimi caktohet me aktvendimin me shkrim i cili përfshin: emrin dhe 

mbiemrin e personit i cili paraburgoset dhe të dhënat e tij personale të 
njohura për gjyqtarin e procedurës paraprake; kohën e saktë të arrestimit; 
kohën e sjelljes te gjyqtari i procedures paraprake; kohën e marrjes në 
pyetje për paraburgim; veprën penale për të cilën akuzohet; bazën ligjore 
për paraburgim; njoftimin për të drejtën në ankesë; dhe arsyetimin e të 
gjitha fakteve vendimtare që e kanë shkaktuar paraburgimin, duke 
përfshirë edhe arsyet për dyshim të bazuar se personi ka kryer vepër 
penale dhe faktet vendimtare nga neni 187, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2. i 
këtij Kodi. 

2. Aktvendimi mbi paraburgimin I dorëzohet personit përkatës, mbrojtësit të 
tij dhe prokurorit të shtetit. Koha e dorëzimit të aktvendimit personit 
përkatës shënohet në shkresat e lëndës. 

3. Secila palë mund të paraqesë ankesë brenda njëzet e katër (24) orëve nga 
koha e dorëzimit të aktvendimit. Ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e 
aktvendimit. Nëse ankohet vetëm njëra palë, gjykata ia dërgon ankesën 
palës tjetër e cila argumentet e veta mund t’ia paraqesë gjykatës brenda 
njëzet e katër orëve (24) nga dorëzimi i ankesës. Për ankesë vendoset 
brenda dyzet e tetë orëve nga paraqitja e saj. 

4. Kur gjyqtari i procedurës paraprake e refuzon kërkesën e prokurorit të 
shtetit për caktimin e paraburgimit, gjyqtari i procedurës paraprake mund 
të urdhërojë cilëndo masë tjetër nga ky kapitull. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Paragrafi 1 përcakton përmbajtjen e aktvendimit me të cilin caktohet paraburgimi.Në 
aktvendim shënohen të dhënat personale për personin e paraburgosur të njohura për 
gjyqtarin e procedurës paraprake. Të dhënat e tilla merren nga kërkesa e prokurit të 
shtetit. Pastaj shënohet koha kur personi është arrestuar, është sjellur në gjykatë dhe 
është marrë në pyetje për paraburgimin; vepra penale për të cilën akuzohet; dhe baza 
ligjore për paraburgim sipas nenit 187, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. 
Në arsyetim të aktvendimit për paraburgimin duhet të përfshihen të dhënat të cilat 
tregojnë se ekziston dyshimi i bazuar se personi ndaj të cilit është caktuar paraburgimi 
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ka kryer vepër penale, si dhe analiza konkrete e fakteve vendimtare (bazës, kushteve) 
të cilat kanë shkaktuar caktimin e paraburgimit. 
Aktvendimi mbi paraburgimin i dorëzohet të paraburgosurit, mbrojtësit të tij dhe 
prokurorit të shtetit. Shënimi i kohës së dorëzimit të aktvendimit të paraburgosurit në 
shkresat e lëndës është me rëndësi sepse nga momenti i dorëzimit fillon të rrjedhë afati 
i ankesës. 
  
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Për shkak të rëndësisë që ka liria e personit, afati për ankesë, për përgjigje në ankesë 
(kur është ankuar vetëm njëra palë) dhe për marrje të vendimit lidhur me ankesë është 
reduktuar në orë. Afati 24 orësh për paraqitje të ankesës kundër aktvendimit mbi 
caktimin e paraburgimit paraqet përjashtim nga rregulla e përgjithshme për paraqitje të 
ankesës kundër aktvendimit, i cili është afat prej tri dite (neni 409, paragrafi 2). 
Shtrohet pyetja cili është qëllimi i shkurtimit të afatit për paraqitje të ankesës kundër 
aktvendimit për paraburgim. Pa mëdyshje se kjo është bërë për shkak të 
domosdoshmërisë për vendimmarrje të shpejtë lidhur me këtë masë e cila e godet 
personin e paraburgosur dhe mund të shkaktojë pasoja serioze për personin e tillë. 
Ankesa nuk ka karakter suspenziv.  
Dispozitat e Kodit të provedurës penale nuk përcaktojnë kush duhet të vendos lidhur 
me ankesë kundër aktvendimit për caktimin apo vazhdimin e paraburgimit. Kjo çështje 
është rregulluar me neni 18 të Ligjit për gjykatat sipas të cilit Gjykata e Apelit është 
kompetente të shqyrtojë të gjitha ankesat e ushtruara kundër vendimeve të gjykatave 
themelore. Gjykata e Apelit duke vendosur lidhur me ankesat e palëve kundër 
aktvendimit të gjyqtarit të procedurës parprake me të cilin është caktuar paraburgimi 
përkatësisht është ndërprerë paraburgimi mund të aprovoj271 përkatësisht të refuzoj 
ankesat e palëve.  
                                                 
271 Shih: Aktvendimet e Gjykatës së Apelit:  
Aktvendimin nr. PN1. nr. 870/13, dt. 19.06.2013, me të cilin Kolegji i Gjykatës së Apelit të Kosovës-
Departamenti për Krime të rënda, duke vendosur në çështjën penale sipas ankesës së Prokurorit të 
Prokurorisë Themelore në Prishtinë, të ushtruar kundër aktvendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake të 
Gjykatës Themelore në Prishtiën - Depatamenti për Krime të Rënda PPRKR. nr. 127/13, dt. 11.06.2013, ka 
marrë Aktvendim me të cilin e ka aprovuar ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë - 
Departamenti për Krime të Rënada PPI. nr. 462/2013, dt. 13.06.2013 dhe ka ndryshuar aktvendimin e 
atakuar, me të cilin masa e arrestit shtepiak zëvendësohet me masën e paraburgimit.  
Aktvendimin PN1. nr. 1638/13, dt. 09.10.2013; me të cilin Kolegji i Gjykatës së Apelit të Kosovës-
Departamenti për krime të rënda, duke vendosur në çështjën penale sipas ankesës Prokurorit të Prokurorisë 
Themelore në Gjakovë-Departament për Krime të Rënda, PP/I. nr. 175/13, dt. 30.09.2013, të ushtruar 
kundër aktvendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore në Gjakovë - Depatamenti 
për Krime të Rënda PPrKR. nr. 94/13, dt. 27.09.2013, ka marr Aktvendim me të cilin e ka aprovuar ankesën 
e Prokurorit dhe ka ndryshuar aktvendimin e atakuar, me të cilin ka caktuar paraburgimin kundër të 
pandehurve;  
Aktvendimin PN1. nr. 1897/13, dt. 14.11.2013; me të cilin Kolegji i Gjykatës së Apelit të Kosovës-
Departamenti për Krime të Rënda, duke vendosur në çështjën penale sipas ankesës së mbrojtësit të të 
pandehurit, të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Depatamenti për Krime të 
Rënda PPRKR. nr. 350/13, dt. 08.11.2013, ka marr Aktvendim me të cilin e ka aprovuar ankesën e 
mbrojtësit të të pandehurit dhe ka ndryshuar aktvendimin e atakuar ashtu që ka ndërprerë - masën e 
paraburgimit dhe njëherësh ka caktuar masën e për paraqitjen në stacionimn policor.  
Aktvendimin PAKR. nr. 101/13, dt. 04. 08. 2013, me të cilin Kolegji i Gjykatës së Apelit, duke vendosur në 
çështjën penale sipas ankesës së mbrojtësve të të akuzuarve, të paraqitur kundër akgjykimit të Gjykatës 
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Për shqyrtim të ankesës së prokurorit të shtetit të paraqitur kundër aktvendimit të 
gjyqtarit të procedurës paraprake me të cilin ai e ndërprenë paraburgimin sipas detyrës 
zyrtare, vendos kolegji shqyrtues (neni 192, parag. 1).  
Kërkesa e prokurorit të shtetit për caktimin e paraburgimit imponon vendimin 
gjyqësor. Mirëpo, ajo nuk sjell domosdo caktimin e paraburgimit. Kur gjyqtari i 
procedurës paraprake refuzon kërkesën për caktim të paraburgimit, ai mund të 
urdhërojë cilëndo masë tjetër për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë 
penale.  
Kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari i procedurës paraprake e refuzon kërkesën e 
prokurorit të shtetit për caktimin e paraburgimit, prokurori ka të drejtë ankese në 
Gjykatën e Apelit. Kur Gjykata e Apelit e aprovon kërkesën e prokurorit të shtetit dhe 
cakton paraburgimin, konform nenit 189 parag. 3 lejohet ankesa në Gjykatën Supreme 
të Republikës së Kosovës sipas nenit 411 parag. 6 të KPP-së. Mohimi të drejtës së 
pandehurit që të paraqesë ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit për caktim 
të paraburgimit (siç vepronin gjyqtaret e EULEX-it) cenon të drejtën e pandehurit të 
garantuar me nenit 29 parag. 4 të Kushtetutës së Kosovës dhe me nenin 5 parag. 4 të 
Konventës Evropiane për të Drejta dhe Liritë e Njeriut. 
Në këtë drejtim shih: Mendimin Juridk të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës 
të dt. 14.02.2014 të paraqitur te komentet e nenit 411.  
 
Neni 190 [Afatet kohore të paraburgimit] 
 
1. I paraburgosuri mund të mbahet në paraburgim më së shumti një (1) muaj 

nga dita e arrestimit në bazë të urdhrit nga neni 188. Pas kësaj kohe, ai 
mund të mbahet në paraburgim vetëm me aktvendim të gjyqtarit të 
procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit 
gjykues me të cilin urdhërohet vazhdimi i paraburgimit. 

2. Para ngritjes së aktakuzës, paraburgimi nuk mund të zgjasë më shumë se: 
2.1. katër (4) muaj kur procedura zbatohet për vepër penale të 

dënueshme me më pak se pesë (5) vjet burgim; 
2.2. tetë (8) muaj kur procedura zbatohet për vepër penale të dënueshme 

me më shumë se pesë (5) vjet burgim. 
3. Në raste të jashtëzakonshme kur procedura zbatohet për vepër penale të 

dënueshme me së paku pesë (5) vjet burgim dhe kur rasti është i ndërlikuar 
siç përkufizohet në nenin 19, e zvarritja e procedurës nuk mund t’i 
atribuohet prokurorit të shtetit, përveç afateve të parapara në paragrafin 2 
para ngritjes së aktakuzës paraburgimi mund të vazhdohet më së shumti 
deri në katër (4) muaj për një maksimum të përgjithshëm të paraburgimit 
prej dymbëdhjetë (12) muaj. 

                                                                                                                            
Qarkut në Prishtinë P. nr. 82/2012 dt. 05.11.2012, ka marrë aktvendim me të cilin ndaj të akuzuarve ka 
ndërprer paraburgimin dhe të njëjtit i ka liruar për t’u mbrojtur në liri dhe Aktvendimin PN1. nr. 53/2013. dt 
14.05.2013, me të cilin Kolegji i Gjykatës së Apelit në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënad, duke 
vendosur në çështjën penale sipas ankesës së mbrojtësit të të pandehurit, të paraqitur kundër aktvendimit të 
Gjykatës Themelore në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda Pn. nr. 5/13 dt. 07.05.2013, ka marrë 
aktvendim me të cilin e ka aprovuar ankesën e mbrojtësit të pandehurit dhe e ka ndryshuar aktvendimin e 
atakuar, më ç’rast ka ndërprerë paraburgimin dhe e ka liruar të akuzuarin për t’u mbrojtur në liri. 
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4. Kur ka shkak të bazuar dhe bindës për të besuar se ekziston rrezik i 
përgjithshëm apo rrezik i dhunës nëse lirohet i pandehuri në procedurë 
paraprake, vazhdimi i paraburgimit nga paragrafi 3 mund të vazhdohet 
edhe për gjashtë muaj tjerë për një maksimum të përgjithshëm të 
paraburgimit prej tetëmbëdhjetë (18) muaj. 

5. Nëse aktakuza nuk ngritet para kalimit të afateve të parapara në 
paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij neni, i paraburgosuri lirohet. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kodi i procedurës penale çështjen e kohëzgjatjes së paraburgimit e rregullon në dy 
mënyra. Së pari, ekzistojnë kufijtë të zgjatjes së paraburgimit të cilët mund të quhen 
kufijë funksional. Ata nuk janë përcaktuar me afate kohore strikte, por me qëndrim 
kriminalo-politik të ligjvënësit ndaj ndonjë baze për paraburgim ose paraburgimit në 
përgjithësi.272 
Kufizimet në aspektin funksional të zgjatjes së paraburgimit janë paraparë me 
dispozitat e nenit 173, paragrafët 2 dhe 3 sipas të cilave kërkohet që me rastin e 
vendosjes se cilën masë për sigurim të pranisë do ta zbatojë, gjykata duhet të mos 
zbatojë masë më të rëndë kur mjafton masa më e butë; dhe që këto masa duhet t’i heqë 
kur pushojnë shkaqet që i kanë shkaktuar, apo t’i zëvendësojë me masa të tjera më të 
buta po qe se për këtë plotësohen kushtet. Me këtë rast duhet theksuar se Kodi 
parasheh masa alternative të paraburgimit kur ai caktohet për shkak të rrezikut nga ikja 
(jo për shkak të rrezikut koluziv) dhe kushtimisht për shkak të rrezikut të vazhdimit, 
përsëritjes ose kryerjes së veprës penale ku mund të aplikohet dorëzania (neni 179, 
paragrafi 2). 
Kufizimi funksional vijues ka të bëjë me paraburgimin koluziv ku përcaktohet se 
paraburgimi hiqet posa të merren ose të sigurohen provat për të cilat është caktuar 
paraburgimi (neni 187, paragrafi 2). 
Së dyti, kufizimet kohore për paraburgim janë përcaktuar në afate strikte përtej të cilave 
paraburgimi nuk mund të zgjasë, pavarësisht a është arritur qëllimi i tij apo jo.273 
Zgjatja e paraburgimit në çdo rast konkret varet nga një varg rrethanash, por 
paraburgimi kurrsesi nuk mund të zgjasë më shumë se afati ligjor i paraparë për 
paraburgim. 
Nga përmbajtja e dispozitës së paragrafit 1 del se për caktim dhe vazhdim të 
paraburgimit në gjykatë merret vendimi në mënyrë individuale.274 Dispozita përcakton 
kohën fillestare prej më së shumti një muaj sa i paraburgosuri mund të mbahet në 
paraburgim me aktvendim të gjyqtarit të procedurës paraprake. Pas këtij afati, deri te 
ngritja e aktakuzës paraburgimin e vazhdon gjyqtari i procedurës paraprake, ndërsa pas 
ngritjes së aktakuzës atë e vazhdon gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues. 

                                                 
272 Simović, Komentar ZKP BiH, fq. 436. 
273 Ibid. 
274 Për paraburgim vendoset në mënyrë kolegjiale në bazë të nenit 367, parag. 2, 403, parag. 3 dhe 427. 
parag. 5. të KPP. 
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Paragrafi 2. 
 
Dispozitat e paragrafëve 2-4 përcaktojnë kohëzgjatjen maksimale të paraburgimit para 
ngritjes së aktakuzës. Në këtë drejtim ekzistojnë dy situata lidhur me zgjatjen 
maksimale të paraburgimit: a) për vepra penale për të cilat është parashikuar dënimi me 
më pak se pesë vjet kështu paraburgimi mund të zgjasë më së shumti katër muaj; b) për 
vepër penale të dënueshme me më shumë se pesë vjet burgim kohëzgjatja e 
paraburgimit, varësisht nga rrethanat e procedurës penale, është në intervale kohore të 
ndryshme. Për vepra të tilla Kodi fillimisht parasheh mundësinë e zgjatjes së 
paraburgimit më së shumti deri në tetë muaj, dhe pret që aktakuza të ngritet brenda asaj 
kohe. Mirëpo, kufizimi i paraburgimit në tetë muaj nuk paraqet pikën minimale as 
maksimale të paraburgimit para ngritjes së aktakuzës. Pa dyshim, përcaktimi i afatit në 
këtë paragraf ka për synim dhe manifeston kërkesën e ligjvënësit për procedim hetimor 
pa zvarritje të paarsyeshme në mënyrë që brenda këtij afati të ngritet aktakuza. Për 
arsyet e paraqitura në paragrafët 3 dhe 4 të nenit 190 paraburgimi mund të zgjasë 
maksimalisht 12 përkatësisht 18 muaj.  
  
Paragrafi 3. 
 
Paraburgimi në fazën e hetimit formal (para ngritjes së aktakuzës) mund të vazhdohet 
vetëm kur edhe më tutje ekziston ndonjë nga bazat për caktimin e paraburgimit, dhe 
nëse njëkohësisht ekzistojnë shkaqe të posaçme që arsyetojnë vazhdimin e 
paraburgimit. Kësisoj, dispozitat e paragrafit 3 dhe 4 parashohin mundësinë që në raste 
të jashtëzakonshme afati i paraburgimit të vazhdohet përtej tetë muajsh. 
Paragrafi 3 i këtij neni vazhdimin e paraburgimit e lidh me ekzistim të disa kushteve:  
- që procedura të zbatohet për vepër penale të dënueshme me së paku pesë (5) vjet 

burgim; 
- që rasti të jetë i ndërlikuar. Rast i ndërlikuar konsiderohet procedura penale që 

përfshin por nuk kufizohet në më shumë se dhjetë të pandehur, aktivitet të 
organizuar kriminal, korrupsion, ose hetimi i së cilës kërkon prova të shumta 
mjeko-ligjore, analiza kontabiliteti ose bashkëpunim ndërkombëtar;  

- që zvarritja e procedurës nuk mund t’i atribuohet punës neglizhente dhe joefikase 
të prokurorit të shtetit.  

Nën kushtet e sipërtheksuara paraburgimi para ngritjes së aktakuzës mund të vazhdohet 
përtej tetë muajve më së shumti edhe deri në katër muaj në kuadër të maksimumit prej 
dymbëdhjetë muajsh. 
 
Paragrafi 4. 
 
Kur gjatë procedurës paraprake ka shkak të bazuar për të besuar se ekziston rrezik i 
përgjithshëm apo rrezik i dhunës nëse lirohet i pandehuri, dispozita e paragrafit 4 
mundëson vazhdimin e paraburgimit përtej dymbëdhjetë muaj edhe për gjashtë muaj të 
tjerë, kështuqë, maksimumi i përgjithshëm i paraburgimit para ngritjes së aktakuza 
është tetëmbëdhjetë muaj. 
Për përkufizimin “shkak i bazuar” shih nenin 19, paragrafin 1 nënparag. 1.10.  
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Paraburgimi mund të vazhdohet edhe disa herë në kuadër të kufirit maksimal të afatit të 
përcaktuar me ligj. Për çfarë kohe do të vazhdohet paraburgimi varet nga të gjitha 
rrethanat e rastit konkret. Gjykata nuk është e lidhur me propozimin për sa i përket 
kohëzgjatjes së vazhdimit të paraburgimit. Ajo mund ta vazhdojë paraburgimin për 
kohë më të shkurtë se sa që është propozuar. 
Në qoftë se deri në skadimin e afateve maksimale për zgjatje të paraburgimit në hetim 
nuk ngritet aktakuza, i pandehuri lirohet nga paraburgimi.  
 
Neni 191 [Vazhdimi i paraburgimit] 
 
1. Paraburgimi mund të vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës 

paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues në bazë të 
kërkesës së prokurorit të shtetit, i cili tregon se ka bazë për paraburgim nga 
neni 187 i këtij Kodi, se ka filluar hetimi dhe se janë ndërmarrë të gjitha 
veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e hetimit. I dëmtuari 
apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë formalisht apo joformalisht nga 
prokurori i shtetit që të kërkojë vazhdimin e paraburgimit. 

2. I pandehuri dhe mbrojtësi i tij informohen me propozimin jo më vonë se tri 
ditë para skadimit të paraburgimit të caktuar me aktvendimin e fundit. 

3. Ndaj çdo aktvendimi mbi vazhdimin e paraburgimit mund të ushtrohet 
ankesë. Neni 189, paragrafët 3 dhe 4, zbatohen përshtatshmërisht. 

 
Paragrafi 1. 
 
Aktvendimi për vazhdim të paraburgimit merret në mënyrë individuale ose kolegjiale. 
Në mënyrë individuale vendos gjyqtari i procedurës paraprake gjatë fazës së hetimit, 
ndërsa gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues pas ngritjes së aktakuzës. 
Mirëpo, kur shqyrtimin gjyqësor e zhvillon trupi gjykues për paraburgim gjatë 
shqyrtimit vendoset në mënyrë kolegjiale nga ana e trupit gjykues (neni 193, paragrafin 
1, 367, paragrafin 4-6)).  
Gjatë fazës së hetimit paraburgimi vazhdohet vetëm në bazë të kërkesës së prokurorit të 
shtetit. Kërkesa eventuale e të dëmtuarit apo e mbrojtësit të viktimave për paraburgim i 
drejtohet prokurorit të shtetit, i cili çmon nëse në atë rast do të kërkojë vazhdimin e 
paraburgimit.  
Prokurori i shtetit në kërkesë paraqet bazën (kushtin) për paraburgim, pastaj faktin se 
për çështjen penale konkrete ka filluar hetimi dhe se janë ndërmarrë të gjitha veprimet 
e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e hetimit.  
Pas ngritjes së aktakuzës paraburgimi vazhdohet ose hiqet edhe pa propozimin e palëve 
(propozimi nuk përjashtohet). Në të vërtetë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues ka për detyrë që pasi të kalojnë dy muaj nga aktvendimi i fundit për 
paraburgim të shqyrtojë nëse ende ekzistojnë arsyet për paraburgim dhe sipas detyrës 
zyrtare ta vazhdojë ose ta heq paraburgimin (neni 193, paragr. 2).  
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Paragrafi 2. 
 
Me propozim275 për vazhdim të paraburgimit informohen i pandehuri dhe mbrojtësi i tij 
jo më vonë se tri ditë para skadimit të paraburgimit të caktuar me aktvendimin e fundit. 
Krahaso nenin 183, paragrafin 8 dhe komentin e tij. 
 
Paragrafi 3. 
 
Edhe kundër aktvendimit mbi vazhdimin e paraburgimit mund të ushtrohet ankesë. 
Neni 189, paragrafët 3 dhe 4, zbatohen përshtatshmërisht. 
 
Neni 192 [Mbikëqyrja e paraburgimit nga gjykata] 
 
1. Në çdo kohë, derisa hetimi është duke u zbatuar, gjyqtari i procedurës 

paraprake mund të ndërprejë paraburgimin sipas detyrës zyrtare, pasi të 
ketë paralajmëruar prokurorin e shtetit tre ditë më parë. Prokurori i shtetit 
mund të paraqesë ankesë te kolegji shqyrtues kundër aktvendimit të 
gjyqtarit të procedurës paraprake për të ndërprerë paraburgimin. Kolegji 
shqyrtues nxjerr aktvendim brenda dyzet e tetë orësh nga pranimi i 
ankesës së prokurorit të shtetit. 

2. I paraburgosuri ose mbrojtësi i tij në çdo kohë mund t’i ankohen gjyqtarit 
të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit 
gjykues ose kryetarit të gjykatës themelore që të vendosë mbi ligjshmërinë 
e paraburgimit ose mbi ligjshmërinë e kushteve të paraburgimit. 

3. Nëse i pandehuri ankohet për ligjshmërinë e paraburgimit, gjyqtari i 
procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues 
ose kryetari i gjykatës themelore mund të zbatojë seancë dëgjimore në 
pajtim me neni 188, paragrafët 3, 4, 5 dhe 6 të këtij Kodi nëse në shikim të 
parë me ankesë vërtetohet se: 
3.1. arsyet për paraburgim nga neni 187 i këtij Kodi që nga vendimi i 

fundit gjyqësor për paraburgim pushojnë së ekzistuari për shkak të 
ndryshimit të rrethanave ose zbulimit të fakteve të reja; ose 

3.2. ndalimi për ndonjë arsye tjetër është i kundërligjshëm. 
4. Nëse i pandehuri ankohet për ligjshmërinë e paraburgimit, gjyqtari i 

procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues 
ose kryetari i gjykatës themelore në seancë dëgjimore urdhëron lirimin e 
menjëhershëm të të paraburgosurit kur: 
4.1. pushojnë së ekzistuari arsyet e paraburgimit nga neni 187 i këtij 

Kodi; 
4.2. ka kaluar afati i paraburgimit i urdhëruar nga gjykata; 
4.3. afati i paraburgimit i caktuar nga gjykata kalon afatin e paraparë në 

nenin 190; ose 
4.4. ndalimi për ndonjë arsye tjetër është i kundërligjshëm. 

                                                 
275 Në nenin 191, paragrafi 1 të KPP flitet për kërkesë të prokurorit të shtetit për vazhdim të paraburgimit, 
ndërsa në paragrafin 2 flitet për propozim. Në aspektin përmbajtësor, sa i përket këtij neni, nuk ka dallim 
ndërmjet këtyre dy përkufizimeve. 
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5. Nëse i pandehuri ankohet për ligjshmërinë e kushteve të paraburgimit, 
gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit 
gjykues ose kryetari i gjykatës themelore mund të zbatojë një seancë 
dëgjimore ose vizitë në institucionin ku mbahet paraburgimi nëse ankesa në 
shikim të parë vërteton se kushtet e paraburgimit nuk plotësojnë kushtet e 
përcaktuara me këtë Kod ose nëse ekzistojnë kushte të cilat nuk janë në 
pajtim me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë 
Themelore, siç interpretohet nga vendimet e Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut. 

6. Nëse i pandehuri ankohet për ligjshmërinë e kushteve të paraburgimit, 
gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit 
gjykues ose kryetari i gjykatës themelore në seancën dëgjimore apo gjatë 
vizitës në institucionin ku mbahet paraburgimi urdhëron ndryshimin e 
kushteve të paraburgimit nëse kushtet nuk janë në pajtim me interpretimin 
e arsyeshëm të kushteve të përcaktuara me këtë Kod ose nëse ekzistojnë 
kushte të cilat nuk janë në pajtim me Konventën Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut dhe Liritë Themelore, siç interpretohet nga vendimet e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

7. Seancat dëgjimore ose vizitat nga ky nen mbahen brenda shtatë (7) ditëve 
nga pranimi i ankesës. 

8. Ankesa e cila është substancialisht e ngjashme me ankesën e mëparshme 
menjëherë hudhet sipas detyrës zyrtare. 

 
Paragrafi 1. 
 
Vetë natyra e kufizimit të lirisë kërkon mundësinë e kontrollimit të sërishëm të 
ligjshmërisë së paraburgimit në distanca kohore të arsyeshme. Gjatë zbatimit të hetimit 
gjyqtari i procedurës paraprake mund ta ndërpres paraburgimin sipas detyrës zyrtare, 
me kusht që për këtë ta ketë paralajmëruar prokurorin e shtetit tre ditë më parë. 
Ndonëse dispozita e paragrafit 1 të këtij neni nuk e thotë, konsiderojmë se arsyeja e 
paralajmërimit është që prokurorit të shtetit t’i mundësohet shprehja e mendimit të tij 
para se të ndërpritet paraburgimi. Sikurse kërkesa e prokurorit të shtetit për caktim të 
paraburgimit ashtu edhe qëndrimi eventual i tij kundër heqjes së paraburgimit, nuk 
paraqet pengesë për gjyqtarin që ta heqë paraburgimin. Paralajmërimi për prokurorin e 
shtetit nuk kërkohet kur gjyqtari e heq paraburgimin për shkak të skadimit të afatit për 
të cilin është caktuar. 
Kundër aktvendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake me të cilin është ndërprerë 
paraburgimi, prokurori i shtetit mund të paraqesë ankesë te kolegji shqyrtues.  
 
Paragrafi 2. 
 
Derisa paragrafi 1 rregullon heqjen ex officio të paraburgimit, paragrafi 2 i mundëson të 
paraburgosurit ose mbrojtësit të tij që në çdo kohë të kërkojë276 nga gjyqtari277 që të 

                                                 
276 Në paragrafët 2-6 të nenit 192 është përdorë folja “ankohen - ankohet” Për fjalë “ankohen” në tekstin në 
gjuhën angleze është përdorur fjala “petition”, ndërsa në serbishte zahtev - kërkesë. Nga përmbajtja e 
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vendosë mbi ligjshmërinë e paraburgimit ose mbi ligjshmërinë e kushteve të 
paraburgimit. 
  
Paragrafët 3 dhe 4.  
 
Për shqyrtim të ankimit (kërkesës) së të pandehurit lidhur me ligjshmërinë e 
paraburgimit, gjyqtari mund të zbatojë seancë dëgjimore sipas nenit 188. Seanca 
dëgjimore zbatohet nëse në shikim të parë nga ankimi vërtetohet se kanë pushuar së 
ekzistuari kushtet për paraburgim për shkak të ndryshimit të rrethanave ose zbulimit të 
fakteve të reja; ose nëse ndalimi për ndonjë arsye tjetër është i kundërligjshëm. 
Fjalët ”nëse në shikim të parë nga ankimi vërtetohet” lë të kuptojmë se nga leximi i 
ankimit (kërkesës) shihet se ka vend për t’i shqyrtuar arsyet sipas të cilave është 
caktuar paraburgimi. 
Mund të thuhet se me marrjen e provave për shkak të të cilave është caktuar 
paraburgimi koliziv kanë ndryshuar rrethanat dhe se mbajtja e mëtejshme e të 
pandehurit në paraburgim është e kundërligjshme. 
Gjyqtari, në bazë të ankimit të të pandehurit për ligjshmërinë e paraburgimit, në seancë 
dëgjimore urdhëron lirimin e tij kur: a) konstaton se kanë pushuar së ekzistuari kushtet 
për paraburgim; b) ka kaluar afati i paraburgimit i urdhëruar nga gjykata. Caktimi dhe 
vazhdimi i paraburgimit mund të bëhet vetëm në suazat e afateve të përcaktuara me 
Kod. Nëse eventualisht gjykata e ka caktuar paraburgimin në kohëzgjatje e cila kalon 
afatin e paraparë me nenin190 të Kodit (paraburgimi para ngritjes së aktakuzës), i 
paraburgosuri lirohet me kalimin e afatit ligjor të paraburgimit; c) ndalimi për ndonjë 
arsye tjetër është i kundërligjshëm. 
 
Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Në bazë të ankimit të të pandehurit për ligjshmërinë e kushteve të paraburgimit gjyqtari 
mund të zbatojë një seancë dëgjimore ose vizitë në institucionin ku mbahet 
paraburgimi nëse nga ankimi në shikim të parë konstatohet278 se kushtet e paraburgimit 
nuk i plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë Kod ose ka kushte të cilat nuk janë në 

                                                                                                                            
dispozitave të nenit 192 shihet qartë se aty është fjala për kërkesë (lutje) për shqyrtim të ligjshmërisë së 
paraburgimit e jo për ankesë.  
277 Sipas paragrafit 2 kërkesa i paraqitet gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues, 
kryetarit të trupit gjykues ose kryetarit të gjykatës themelore. Me legjislacionin e mëparshëm kryetarit të 
gjykatës kanë mundur t’i referohen individualisht pakënaqësitë e të paraburgosurve me rastin kur ai 
vizitonte të paraburgosurit. Dispozita e paragrafit 2 i jep autorizim kryetarit të gjykatës themelore të 
vendosë për ligjshmërinë e paraburgimit. Në këtë drejtim shtrohet pyetja athua kjo paraqet ndërhyrje në 
pavarësinë e gjyqtarit për sa i përket vendimmarrjes? Si gjyqtar kryetari i gjykatës mund të paraqitet në 
rolin e gjyqtarit të vetëm gjykues apo të kryetarit të trupit gjykues. Në rast të tillë kërkesa për shqyrtim të 
ligjshmërisë së paraburgimit i dërgohet atij, porn ë cilësi të gjyqtarit të lëndës. 
278 Në paragrafin 5 është përdorur fjala “vërteton” (nëse në shikim të parë vërteton se…). Konsiderojmë se 
këtu është fjala për konstatim të gjyqtarit deri te i cili ai vjen me rastin e leximit të ankimit, me ç’rast çmon 
se të dhënat e prezantuar në ankim duhet verifikuar dhe vërtetuar në seancë dëgjimi apo nëpërmjet vizitës 
në institucionin ku mbahet paraburgimi. Sikur të dhënat prima facie të vërtetonin se kushtet e paraburgimit 
nuk janë plotësuar, mund të shtrohej pyetja pse të caktohej séance dëgjimore ose të vizitohej institucioni ku 
mbahet paraburgimi. 
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pajtim me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore, siç 
interpretohet nga vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
Gjyqtari duke vepruar sipas ankimit të të pandehurit për ligjshmërinë e kushteve të 
paraburgimit mban seancë dëgjimore apo e viziton institucionin ku mbahet 
paraburgimi. Nëse me atë rast vërteton se kushtet nuk janë në pajtim me kushtet të 
përcaktuara me Kod dhe me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë 
Themelore, siç interpretohet nga vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, urdhëron ndryshimin e kushteve të paraburgimit. 
 
Paragrafët 7 dhe 8. 
 
Paragrafi 7 i këtij neni, në kuptim të asaj se procedura penale në të cilën i pandehuri 
gjendet në paraburgim ka prioritet në krahasim me lëndët tjera penale, parasheh afat 
prej shtatë ditësh (nga pranimi i ankimit - kërkesës për shqyrtim të ligjshmërisë së 
paraburgimit) brenda të cilit gjyqtari e mban seancën dëgjimore ose kryen vizitat sipas 
këtij neni.  
Kodi i procedurës penale nuk përcakton sa herë dhe kur i pandehuri mund të paraqesë 
kërkesë për të vendosur mbi ligjshmërinë e paraburgimit. I paraburgosuri ose mbrojtësi 
i tij e çmon momentin kur të paraqesë ankesë. Fakti se i paraburgosuri ose mbrojtësi i 
tij në çdo kohë mund të kërkojnë nga gjyqtari që të vendosë për ligjshmërinë e 
paraburgimit, paraqitja një pas një e kërkesës do të paraqiste pengesë për zhvillim 
efikas të procedurës. Me qëllim që të pengohet keqpërdorimi, duke pasur parasysh se i 
paraburgosuri praktikisht çdo ditë do të mundë të paraqes kërkesë për heqje të 
paraburgimit, dispozita e paragrafit 8 të këtij neni parasheh që, kur ankimi është 
substancialisht i ngjashëm me ankimin e mëparshëm, ankimi menjëherë hidhet sipas 
detyrës zyrtare. 
 
Neni 193 [Caktimi i paraburgimit pas ngritjes së aktakuzës] 
 
1. Pas ngritjes së aktakuzës dhe deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, 

paraburgimi mund të caktohet, vazhdohet ose të hiqet vetëm me aktvendim 
të gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit gjykues ose trupit gjykues 
në seancë. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues së pari 
dëgjon mendimin e prokurorit të shtetit kur procedura është filluar me 
kërkesën e tij dhe mendimin e të pandehurit ose mbrojtësit. Kundër 
aktvendimit palët kanë të drejtë ankese. Neni 189, paragrafët 3 dhe 4 të 
këtij Kodi zbatohen përshtatshmërisht. 

2. Pasi të kalojnë dy (2) muaj nga aktvendimi i fundit për paraburgim, 
gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues edhe pa propozimin e 
palëve shqyrton nëse ende ekzistojnë arsyet për paraburgim dhe merr 
aktvendim për vazhdimin ose heqjen e paraburgimit. Kundër aktvendimit 
palët kanë të drejtë ankese. Neni 189, paragrafët 3 dhe 4 të këtij Kodi 
zbatohen përshtatshmërisht. 
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Paragrafi 1. 
 
Kodi i procedurës penale vetëm për stadin e hetimit parasheh afate kohore të 
përcaktuara në mënyrë absolute (neni 190). Për vazhdim të paraburgimit para ngritjes 
së aktakuzës shih nenin 191, paragrafin 1).  
Pas ngritjes së aktakuzës Kodi nuk e kufizon paraburgimin me afate maksimale, por 
kohëzgjatja e tij lidhet me ekzistimin e mëtejshëm të kushteve për paraburgim dhe me 
zgjatjen e procedurës penale. Pas ngritjes së aktakuzës deri në përfundim të shqyrtimit 
gjyqësor, paraburgimi mund të caktohet, vazhdohet ose të hiqet, pasi që të jetë dëgjuar 
mendimi i prokurorit të shtetit, i të pandehurit ose i mbrojtësit, vetëm me aktvendim të 
gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit gjykues ose trupit gjykues në seancë. Fjala 
“seancë” në këtë paragraf ka kuptim të shqyrtimit gjyqësor. Gjatë shqyrtimit gjyqësor 
në të cilin gjykon trupi gjykues për paraburgim vendos trupi gjykues. 
 
Paragrafi 2. 
 
Pas ngritjes së aktakuzës paraburgimi vazhdohet ose heqet ex officio edhe pa 
propozimin e palëve (propozimi nuk përjashtohet). Në të vërtetë gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues ka për detyrë që pasi të kalojnë dy muaj nga 
aktvendimi i fundit për paraburgim të shqyrtojë nëse ende ekzistojnë arsyet për 
paraburgim dhe sipas detyrës zyrtare ta vazhdojë ose ta heq paraburgimin.  
Në procedurë ndaj të miturve paraburgimi urdhërohet vetëm si masë e fundit për një 
kohë sa më të shkurtër të mundshme. Paraburgimi urdhërohet ndaj të miturit kur 
ekzistojnë arsyet (kushtet) për paraburgim sipas nenit 187 të KPP-së; kur alternativat e 
paraburgimit nga neni 173 i KPP-së apo masat adekuate për t’i mbrojtur të drejtat dhe 
mirëqenien e të miturit sipas nenit 6 të KDM-së nuk do të ishin të mjaftueshme për të 
siguruar praninë e të miturit në procedurë.  
I mituri mund të mbahet në paraburgim me aktvendim të gjyqtarit për të mitur më së 
shumti deri në 30 ditë, ndërsa atë mund ta vazhdojë kolegji për të mitur i gjykatës 
kompetente deri në 60 ditë. I mituri nuk mund të mbahet në paraburgim më shumë se 
12 muaj. Kolegji për të mitur ka për detyrë ta rishqyrtojë aktvendimin për paraburgim 
brenda 30 ditëve nga marrja e aktvendimit. Rishqyrtimi bëhet në seancë dëgjimore në 
praninë e të miturit, mbrojtësit të tij dhe prokurorit (neni 66 dhe 67, paragrafi 2 i KDM-
së).  
 
 
4. Zbatimi i paraburgimit 
 
Dispozitat e neneve 194-203 rregullojnë çështjen e trajtimit të personave të privuar lirie 
para dhe gjatë zhvillimit të procedurës penale. Këto dispozita zbatohen në mënyrë 
komplementare me aktet nënligjore (me Urdhresë administrative të Minmistrisë së 
Drejtësisë të cilën e nxjerr në bazë të nenit 196, paragrafi 5) dhe me Ligjin për 
ekzekutimin e sanksioneve penale. 
Pozita e të pandehurit të paraburgosur dallon nga pozita e të pandehurit i cili nuk 
gjendet në paraburgim edhe pse edhe njërin edhe tjetrin i mbron prezumimi i 
pafajësisë. Me qëllim që pozita e personave të paraburgosur të jetë sa më e favorshme 



Ejup Sahiti 

506 

dhe për t’i penguar keqpërdorimet e mundshme në trajtimin e të paraburgosurve Kodi i 
procedurës penale e ka rregulluar zbatimin e paraburgimit.  
  
Neni 194 [Trajtimi dhe kushtet për personat e paraburgosur] 
 
1. Personaliteti dhe dinjiteti i të paraburgosurit nuk guxon të fyhet gjatë 

mbajtjes në paraburgim. I paraburgosuri duhet të trajtohet në mënyrë 
humane dhe duhet mbrojtur shëndetin e tij fizik dhe psikik. 

2. Ndaj të paraburgosurit mund zbatohen vetëm ato kufizime që janë të 
nevojshme për të penguar ikjen ose komunikimet që do të mund të ishin të 
dëmshme për zbatimin efektiv të procedurës. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 23 parasheh: “Dinjiteti i njeriut është i 
pacenueshëm dhe është bazë e të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.”  
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni me qëllim mbrojtjeje të personalitetit dhe të 
dinjitetit të të pandehurit, kërkon trajtim human dhe mbrojtjen e integritetit fizik dhe 
psikik të të paraburgosurit gjatë gjithë zhvillimit të procedurës penale. Në këtë drejtim 
gjithnjë duhet pasur parasysh prezumimin e pafajësisë. 
 
Paragrafi 2. 
 
Cilat dhe çfarë masash kufizuese janë të nevojshme për të penguar ikjen ose 
komunikimet është çështje faktike e cila varet nga rrethana të caktuara. Në masa të tilla 
bëjnë pjesë sigurimi fizik i të paraburgosurve, ndalimi i vizitave personit të 
paraburgosur, ndalimin e dërgimit dhe të pranimit të letrave dhe të dërgesave të tjera 
ose vënien e kontaktit që është i dëmshëm për zhvillimin e procedurës penale (neni 
200, paragrafi 1 dhe 4). 
Për zhvillim të drejtë të procedurës penale është i dëmshëm çdo komunikim 
(marrëveshje) që ka për qëllim fshehjen e fakteve relevante, shtrembërimin e tyre, 
përshtatjen e deklarimeve etj.  
 
Neni 195 [Institucioni i paraburgimit] 
 
1. Pranimi në institucionin ku mbahet paraburgimi (në tekstin e mëtejmë: 

“institucioni i paraburgimit”) bazohet në aktvendimin me shkrim të 
gjyqtarit. 

2. Institucioni i paraburgimit detyrohet të mbajë evidencë për kohën e ardhjes 
së personit të paraburgosur në institucionin e paraburgimit dhe për kohën 
e skadimit të paraburgimit dhe të informojë të paraburgosurin dhe 
mbrojtësin e tij për datën e skadimit. Nëse institucioni i paraburgimit nuk e 
merr aktvendimin e gjykatës për vazhdimin e paraburgimit pasi të ketë 
skaduar afati nga aktvendimi, institucioni menjëherë duhet ta lirojë të 
paraburgosurin dhe për këtë të lajmërojë gjykatën kompetente. 
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Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Institucioni i paraburgimit me rastin e pranimit të të paraburgosurit bazohet në 
aktvendimin me shkrim me të cilin është caktuar paraburgimi.  
Paragrafi 2 obligon institucionin e paraburgimit të mbajë evidencë për kohën e ardhjes 
së personit të paraburgosur në institucionin e paraburgimit dhe për kohën e skadimit të 
paraburgimit. Kur nuk pason aktvendimi për vazhdim të paraburgimit, institucioni 
menjëherë duhet ta lirojë të paraburgosurin dhe për këtë ta lajmërojë gjykatën 
kompetente. 
 
Neni 196 [Të dhënat lidhur me të paraburgosurit] 
 
1. Me qëllim të zbatimit të ligjshëm dhe të drejtë të paraburgimit, institucioni 

i paraburgimit mbledh, përpunon, ruan dhe mirëmban bazën e të dhënave 
për të paraburgosurit. 

2. Baza e të dhënave nga paragrafi 1 i këtij neni përfshin të dhënat: 
2.1. mbi identitetin dhe gjendjen personale të të paraburgosurit; 
2.2. mbi aktvendimin e paraburgimit; 
2.3. mbi punën e kryer gjatë kohës së paraburgimit; 
2.4. mbi pranimin në institucionin e paraburgimit dhe kohëzgjatjen, 

vazhdimin apo heqjen e paraburgimit; dhe 
2.5. mbi sjelljen e të paraburgosurit dhe për masat disiplinore. 

3. Informacionet nga baza e të dhënave ruhen dhe përdoren derisa zgjat 
paraburgimi. Pas heqjes së paraburgimit, të dhënat arkivohen dhe 
përgjithmonë ruhen. 

4. Institucioni i paraburgimit ia dërgon të dhënat nga paragrafi 2 i këtij neni 
bazës qendrore të të paraburgosurve dhe të dhënat e tilla mund të përdoren 
vetëm nga persona të tjerë të autorizuar për përdorimin e bazës së të 
dhënave sipas ligjit apo lejes me shkrim ose kërkesës së personit të cilit i 
referohen të dhënat. 

5. Ministria e Drejtësisë nxjerr urdhëresë administrative me të cilën më 
hollësisht do të definohen të dhënat nga paragrafi 2 i këtij neni dhe 
procedurat në pajtim me këtë nen. 

 
Paragrafët 1 dhe 3. 
 
Paragrafi 1 parasheh detyrim për institucionin e paraburgimit që të mbajë bazën e të 
dhënave për të paraburgosurit. 
Paragrafi 2 përcakton përmbajtjen e bazës së të dhënave. Ajo përfshin të dhënat: 1. për 
identitetin dhe gjendjen personale të të paraburgosurit; 2. për aktvendimin e 
paraburgimit; 3. për punën e kryer gjatë kohës së paraburgimit; 4. për pranimin në 
institucionin e paraburgimit dhe kohëzgjatjen, vazhdimin apo heqjen e paraburgimit; 
dhe 5. për sjelljen e të paraburgosurit dhe për masat disiplinore. 
Informacionet nga baza e të dhënave përdoren derisa zgjatë paraburgimi. Pas heqjes së 
paraburgimit, ato arkivohen dhe ruhen në mënyrë permanente.  
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Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4 i këtij neni kërkon centralizimin e bazës së të dhënave nga paragrafi 2 të 
këtij neni në bazën qendrore të të paraburgosurve. Qasja në bazën qendrore dhe 
përdorimi i të dhënave mund të bëhet: - nga personat e autorizuar për përdorimin e 
bazës së të dhënave sipas ligjit; - në bazë të lejes me shkrim; ose - në bazë të kërkesës 
së personit të cilit i referohen të dhënat.  
 
Paragrafi 5. 
 
Paragrafi 5 obligon Ministrinë e Drejtësisë që të nxjerrë urdhëresë administrative me të 
cilën më hollësisht do të definohen të dhënat nga paragrafi 2 i këtij neni dhe procedurat 
në pajtim me këtë nen. 
  
Neni 197 [Veçimi i të paraburgosurve] 
 
1. Paraburgimi mbahet në objekte të posaçme të paraburgimit ose në pjesë të 

ndarë të institucionit për mbajtjen e dënimeve me burgim. 
2. Persona të gjinive të ndryshme nuk mund të mbahen në të njëjtën dhomë. 

Në parim, personat që kanë marrë pjesë në kryerjen e veprës së njëjtë 
penale nuk vendosen në dhomë të njëjtë dhe personat që mbajnë dënimin 
nuk vendosen në dhomë të njëjtë me të paraburgosurit. Po qe e mundur, 
personat që kanë përsëritur veprën penale nuk vendosen në dhomë të njëjtë 
me personat tjerë në paraburgim tek të cilët mund të ndikojnë negativisht. 

3. Gjykata kompetente, me propozim të drejtorit të qendrës së paraburgimit 
në të cilën është vendosur i paraburgosuri, mund ta transferojë të 
paraburgosurin nga lokalet e një institucioni të paraburgimit në tjetrin për 
shkaqe sigurie, rendi dhe mbajtjeje të disiplinës ose për zbatim të 
suksesshëm dhe të arsyeshëm të procedurës penale. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Dispozitat e nenit 197 prashohin që institucionet ku mbahet paraburgimi duhet të bëjnë 
veçimin detyrimor të të paraburgosurve nëpër dhoma të ndryshme në bazë të gjinisë. 
Veçimi gjithashtu bëhet midis të paraburgosurve të mitur dhe personave madhorë (neni 
67 i KDM). Me qëllim të pengimit të ndikimit dhe koordinimit të deklarimeve, veçimi 
bëhet edhe për sa i përket kryerësve të veprave penale në bashkëpunim (bashkëkryerës, 
shtytës, ndihmës). Më tutje, për t’iu shmangur ndikimit negativ tek te paraburgosurit e 
tjerë, kurdo që është e mundur, veçohen edhe recidivistët.  
 
Paragrafi 3. 
 
Gjykata kompetente, me propozim të drejtorit të qendrës së paraburgimit në të cilën 
është vendosur i paraburgosuri, mund ta transferojë të paraburgosurin nga lokalet e një 
institucioni të paraburgimit në institucionin tjetër. Transferimi bëhet për shkaqe sigurie, 
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rendi dhe mbajtjeje të disiplinës ose për zbatim të suksesshëm dhe të arsyeshëm të 
procedurës penale. 
Institucioni i mbajtjes së paraburgimit mund të ndryshohet edhe kur, sipas kërkesës së 
të paraburgosurit konform nenit 367, paragrafi 8, transferohet në institucionin për 
mbajtjen e dënimit para se aktgjykimi të marrë formën e prerë.  
Është e drejtë e personit të arrestuar që menjëherë pas arrestimit të lajmërojë ose të 
kërkojë nga policia që ta lajmërojnë anëtarin e familjes ose ndonjë person tjetër sipas 
zgjedhjes së tij për vendin e ndalimit dhe për çdo ndryshim të mëvonshëm të vendit të 
ndalimit (neni 168, paragrafi 1). Konsiderojmë se edhe për transferim të të 
paraburgosurit sipas paragrafit 3 në ndonjë institucion tjetër të paraburgimit familja 
duhet të informohet.  
 
Neni 198 [Gjësendet të cilat të paraburgosurit kanë të drejtë të mbajnë 

dhe të shfrytëzojnë] 
 

Gjatë kohës së paraburgimit, i paraburgosuri mund të mbajë me vete dhe 
të shfrytëzojë sende për përdorim personal, për mbajtjen e higjienës, 
pajisje për dëgjimin e mediave publike, publikime, literaturë profesionale 
dhe literaturë tjetër, para dhe sende të tjera të cilat për nga masa dhe sasia 
mundësojnë jetë normale në hapësirën e qëndrimit dhe që nuk i pengojnë të 
paraburgosurit e tjerë. Gjatë kontrollit personal të të paraburgosurit 
sendet tjera konfiskohen dhe ruhen. 

 
Dispozita e nenit 198 parasheh sendet të cilat i paraburgosuri mund t’i mbajë me vete 
me rastin dhe gjatë paraburgimit, të cilat për nga masa dhe sasia mundësojnë jetë 
normale në hapësirën e qëndrimit dhe që nuk i pengojnë të paraburgosurve tjerë. 
Sigurimin e gjësendeve nga ky nen e bën i paraburgosuri ose familja e tij.  
Dispozita në fjalë nuk e përcakton më tutje procedurën e kufizimit për mbajtje të 
sendeve të tilla, përveç që ato nuk duhet t’i pengojnë të paraburgosurit tjerë. Sidoqoftë, 
kur eventualisht bëhet kufizim, gjyqtari merr aktvendim në të cilin konkretisht paraqet 
arsyet e kufizimit. Kufizimi i të drejtës nga ky nen kurrsesi nuk guxon të ketë për 
qëllim ushtrimin e shtypjes ndaj të paraburgosurit në çfarëdo forme qoftë. 
 
Neni 199 [E drejta e të paraburgosurve në pushim, lëvizje dhe pagesë për punën 

e kryer] 
 
1. I paraburgosuri ka të drejtë në tetë orë pushim pa ndërprerje brenda 

njëzet e katër orëve. Përveç kësaj, atij i garantohet së paku dy orë në ditë 
lëvizje në ambient të hapur.  

2. I paraburgosuri 0mund të kryejë punë të nevojshme për mbajtjen e rendit 
dhe pastërtisë në ambientin e tyre. Të paraburgosurit mund t’i lejohet të 
punojë në aktivitete që i përgjigjen aftësive fizike dhe mendore brenda 
mundësive dhe kushteve me të cilat disponon institucioni dhe me kusht që 
të mos e dëmtojë procedurën penale. Gjyqtari i procedurës paraprake, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendos për këtë në 
marrëveshje me drejtorinë e institucionit. 
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3. I paraburgosuri ka të drejtë pagese për punën e kryer. Ministria e 
Drejtësisë nxjerr urdhëresë administrative me të cilën përcakton mënyrën 
dhe shumën e pagesës. 

 
Paragrafi 1. 
 
Metodë indirekte e përdorimit të dhunës fizike konsiderohet edhe marrja në pyetje e të 
paraburgosurit për një kohë të gjatë. Dhunë fizike indirekte gjithsesi konsiderohet edhe 
kërkesa e thjeshtë (pa kërcënim) e pyetësit që i dyshimti ta pranojë veprën penale, me 
ç’rast kërkohet prej tij që vazhdimisht të qëndrojë në këmbë. S’ka dyshim se pyetja për 
një kohë të gjatë mund ta lodhë të pandehurin në atë masë sa që ai sillet në gjendje në 
të cilën më nuk kundërshton, andaj lehtë mund ta ofrojë pohimin. Meqë kufijtë e së 
lejuarës dhe jo të lejuarës janë mjaft fluidë, çështjen rreth asaj se kur konsiderohet se i 
pandehuri është i lodhur ligjvënësi nuk i lenë as të pandehurit e as organit procedues, 
por vetë ligjvënësi ka caktuar kufijtë objektivë të zgjatjes së veprimit të pyetjes.279  
Dispozita e nenit 199, paragrafit 1 i këtij neni, e cila i garanton të pandehurit të 
paraburgosur pushim pa ndërprerje prej tetë orësh brenda 24 orëve, ka për qëllim 
pikërisht kufizimin e mundësisë së pyetjes së pandërprerë. 
Për intervale të shkurta pushimi gjatë marrjes në pyetje të personit të arrestuar shih; 
nenin 171, parag. 3. 
 
Paragrafi 2. 
 
I paraburgosuri mund të kryejë punë të nevojshme për mbajtjen e rendit dhe pastërtisë 
në ambientin e tyre. Mbajtjen e pastërtisë në ambientin e të paraburgosurit duhet të 
interpretohet në mënyrë të ngushtë ashtu që me ambient kuptohet dhoma e të 
paraburgosurit e jo dhomat tjera, shkallët e hapësirat tjera të institucionit.  
Puna për persona të paraburgosur është mundësi, jo obligim sikurse që është për 
persona të dënuar sipas nenit 73 të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale. Të 
paraburgosurit mund t’i lejohet të punojë në aktivitete që i përgjigjen aftësive fizike 
dhe mendore të tij. Për lejim që i paraburgosuri të punojë vendos në marrëveshje me 
drejtorinë e institucionit, para ngritjes së aktakuzës, gjyqtari i procedurës paraprake, 
ndërsa pas ngritjes së aktakuzës gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
me kusht që: a) puna e tillë t’i përgjigjet mundësive dhe kushteve me të cilat disponon 
institucioni dhe b) me kusht që të mos e dëmtojë procedurën penale. Ndonëse Kodi nuk 
e thotë, kuptohet se inciativa për punë duhet të jepet nga i paraburgosuri në mënyrë të 
qartë dhe shprehimore duke e përcaktuar edhe llojin e punës. 
Marrëveshja me drejtorinë e institucionit është e nevojshme për të përcaktuar llojin e 
punës për të paraburgosurin dhe mundësitë e sigurimit të të parburgosurit. Dëmi për 
procedurë penale do të mundë t’i shkaktohej me ikjen e të paraburgosurit ose me 
krijimin e kontakteve të palejueshme. 
  

                                                 
279 Sahiti, Argumentimi..., fq. 127. 
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Paragrafi 3. 
 
I paraburgosuri ka të drejtë pagese për punën e kryer. Ministria e Drejtësisë nxjerr 
urdhëresë administrative me të cilën përcakton mënyrën dhe shumën e pagesës. 
 
Neni 200 [Vizitat dhe e drejta për të komunikuar] 
 
1. Me leje të gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues 

apo kryetarit të trupit gjykues dhe nën mbikëqyrjen e tij ose nën 
mbikëqyrjen e ndonjë personi të caktuar nga gjyqtari i tillë, i 
paraburgosuri mund të vizitohet nga farefisi i afërm dhe me kërkesë të tij 
mund të vizitohet nga mjeku apo nga persona të tjerë, duke respektuar 
rregullat e institucionit të paraburgimit. Vizita të tilla mund të ndalohen 
nëse mund të dëmtojnë zbatimin e procedurës penale. 

2. Me dijeninë e gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues 
apo kryetarit të trupit gjykues, përfaqësuesit e ambasadës, zyrës 
ndërlidhëse ose të misionit diplomatik kanë të drejtë të vizitojnë dhe të 
bisedojnë pa mbikëqyrje me të paraburgosurin që është shtetas i vendit të 
tyre. Përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare kompetente gëzojnë të 
drejta të njëjta të vizitojnë dhe të bisedojnë me të paraburgosurit të cilët 
janë refugjatë ose në ndonjë mënyrë tjetër janë nën mbrojtjen e organizatës 
së tillë ndërkombëtare. 

3. Ombudspersoni i Kosovës ose zëvendësi i tij mund të vizitojë të 
paraburgosurit dhe të korrespondojë me ta pa paralajmërim paraprak dhe 
pa mbikëqyrjen e gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm 
gjykues apo kryetarit të trupit gjykues ose personave të tjerë të emëruar 
nga gjyqtari i tillë. Letrat e të paraburgosurit dërguar Zyrës së 
Ombudspersonit të Kosovës nuk mund të kontrollohen. Ombudspersoni i 
Kosovës dhe zëvendësi i tij mund të komunikojnë gojarisht ose me shkrim 
në mënyrë konfidenciale me të paraburgosurit. Komunikimi ndërmjet të 
paraburgosurit dhe Ombudspersonit ose zëvendësit të tij mund të shikohet 
nga zyrtari i policisë, por jo të dëgjohet. 

4. Të paraburgosurit mund të korrespondojë ose të kenë kontakte të tjera me 
persona jashtë institucionit të paraburgimit me dijeninë dhe nën 
mbikëqyrjen e gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm 
gjykues ose kryetarit të trupit gjykues. Gjyqtari i procedurës paraprake, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, pasi të ketë 
konsultuar prokurorin e shtetit mund të ndalojë dërgimin dhe pranimin e 
letrave dhe të dërgesave të tjera ose vënien e kontaktit që është i dëmshëm 
për procedurën, por nuk mund t’ia ndalojë të paraburgosurit dërgimin e 
kërkesave, ankesave ose komunikimin me mbrojtësin e tij. 

5. Kur gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari 
i trupit gjykues refuzon vizitën në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni ose e 
ndalon komunikimin në pajtim me paragrafin 4 të këtij neni, i 
paraburgosuri mund të kërkojë nga kolegji shqyrtues t’i jepet leje e tillë. 
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6. Pas ngritjes së aktakuzës deri te forma e prerë e aktgjykimit, gjyqtari i 
vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues, vendos për çështjet nga 
paragrafi 1-4, të këtij neni, ndërsa paragrafi 5, i këtij neni zbatohet 
përshtatshmërisht.  

 
Dispozitat e nenit 200 rregullojnë çështjen e vizitave që mund t’u bëhen të 
paraburgosurve nga ana e personave të caktuar dhe korrespondencën e të 
paraburgosurit. Për disa vizita nevojitet leja e gjyqtarit, për disa dijenia e gjyqtarit se 
do të bëhet vizita, si dhe zhvillimi i vizitës pa paralajmërim. Gjyqtar kompetent, i cili 
lëshon lejen për vizitë, merr në dijeni se vizita do të bëhet apo kur vizita bëhet pa 
paralajmërim paraprak dhe pa mbikëqyrje të gjyqtarit, është gjyqtari i procedurës 
paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues, ndërsa monitorimin 
(kur lejohet monitorimi), mund ta bëjë edhe ndonjë person i caktuar nga gjyqtari i tillë, 
Personi i paraburgosur i gëzon të drejtat sipas këtij neni nga fillimi i paraburgimit. 
 
Paragrafi 1. 
 
Me leje dhe nën mbikëqyrjen e gjyqtarit kompetent ose nën mbikëqyrjen e ndonjë 
personi të caktuar nga gjyqtari i tillë, i paraburgosuri mund të vizitohet nga farefisi i 
afërm. Kush janë persona të afërm kodi këtu nuk e thotë, por sipas analogjisë të tillë do 
mund të konsiderohen personat sipas nenit 127, paragrafi 1-3.  
Pranimi i vizitave bëhet në kufijtë e rendit shtëpiak, sipas rregullës në ditë dhe 
kohëzgjatje të caktuar, me mundësi fleksibiliteti.  
Me kërkesë e të paraburgosurit, atë mund ta vizitojë mjeku apo ndonjë person tjetër 
(dentistit, psikiatrit etj.), duke respektuar rregullat e institucionit të paraburgimit. 
Çështja e vizitës mjekësore është çështje specifike dhe në një mënyrë delikate. Në të 
vërtetë i paraburgosuri mund të kërkojë vizitë të mjekut kur vërtetë ka nevojë për të, 
por kërkesat e tij mund të jenë megalomane. Prandaj, para se të lejohet vizita duhet të 
konsultohet mjeku i burgut. 
Vizita nga paragrafi 1 mund të ndalohen nëse mund të dëmtojnë zbatimin e procedurës 
penale. Kur vizitat e tilla e dëmtojnë zbatimin e procedurës penale është çështje faktike 
të cilën e çmon gjykata në çdo rast konkret.  
Mbrojtësi ka mundësi të komunikojë lirisht me të pandehurin gojarisht ose me shkrim 
sipas kushteve që garantojnë fshehtësinë (neni 61, paragrafi 2). Mundësia që gjyqtari, 
pasi ta ketë konsultuar prokurorin e shtetit, ta ndalojë dërgimin dhe pranimin e 
shkresave apo kontaktin që është i dëmshëm për procedurën, nuk ka të bëjë me të 
paraburgosurin për sa i përket dërgimit të shkresave ose komunikimit me mbrojtësin e 
tij (neni 200, paragrafi 4 fjalia e fundit). 
 
Paragrafi 2. 
 
Me dijeninë e gjyqtarit (nuk kërkohet leje) përfaqësuesit e ambasadës, zyrës 
ndërlidhëse ose të misionit diplomatik kanë të drejtë të vizitojnë dhe të bisedojnë pa 
mbikëqyrje me të paraburgosurin që është shtetas i vendit të tyre. Edhe përfaqësuesit e 
organizatave ndërkombëtare kompetente gëzojnë të drejta të njëjta të vizitojnë dhe të 



Ejup Sahiti 

513 

bisedojnë me të paraburgosurit të cilët janë refugjatë ose në ndonjë mënyrë tjetër janë 
nën mbrojtjen e organizatës së tillë ndërkombëtare. 
 
Paragrafi 3. 
 
Ombudspersoni i Kosovës ose zëvendësi i tij mund t’i vizitojë të paraburgosurit dhe të 
korrespondojë me ta pa paralajmërim paraprak dhe pa mbikëqyrje. Letrat e të 
paraburgosurit dërguar Zyrës së Ombudspersonit të Kosovës nuk mund të 
kontrollohen. Edhe pse në këtë paragraf nuk thuhet, nëpërmjet analogjisë me paragrafin 
vijues të këtij neni, del se dërgimi i letrave nuk mund të ndalohet. Komunikimi i 
Ombudspersonit të Kosovës ose zëvendësi i tij, qoftë ai gojarisht ose me shkrim, bëhet 
në mënyrë konfidenciale me të paraburgosurit.  
Konstatimin në fillim të paragrafit 3 të këtij neni se Ombudspersoni i Kosovës ose 
zëvendësi i tij mund t’i vizitojë të paraburgosurit dhe të korrespondojë me ta pa 
paralajmërim paraprak dhe pa mbikëqyrje është relativizuar me fjalinë e fundit të këtij 
paragrafi, sipas së cilës komunikimi ndërmjet të paraburgosurit dhe Ombudspersonit 
ose zëvendësit të tij mund të shikohet nga zyrtari i policisë, por jo të dëgjohet. 
  
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 parasheh mundësinë e të paraburgosurit që të korrespondojë 
ose të ketë kontakte të tjera me persona jashtë institucionit të paraburgimit me dijeninë 
dhe nën mbikëqyrjen e gjyqtarit. Rrethi i personave me të cilët i paraburgosuri mund të 
korrespondojë nuk është i kufizuar (mund të jenë miqtë, partneri biznesor, gazetari, 
personi fetar që ai e zgjedhë etj.), me kusht që dërgimi dhe pranimi i shkresave dhe i 
dërgesave të tjera ose vënia e kontaktit të mos jetë i dëmshëm për procedurë. 
Kur gjyqtari, pasi ta ketë konsultuar prokurorin e shtetit, çmon se korrespondenca apo 
kontakti janë të dëmshëm për procedurën, ai e ndalon këtë.  
Të paraburgosurit nuk mund t’i ndalohet dërgimi i kërkesave, ankesave ose 
komunikimi me mbrojtësin e tij. 
  
Paragrafi 5. 
 
Kur të paraburgosurit i refuzohet vizita ose i ndalohet komunikimi, i paraburgosuri 
mund të kërkojë nga kolegji shqyrtues t’i jepet leje e tillë.  
Ndalimi i dërgimit apo i pranimit të dërgesës (letër, paket etj.) nuk bëhet me vendim 
formal (aktvendim, urdhër), por bëhet me marrje faktike të shkresës dhe futjen e saj në 
shkresa bashk me një shënim zyrtar për shkaqet, vendin dhe kohen e marrjes.280  
Neni 201, paragrafi 4 përcakton rastet kur kufizimi ose ndalimi i vizitës nuk zbatohet.  
 
Paragrafi 6. 
 
Nga paragrafët e mëparshëm të këtij neni është parë cili gjyqtar vendos për lejim të 
vizitës, për korrespodencë ose për kontakte të tjera. Paragrafi 6 përcakton kush vendos 
për këto çështje pas ngritjes së aktakuzës deri te forma e prerë e aktgjykimit. Edhe 
                                                 
280 Petrić 1, fq. 405. 
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logjikisht mund të konkludohej se kufirin e ndarjes së kompetencës funksionale për 
këto çështje midis gjyqtarit të procedurës paraprake dhe gjyqtarit të vetëm gjykues ose 
të kryetarit të trupit gjykues paraqet ngritja e aktakuzës. Sidoqoftë, efekti i dispozitës së 
paragrafit 6 qëndron në faktin se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetarit i trupit gjykues 
vendosin për çështjet nga paragrafi 1-4 deri te forma e prerë e aktgjykimit, dhe se 
paragrafi 5 zbatohet përshtatëshmërisht.  
 
Neni 201 [Disiplina e të paraburgosurve] 
 
1. Gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues mund të shqiptojë dënim disiplinor të ndalimit ose kufizimit 
të vizitave apo korrespondencave ndaj të paraburgosurit që ka bërë shkelje 
disiplinore. 

2. Shkelja disiplinore përfshin: 
2.1. sulmin fizik ndaj të paraburgosurve të tjerë, ndaj punëtorëve të 

institucionit të paraburgimit ose personave të tjerë zyrtar; 
2.2. prodhimin, pranimin ose futjen e sendeve për sulm ose arratisje; 
2.3. prodhimin ose futjen e pijeve alkoolike dhe narkotikëve dhe 

shpërndarjen e tyre; 
2.4. shkeljen e rregullave për mbrojtjen në punë, mbrojtjen nga zjarri 

dhe parandalimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore; 
2.5. përsëritjen e shkeljes së rendit shtëpiak të institucionit të 

paraburgimit; 
2.6. shkaktimin e qëllimshëm të dëmit të madh material ose nga 

pakujdesia e rëndë; ose 
2.7. sjelljen fyese dhe të padenjë. 

3. Kufizimi ose ndalimi i vizitës apo i korrespondencës nuk zbatohet ndaj 
vizitave ose korrespondencave me mbrojtësin, mjekët, Ombudspersonin e 
Kosovës, përfaqësuesit e ambasadës, zyrës ndërlidhëse ose të misionit 
diplomatik të shtetit, shtetas i të cilit është i paraburgosuri, ose të 
përfaqësuesve të organizatës kompetente në rastin e refugjatit ose të 
personit i cili në ndonjë mënyrë tjetër është nën mbrojtjen e asaj organizate 
ndërkombëtare. 

4. Kundër aktvendimit mbi dënimin e shqiptuar nga paragrafi 1 i këtij neni 
mund t’i paraqitet ankesë kolegjit shqyrtues brenda afatit prej njëzet e 
katër (24) orëve nga pranimi i aktvendimit. Ankesa nuk e pezullon 
ekzekutimin e aktvendimit. 

5. Kolegji në afat brenda 48 orëve, të vendos për ankesën. 
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Për dallim nga neni 200, paragrafi 1 dhe 4, kur mund të kufizohet ose të ndalohet vizita 
ose korrespondenca e të paraburgosurve nga arsyeja se mund të dëmtohet zbatimi i 
procedurës penale, kufizimi ose ndalimi i vizitave ose i korrespondencës sipas nenit 
201, paragrafi 1 dhe 2, është rezultat i shkeljes disiplinore të të paraburgosurit.  
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Personat e paraburgosur duhet ta respektojnë rendin shtëpiak në institucionin ku 
mbahet paraburgimi. Mosrespektimi i përsëritur i rendit shtëpiak dhe kryerja e 
veprimeve tjera të caktuara paraqet shkelje disiplinore. Për shkelje disiplinore gjyqtari 
mund të shqiptojë dënim disiplinor të ndalimit ose kufizimit të vizitave apo 
korrespondencave ndaj të paraburgosurit. Iniciativën pë shqiptim të dënimit disiplinor e 
jep drejtori i institucionit, i cili duhet ta përshkruajë shkeljen disiplinore dhe ta theksojë 
dispozitën e rendit shtëpiak e cila është shkelur.281 
Gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
duhet ta dëgjojë të paraburgosurin (audiatur et altera pars) para se të vendosë për 
shqiptim të dënimit disiplinor. 
Shkelja disiplinore përfshin një gamë bukur të gjerë të veprimeve të të paraburgosurit. 
Ato përfshijnë: 
a) sulmin fizik ndaj të paraburgosurve të tjerë, ndaj punëtorëve të institucionit të 

paraburgimit ose personave të tjerë zyrtar; 
b) prodhimin, pranimin ose futjen e sendeve për sulm ose arratisje; si dhe prodhimin 

ose futjen e pijeve alkoolike dhe narkotikëve dhe shpërndarjen e tyre; 
c) shkeljen e rregullave për mbrojtjen në punë, mbrojtjen nga zjarri dhe parandalimin 

e pasojave nga fatkeqësitë natyrore; 
ç) përsëritjen e shkeljes së rendit shtëpiak të institucionit të paraburgimit; 
d) shkaktimin e qëllimshëm të dëmit të madh material ose nga pakujdesia e rëndë; ose 
dh) sjelljen fyese dhe të padenjë. 
 
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 përjashton mundësinë e kufizimit ose të ndalimit të vizitës apo të 
korrespondencës për sa u përket subjeteve të renditur aty.  
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Dënimi disiplinor ndaj të paraburgosurit shqiptohet me aktvendim kundër të cilit mund 
t’i paraqitet ankesë kolegjit shqyrtues brenda afatit prej njëzet e katër (24) orëve nga 
pranimi i aktvendimit. Ankesa nuk e ndalë ekzekutimin e aktvendimit. 
Kolegji në afat brenda 48 orëve, të vendosë për ankesën. 
 
Neni 202 [Zbatimi i Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale 

ndaj të paraburgosurve] 
 

Me përjashtim të rasteve kur ky Kod dhe ligjet tjera të nxjerra sipas këtij 
Kodi parashohin ndryshe, dispozitat ligjore të Ligjit për Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale, zbatohen përshtatshmërisht për monitorimin, 
përcjelljen, mbikëqyrjen, mbajtjen e rendit dhe disiplinës, përdorimin e 
forcës, kontrollin personal dhe kontrollin e lokaleve në rastin e të 
paraburgosurve. 

                                                 
281 Ibid. 
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Dispozitat e KPP lidhur me zbatimin e paraburgimit (nenet 194-203) dhe dispozitat e 
neneve 64-68 të KDM janë dispozita procedurale bazë që e rregullojnë çështjen e 
zbatimit të paraburgimit. Për çështjet të tjera lidhur me zbatimin e paraburgimit (për 
monitorimin, përcjelljen, mbikëqyrjen, mbajtjen e rendit dhe disiplinës, përdorimin e 
forcës, kontrollin personal dhe kontrollin e lokaleve në rastin e të paraburgosurve) neni 
202 parasheh zbatim përshtatshmërisht të dispozitave të Ligjit për ekzekutimin e 
sanksioneve penale.  
 
Neni 203 [Mbikëqyrja e trajtimit të të paraburgosurve] 
 
1. Kryetari i gjykatës themelore kompetente ka përgjegjësinë përfundimtare 

për mbikëqyrjen e trajtimit të të paraburgosurve. 
2. Kryetari i gjykatës themelore kompetente ose gjyqtari i cili ka urdhëruar 

paraburgimin, në çdo kohë mund të vizitojë të paraburgosurit, të bisedojë 
me ta dhe të pranojë ankesat e tyre.  

3. Detyrimet nga ky nen nuk ndikojnë në detyrimin e gjyqtarit kompetent nga 
neni 192 për të vlerësuar ankesat e të pandehurve të cilët paraqesin ankesa 
të vlefshme lidhur me kushtet e paraburgimit dhe t’i korrigjojë ato kushte 
të kundërligjshme.  

 
Paragrafët 1 2. 
 
Mbikëqyrja e trajtimit të të paraburgosurve në institucionin ku mbahet paraburgimi 
është përgjegjësi e kryetarit të gjykatës themelore kompetente. Ajo ka të bëjë me 
mbikëqyrjen e gjendjes në institucionin e paraburgimit. 
Qëllimi i mbikëqyrjes është që nga dora e parë nga të paraburgosurit të informohet për 
kushtet në të cilat mbahet paraburgimi dhe, në bazë të gjetjeve sipas nevojës, të reagojë 
te drejtoria ose edhe te organet tjera që të ndërmarrin masa për përmirësimin e 
parregullsive të konstatuara 
Sipas paragrafit 2 kryetari i gjykatës themelore kompetente ose gjyqtari i cili e ka 
urdhëruar paraburgimin, në çdo kohë mund t’i vizitojë të paraburgosurit, të bisedojë 
me ta dhe t’i pranojë ankesat282 e tyre. Ndonëse në këtë nen nuk thuhet, është fakt se 
biseda me të paraburgosurit (të paraburgosurin) ka kuptim kur ajo zhvillohet pa praninë 
e mbikëqyrësve apo të rojës së të paraburgosurit. 

                                                 
282 Për përkufizimin shqip për “ankesë” në tekstin anglisht të Kodit përdoret fjala “appial”. Në nenin 203 të 
KPP në tekstin shqip gjithashtu përdorë fjalën “ankesë”, kurse në tekstin anglisht “complaunts”. 
Konsiderojmë se në nenin 203 do duhej të përdorej fjala ankim në vend të fjalës ankesë. Dallimi ndërmjet 
fjalëve “ankim” dhe “ankesë” nuk është thjesht dallim në aspektin gjuhësor, por ato dallojnë për sa i përket 
përmbajtjes së tyre. Ankesa është mjet juridik me të cilën kundërshtohet një vendim gjyqësor. Në anën 
tjetër, ankimi nuk drejtohet kundër vendimit gjyqësor konkret, por nëpërmjet tij shprehet pakënaqësi për sa i 
përket sjelljeve (bie fjala të policisë), zgjatjes së procedures, sjelljeve dhe kushteve në paraburgim) etj. 
Kështu ankimi është një lloj i veçantë i mjetit juridik. 
Edhe në legjislacionet e rajonit ankimi nuk identifikohet me ankesë. P.sh. në serbishte “pritužba”, në 
maqedonishte “popllaka” etj. Ankimi ngërthen në vete elemente të akuzës dhe të ankesës, me mbizotrim të 
frymës akuzuese.  
Në procedurë të Pleqnisë të zhvilluar sipas KLD në fillim pytet paditësi (kryefamiljari i familjes së 
dëmtuar): “çka ankon”? Në fjalorin e gjyhës shqipe përdoret edhe fjala “vajë” (çfarë vaji ke”?) 
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Me rastin e shqyrtimit të ankimeve duhet pasur parasysh se psikoza e paraburgimit 
ndikon në prirjen për t’i stërmadhuar veprimet e pakëndshme, por kjo nuk do të thotë 
se çdo ankim të të paraburgosurit duhet hedhur si të pabazë.283 
 
Paragrafi 3. 
 
Vizitat, biseda dhe pranimi i ankimeve sipas këtij neni bëhen pavarësisht nga vizitat të 
cilat i bën gjyqtari i vetëm gjykues,, kryetari i trupit gjykues ose kryetari i gjykatës 
themelore sipas nenit 192, paragrafi 5 dhe 6 i KPP-së.  
Me “ankesë të vlefshme” kuptohet ankimi i cili me përmbajtjen argumentuese të tij e 
shtyn gjyqtarin kompetent të vendosë për mbajtje të seancës dëgjimore me të 
arrestuarin apo për vizitë të paraburgimit. Në bazë të vlerësimit që e krijon lidhur me 
kushtet e paraburgimit, gjyqtari kompetent ndërmerr hapa për korrigjimin e tyre.  

                                                 
283 Petrić 1, fq. 406. 
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Kapitulli XI: Procesverbalet  
 
A. Krijimi dhe mbajtja e procesverbaleve 
 
Neni 204 [Procesverbali i veprimeve në procedurë penale] 
 
1. Për çdo veprim të ndërmarrë gjatë procedurës penale shkruhet 

procesverbal në të njëjtën kohë kur ushtrohet veprimi, e kur kjo nuk është 
e mundur, atëherë shkruhet menjëherë pas kësaj. 

2. Procesverbalin e shkruan procesmbajtësi i gjykatës, por kur veprimet 
ushtrohen nga prokurori i shtetit, procesverbalin e shkruan procesmbajtësi 
i zyrës së prokurorit të shtetit. Vetëm kur bëhet kontrolli i banesës apo i 
personave ose kur veprimi kryhet jashtë lokalit zyrtar të organit publik apo 
të autoritetit kompetent, e procesmbajtësi nuk mund të sigurohet, 
procesverbalin mund ta shkruajë personi i cili e kryen veprimin. 

3. Kur procesverbalin e shkruan procesmbajtësi, atij i tregon gojarisht 
personi i cili kryen veprimin se çka duhet shënuar në procesverbal. 

4. Personit që merret në pyetje i lejohet që personalisht t’i jep përgjigjet në 
procesverbal. Në rast të keqpërdorimit kjo e drejtë mund t’i mohohet. 

5. Kur marrja në pyetje në procedurë paraprake, marrja e deklaratës në 
procedurë paraprake ose mundësia hetuese e veçantë duhet të regjistrohen 
audio ose të regjistrohen audio dhe video, kopja e regjistrimit i 
bashkëngjitet procesverbalit. 

  
Një nga parimet e procedurës penale është parimi gojor sipas së cilit është zhvilluar 
procedura penale që nga kohët më të vjetra. Ky parim në tipin inkuizitor kombinohet 
me parimin me shkrim. Zbatimi i parimit gojor mundëson që me rastin e vendosjes 
meritore për faktet dhe për çështjet juridike verbalisht dhe drejtpërdrejt të konfrontohen 
tezat e akuzës dhe të mbrojtjes, si dhe të gjitha provat. Përgatitjet për vendim meritor 
bëhen duke ushtruar veprime hetimore dhe veprime tjera procedurale, të cilat patjetër 
duhet të fiksohen me shkrim në procesverbal, në mënyrë që të përdoren në 
veprimtarinë vijuese procedurale. Andaj, procesverbali shërben si për fiksim të 
veprimit procedural të ushtruar dhe për shfrytëzimin e tij gjatë rrjedhës së procedurës 
penale, ashtu edhe si provë për mënyrën dhe formën e kryerjes së veprimit procedural. 
Kodi i procedurës penale parasheh rregulla për disa lloje procesverbalesh. Këtu është 
fjala për procesverbale lidhur me veprimet procedurale. Lloji i dytë i procesverbaleve 
në të vërtetë ka të bëjë me tërësinë e parashtresave të shkruara,për të cilat vlejnë 
rregullat mbi parashtresat. Shih: komentet te neni 442. 
 
Paragrafi 1.  
 
Paragrafi 1 venë rregullën e përgjithshme sipas së cilës parashihet detyrimi që për çdo 
veprim të kryer gjatë procedurës penale të shkruhet procesverbal në të njëjtën kohë kur 
ushtrohet veprimi. Mirëpo, nëse nuk është e mundur që procesverbali të shkruhet në 
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kohën kur ushtrohet veprimi, Kodi kërkon që procesverbali të shkruhet menjëherë pas 
kryerjes së veprimit, çka realisht paraqet përjashtim nga rregulla e përgjithshme. 
Përpilimi i procesverbalit menjëherë pas kryerjes së veprimit procedural është detyrë e 
organit posa të mënjanohen pengesat përkatësisht posa të krijohen kushtet për një gjë të 
tillë. Me atë rast nuk guxon të lejohet interval i gjatë kohor nga momenti i ushtrimit të 
veprimit procedural deri te shkrimi i procesverbalit, sepse ndalja në kujtesë e asaj që 
është përceptuar është relative.  
A është e mundur që procesverbali të shkruhet në të njëjtën kohë kur ushtrohet veprimi 
procedural apo jo është çështje faktike të cilën e çmon organi para të cilit zbatohet 
procedura. Si shembull mund të merren kushtet e vështira atmosferike dhe të terrenit, 
mungesa e elementeve themelore materiale për përpilim të procesverbalit etj. 
Sidoqoftë, përjashtimet duhet të jenë të rralla, ndonëse praktika pak më gjerë 
shfrytëzon këtë mundësi. 
Procesverbali duhet të pasqyrojë në mënyrë besnike veprimin procedural të ushtruar. 
Ai duhet të përmbajë atë që ka qenë thelbi i veprimit procedural, pa u lëshuar në imtësi 
të panevojshme. Procesverbali duhet të shkruhet qartë dhe në përputhje me 
terminologjinë që e ka shfrytëzuar pjesëmarrësi, sidomos dëshmitari. 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2, procesverbalin e shkruan procesmbajtësi i gjykatës apo i prokurorisë 
së shtetit (varësisht cili prej tyre e zbaton veprimin procedural). Për procesmbajtës 
sipas rregullit merret punëtori në organin i cili e harton procesverbalin. Në rastet 
urgjente shkrimi i procesverbalit mund t’i besohet edhe personit tjetër i cili nuk është 
punëtor i organit që ushtron veprimin. Mirëpo, ky fakt duhet të shënohet në 
procesverbal me sqarim pse personi i tillë është marrë për procesmbajtës.  
Edhe sa i përket pranisë së procesmbajtësit lejohet përjashtim, i cili gjithashtu nuk 
duhet të aplikohet në mënyrë ekstensive. Kështu, nga rregulla e përgjithshme se 
procesverbalin e shkruan procesmbajtësi ka dy përjashtime: a) kur bëhet kontrolli i 
banesës apo i personave, mosangazhimi i procesmbajtësit mund të jetë aktual dhe 
realisht i mundshëm, duke pasur parasysh karakterin e veprimit (nevoja për veprim të 
shpejt dhe të befasishëm për të kryer kontrollimin pa urdhër të gjykatës - neni 110, 
parag.1, nënparagrafët 2-4), dhe b) kur veprimi kryhet jashtë lokalit zyrtar të organit 
me kusht që procesmbajtësi nuk mund të sigurohet. Në të dy rastet procesverbalin 
mund ta shkruaj personi i cili e kryen veprimin procedural, por sipas nenit 207 
paragrafi 1 ai ka për detyrë ta lexojë procesverbalin dhe këtë fakt ta shënojë në 
procesverbal. Nevoja për konstatim në procesverbalin e shkruar nga vetë kryerësi i 
veprimit se është lexuar procesverbali, është pasojë e rrethanës së pjesëmarrësit me 
rastin e ushtrimit të veprimit nuk e dinë përmbajtjen e shkruar në procesverbal, sepse 
nuk është shprehur me zë sipas rregullës së përgjithshme të paragrafit 3 të këtij neni. 
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafit 3 përmbajtjen e procesverbalit e përcakton personi zyrtar i cili e zbaton 
veprimin procedural. Procesmbajtësi sipas dispozitës në fjalë ka dy funksione. Së pari, 
ai në kuptimin teknik futë në procesverbal vetëm përmbajtjen e diktuar me zë nga 
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personi zyrtar, dhe nuk ka autorizim të rezimojë çka duhet të shënohet në procesverbal. 
Veprimi në këtë mënyrë e liron personin i cili zbaton veprimin procedural nga veprimi 
teknik dhe i mundëson atij të përqendrohet në përmbajtje të veprimit. Së dyti, 
procesmbajtësi njëkohësisht është garantues i shënimit drejtë të rezultatit të veprimit 
procedural, të cilin ia dikton personi zyrtar.  
Diktimi me zë nga personi i cili zbaton veprimin procedural ka rëndësi të shumëfishtë. 
Mënyra e tillë e shkruarjes së procesverbalit njëkohësisht siguron kontrollin e 
pjesëmarrësve proceduralë përkitazi me përmbajtjen e procesverbalit, pasi që ata 
dëgjojnë çka po diktohet dhe menjëherë mund të bëjnë vërejtje eventuale në mënyrë që 
të bëhen përmirësime. Pavarësisht nga kjo, personi kundër të cilit zbatohet veprimi 
procedural, personat që duhet të jenë të pranishëm në veprimin hetimor si dhe palët, 
mbrojtësi dhe i dëmtuari, po qe se janë të pranishëm, kanë të drejtë ta lexojnë 
procesverbalin ose të kërkojnë që t’u lexohet. Personi që ushtron veprimin hetimor 
detyrohet t’i paralajmërojë ata për këtë të drejtë, kurse në procesverbal shënohet se a 
është bërë paralajmërimi dhe a është lexuar procesverbali. Procesverbali lexohet 
gjithmonë kur nuk ka pasur procesmbajtës dhe kjo shënohet në procesverbal (neni 207, 
paragrafi 1). 
 
Paragrafi 4. 
 
Përveç përcaktimit të përmbajtjes së procesverbalit duke diktuar me zë, paragrafi 4 i 
jep të drejtë personit që merret në pyetje që personalisht t’i japë përgjigjet në 
procesverbal. Mirëpo, në rast të shpërdorimit kjo e drejtë mund t’i mohohet. Çështja e 
shpërdorimit të kësaj të drejte, ku si rezultat i tij pason mohimi i saj, është çështje 
faktike të cilën e vlerëson personi i cili e zbaton veprimin procedural. Lejimi që 
personalisht t’i japë përgjigjet në procesverbal zakonisht vjen në shprehje në ato raste 
kur personi që merret në pyetje tregon për faktet të cilat kanë të bëjnë me profesionin e 
tij ose me specifika të posaçme, sepse në rast të tillë me riprodhim të deklarimit mund 
të shkaktohen gabime gjatë shënimit në procesverbal. Është evidente se kur personi i 
cili merret në pyetje personalisht dikton përgjigjet në procesverbal, autenticiteti i 
deklarimit dhe besimi për të është më i madh. 
Në procedurë penale duhet bërë dallimi mes deklarimit (të pandehurit, dëshmitarit, 
ekspertit), i cili në aspektin psikologjik i ka fazat e formimit (përceptimin, kujtesën, 
riprodhimin dhe mendimin) dhe është rezultat i procesit të marrjes në pyetje, dhe 
deklaratës - shprehjes së vullnetit në ndonjë mënyrë tjetër. Aty hyjnë, para së gjithash, 
komunikimet e pjesëmarrësve proceduralë të cilat nuk janë dhënë duke i marrë në 
pyetje. 
Në nenin 208 është paraparë mundësia që seancat e zbatueshme të marrjes së 
deklaratës në procedurë paraprake ose të mundësisë hetuese të veçantë, apo marrjes 
tjetër në pyetje sipas nevojës, të regjistrohen me video ose audio.  
Lidhur me procesverbalin për këshillimin dhe votimin e trupit gjykues vlejnë dispozita 
të posaçme (neni 320), kurse për procesverbal të shqyrtimit gjyqësor vlejnë dispozitat e 
posaçme (nenet 315-319).  
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Neni 205 [Shënimet në procesverbal] 
 
1. Në procesverbal shënohet emërtimi i organit kompetent para të cilit 

ushtrohet veprimi, vendi ku ushtrohet veprimi, data dhe ora kur ka filluar 
dhe përfunduar veprimi, emrat e mbiemrat e personave të pranishëm dhe 
në çfarë cilësie janë të pranishëm, si dhe numri i lëndës penale në të cilën 
ushtrohet veprimi. 

2. Me rastin e ushtrimit të veprimit konkret procedural në pajtim me ligjin, 
pala duhet të informohet për të drejtën që i takon sipas ligjit. Fakti se 
njoftimi i tillë është bërë duhet të shënohet në procesverbal, ashtu siç duhet 
të shënohet edhe nëse pala e ka shfrytëzuar atë të drejtë. 

3. Faktin se i është mundësuar përdorimi i të drejtës e cila i takon me ligj, 
pala e vërteton me nënshkrim. 

4. Procesverbali duhet të përmbajë të dhënat thelbësore për zbatimin dhe 
përmbajtjen e veprimit të ushtruar. Kur me rastin e zbatimit të veprimit 
janë konfiskuar sendet ose shkresat, kjo shënohet në procesverbal, kurse 
sendet e marra i bashkëngjiten procesverbalit ose shënohet se ku gjenden 
për t’u ruajtur. 

5. Me rastin e ndërmarrjes së veprimit procedural, siç është këqyrja e vendit 
ku është kryer vepra penale, kontrolli i banesës, automjetit apo i personit, 
ose identifikimi i personave apo i sendeve, dhe të dhëna me rëndësi për 
natyrën e veprimit ose vërtetimin e identitetit të sendit (përshkrimi, 
përmasat dhe madhësia e objekteve ose e gjurmëve, e etiketave në objekte 
etj.), gjithashtu shënohen në procesverbal; e kur bëhen skica, vizatime, 
plane, fotografi, incizime filmike ose incizime të tjera teknike, ato po ashtu 
shënohen në procesverbal dhe i bashkëngjiten procesverbalit. 

6. Shkresat ose sendet të cilat ceken gjatë marrjes në pyetje në procedurë 
paraprake, marrjes së deklaratës në procedurë paraprake ose mundësisë 
hetuese të veçantë identifikohen me numra të provave. Shkresat ose sendet 
ceken sipas numrave të tyre gjatë marrjes në pyetje në procedurë 
paraprake, marrjes së deklaratës në procedurë paraprake ose mundësisë 
hetuese të veçantë, dhe në procesverbal shënohen sipas numrit të tyre.  

 
Në nenin 204, paragrafi 2 flitet për “organin publik ose autoritetin kompetent” i cili 
zbaton kontrollin, ndërsa në nenin 205, paragrafi 1 për “organin kompetent” para të 
cilit zbatohet veprimi. Neni 80 i Ligjit të mëparshëm të procedurës penale i 
aplikueshëm në Kosovë para hyrjes në fuqi të KPPPK-së, si edhe ligjet procedurale të 
shteteve tjera të dala nga RSFJ-ja flasin për “organin shtetëror”. Përveç në këtë 
segment, përmbajtja e këtyre dy neneve nuk ndryshon shumë. Atëherë shtrohet pyetja 
pse në dy nenet e sipër përmendura në Kod të përkohshëm të procedurës penale kemi 
duplifikim: organ/organ publik, autoritet/pushtet kompetent, me çka është krijuar një 
huti në praktikë. Duhet të kemi parasysh faktin se në kohën kur është hartuar Kodi i 
përkohshëm i procedurës penale të Kosovës, statusi i Kosovës nuk ka qenë ende i 
zgjidhur. Pikërisht për këtë arsye në Kod është dashur t’i shmangemi përdorimit të 
nocionit shtet - organ shtetëror, të cilat do të asocionin në statusin shtetëror të Kosovës. 
Kësisoj, në Kod kudo që është dashur të përdoret termi “organ shtetëror” është përdorë 
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termi “organ publik”. Bazuar në nenin 19, paragrafi 1, nënparagrafi 1.18. të KPP-së me 
përkufizimin “organ publik” kuptohet një organ i Qeverisë së Republikës së Kosovës 
ose një organ njëjtë i autorizuar për të vepruar sipas Ligjit për Policinë apo Ligjit për 
Kompetencat, Përzgjedhjen e Rasteve dhe Caktimin e Lëndëve të Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë. 
Në veprimtari të karakterit procedural ose që ka ndikim në procedurë penale (p.sh. në 
fazën e zbulimit të veprave penale veprojnë organet doganore, pastaj agjencione të 
ndryshme, ose për marrje të vendimit në disa procedurave të veçanta, nën kushte të 
caktuara ligjore, kyçet edhe organi publik kompetent në fushën e gjyqësisë, që tani 
kupton Ministrinë e Drejtësisë etj.  
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndonëse nuk ka pasur pengesë për përdorim të 
përkufizimit “organ shtetëror” në nenin 204 dhe 205, hartuesi vetëm i ka përsëritur 
nenet 86 dhe 87 të KPPP-së. 
  
Paragrafi 1.  
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni përcakton çka duhet të përmbajë pjesa e parë e 
procesverbalit dhe ka karakter të një dispozite të përgjithshme lidhur me përmbajtjen e 
hyrjes së tij. Në bazë të kësaj dispozite mund të shihet nëse veprimin e ka kryer organi 
shtetëror kompetent, pastaj në cilin vend është kryer veprimi, dita dhe ora kur veprimi 
ka filluar dhe është kryer, identiteti i personave të pranishëm dhe në çfarë cilësie kanë 
vepruar. Gjithashtu duhet të shënohet lidhur me cilën çështje penale është ndërmarrë 
veprimi procedural. 
Kur është e domosdoshme të ndërpritet veprimi procedural, në procesverbal shënohet 
saktë koha kur është ndërprerë veprimi si dhe koha kur ka vazhduar ndërmarrja e 
veprimit. Definimi i qartë i këtyre të dhënave ka rëndësi të madhe për vlerësim të 
kundërshtimeve eventuale të mëvonshme. se p.sh. i paraburgosuri brenda 24 orëve nuk 
i ka pasur tetë orë pushim të pa ndërprerë (neni 199, paragrafi 1). 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Dispozitat e paragrafëve 2 dhe 3, potencojnë faktin se me rastin e ushtrimit të veprimit 
konkret procedural, pala duhet të informohet për të drejtën që i takon sipas ligjit (siç 
janë me rastin e marrjes në pyetje: të drejtat e të pandehurit sipas neneve 11, 152, 
parag. 2; të drejtat e dëshmitarit sipas neneve 126, 127, 129; etj). E dhëna përkitazi me 
faktin se informimi është bërë, si dhe e dhëna nëse pala është shërbyer me atë të drejtë 
gjithashtu duhet të shënohet në procesverbal dhe të vërtetohet me nënshkrim të palës. 
 
Paragrafi 4.  
 
Dispozita e paragrafit 4 ka të bëjë me pjesën e dytë të procesverbalit - me përmbajtjen e 
tij.Përmbajtjen e procesverbalit e formulon organi që e ndërmerr veprimin procedural i 
cili i dikton procesmbajtësit atë që duhet ta shënojë në procesverbal. Përmbajtja ka të 
bëjë me objektin e veprimit i cili është rregulluar me dispozita procedurale. Kur kemi 
të bëjmë me procesverbale të cilat hartohen në bazë të marrjes në pyetje të të 
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pandehurit ose dëshmitarit, e me qëllim që të ruhet autenticiteti i deklarimit të tyre, ato 
sipas rregullës shënohen në procesverbal në formë tregimi në vetën e parë  
Kodi e obligon personin i cili e ndërmerr veprimin procedural që ta përmbledhë në 
mënyrë koncize, ta transformojë, ta shkurtojë, e kësisoj ta ndryshojë formën burimore 
të deklarimit. Kjo për arsye se kërkohet që në procesverbal të futet vetëm përmbajtja 
thelbësore e deklarimeve të dhëna. Qëndrimi i tillë arsyetohet me nevojën për 
ekonomizim të procedurës. Megjithatë, duhet pasur parasysh atë se për vlerësim të 
plotë kritik të besueshmërisë së deklarimit, sipas rregullës janë shumë me rëndësi 
pikërisht detajet anësore të deklarimit. Mirëpo, kjo ende nuk do të thotë se në 
procesverbal duhet të shënohet gjithë përmbajtja e deklarimit. Këtu duhet gjetur masën 
e duhur me rastin e përzgjedhjes së asaj që do të shënohet në procesverbal, në mënyrë 
që deklarimi esencialisht mos të pësojë në përmbajtje.  
Shikuar në aspektin kriminalistik, për sa i përket asaj se cila përmbajtje thelbësore e 
deklarimeve dhe e deklaratave duhet të shënohet në procesverbal, duhet të thuhet se aty 
hyjnë të gjitha ato përmbajtje të cilat kanë të bëjnë me të ashtuquajturat pyetjet e arta të 
kriminalistikës. Të tilla janë ato pyetje me përgjigjet e të cilave në parim sqarohet 
vepra penale e cila është lëndë kryesore e procedurës penale konkrete. Ato pyetje 
ndahen në objektive dhe subjektive. Objektive janë pyetjet vijuese: a) aspekti objektiv 
identifikues - çka ka ndodhur?; b) aspekti lokal - ku ka ndodhur?; c) aspekti kohor 
(temporal) - kur ka ndodhur?; ç) aspekti i modalitetit - si është kryer vepra penale?; d) 
aspekti instrumental - me çka është kryer vepra penale?. Subjektive janë pyetjet 
vijuese: a) aspekti subjektiv identifikues - kush e ka kryer veprën penale?; b) aspekti 
viktimologjik - kush është viktimë e veprës penale, përkatësisht i dëmtuar me vepër 
penale në kuptimin procedural; c) aspekti motivues - pse është kryer vepra penale? Të 
gjitha përgjigjet në cilëndo nga pyetjet e përmendura çdoherë dhe pa përjashtim kanë të 
bëjnë me përmbajtjen thelbësore të deklarimit dhe çdo herë duhet përpjekur që 
përgjigjet e tilla (kur është e mundur) të sigurohen, ndonëse në shumë situata personi i 
cili merret në pyetje nuk di ose nuk mund të ofrojë përgjigje në të gjitha ato pyetje.284  
Procesverbali duhet të jetë një pasqyrë autentike e rezultatit të veprimit procedural. Kur 
kemi të bëjmë me procesverbalin e marrjes në pyetje të të pandehurit ose të 
dëshmitarit, atëherë posaçërisht duhet pasur kujdes për autenticitetin e procesverbalit. 
Personi i cili merr në pyetje, me dëshirë që procesverbali të hartohet më mirë dhe në 
mënyrë profesionale, dikton në procesverbal me asi stili dhe përdor shprehje të cilat i 
pyeturi qartazi nuk i ka përdorur. Shpesh pohohet në mënyrë kritike se procesverbali i 
tillë më shumë paraqet “pasqyrë” të atyre që e hartojnë, se sa të vetë dhënësve të 
deklarimit. Andaj, është shumë me rëndësi që personi i cili harton procesverbalin të 
fusë në të jo vetëm atë që është përmbajtje thelbësore e deklarimit të dhënë, por edhe 
atë që e karakterizon personin i cili deklaron. S’ka dyshim se në këtë drejtim ai duhet të 
ketë eksperiencë të nevojshme, por edhe ndjenjën për atë se si ta ndajë thelbësoren nga 
jothelbësorja, ashtu edhe për njohjen e atyre pjesëve të deklarimit të cilat janë 
karakteristike për dhënësin dhe mundësojnë krijimin e pasqyrës reale të deklarimit. 
Ndonëse në dispozitat e nenit 205 nuk është thënë asgjë për mënyrën e shënimit në 
procesverbal të pyetjeve të shtruara, bazuar në parimin e ekonomizimit procedural, 
mendojmë se me rastin e marrjes në pyetje, pyetjet duhet të shënohen në procesverbal 
vetëm nëse është e nevojshme të kuptohet përgjigja. Por, kur është e nevojshme (kur 
                                                 
284 Škulić 1, fq. 617. 
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është e nevojshme e çmon si çështje faktike personi që e ndërmerr veprimin 
procedural), lejohet të shënohet në procesverbal pyetja e paraqitur dhe përgjigja që 
është dhënë. 
 
Paragrafi 5.  
 
Dispozita e paragrafit 5 u referohet disa veprimeve procedurale për të cilat Kodi 
parasheh rregulla të posaçme, siç janë: këqyrja e vendit të ngjarjes (neni 150), leximi i 
procesverbaleve (neni 344), kontrolli i banesës, apo i personit (nenet 105, paragrafi 2, 
108, paragrafi 7); ose identifikimi i personave apo i sendeve (neni 120). Me rastin e 
kryerjes së veprimeve përkatëse nevojitet që në procesverbal të shënohen të dhënat të 
cilat janë me rëndësi për natyrën e veprimit dhe për identitetin e sendit i cili është 
marrë, ose të sendeve të gjetura të rëndësishme për procedurë penale. Nëse janë bërë 
skica, plane, fotografi, incizime filmike ose incizime të tjera teknike ato shënohen në 
procesverbal dhe i bashkëngjiten atij, ashtu që të shihet qartë si kanë ardhur në 
procesverbal në mënyrë që në rast nevoje të mundë të bëhet identifikimi i tyre. Këto 
dokumente kanë forcë provuese vetëm si pjesë përbërëse e procesverbalit.  
Procesverbalet nganjëherë mbahen në formularë të shtypur, në të cilët me rastin e 
kryerjes së veprimit procedural, sipas nevojës, fshihen ose shtohen të dhëna të 
caktuara. 
Për nënshkrim të procesverbalit, shih nenin 207 dhe komentimin e tij. 
 
Paragrafi 6.  
 
Shkresat ose sendet të cilat ceken gjatë intervistimit në procedurë paraprake, marrjes së 
deklaratës në procedurë paraprake ose mundësisë hetuese të veçantë si prova 
identifikohen me numra. Shkresat ose sendet ceken sipas numrave të tyre dhe në 
procesverbal shënohen sipas numrit të tyre.  
 
Neni 206 [Ruajtja i procesverbalit] 
 
1. Procesverbali duhet të mbahet me rregull; në të nuk bën të shlyhet, të 

shtohet ose të ndryshohet asgjë. Vendet e vijëzuara duhet të mbeten të 
lexueshme. 

2. Të gjitha ndryshimet, korrigjimet dhe shtesat shënohen në fund të 
procesverbalit dhe ato duhet të vërtetohen nga personat që e nënshkruajnë 
procesverbalin. 

 
Mbajta me rregull e procesverbalit ka të bëjë si me anën teknike ashtu edhe me anën 
përmbajtësore. Rregullsia teknike ka të bëjë me pamjen e procesverbalit i cili duhet të 
përpilohet sipas rregullave të teknikës daktilografike, dhe për këtë është përgjegjës 
procesmbajtësi. Rregullsia përmbajtësore me mënyrën dhe kualitetin e diktimit të 
procesverbalit, dhe për këtë është përgjegjës personi i cili e zbaton veprimin 
procedural. Megjithatë, në pikë të fundit personi i cili zbaton veprimin procedural ka 
përgjegjësi për rregullsinë e procesverbalit në tërësi. 
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Paragrafi 1.  
 
Dispozita e paragrafit 1 ndalon shlyerjen (mënjanimin fizik ose kimik të tekstit), 
shtimin (futjen në procesverbal të ndonjë pjese të re e cila fare nuk ka qenë e shënuar) 
ose ndryshimin e procesverbalit (futja e tekstit të ri në vend të tekstit të përparshëm).  
Gabimet eventuale në procesverbal, të cilat gjithashtu mund të jenë teknike ose 
materiale, janë të mundshme. Ndodh që edhe daktilografisti më i mirë, duke dëgjuar 
gabimisht atë që i diktohet, apo pa dashje gabimisht shtyp numër të gabuar në 
procesverbal. Në rast të tillë, personat e pranishëm në veprimin procedural drejtpërdrejt 
mund të reagojnë kur diç diktohet gabimisht ose kur në fund të veprimit lexohet 
procesverbali. Mirëpo, as në rast të tillë nuk guxon të fshihet asgjë nga procesverbali, 
fjala,(ose fjalët) e shkruara duhet të mbesin të lexueshme. 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 përmirësimet në procesverbal mund të bëhen para nënshkrimit të tij 
ashtu që ndryshimet, korrigjimet dhe shtesat shënohen në fund të procesverbalit dhe ato 
duhet të vërtetohen nga personat që e nënshkruajnë procesverbalin. Përmirësimi i 
procesverbalit nuk mund të kërkohet pas përfundimit të veprimit procedural.  
Përmirësimin e procesverbalit duhet dalluar nga deklaratat e më vonshme me të cilat 
ndryshohen deklarimet e dhëna më herët.  
  
Neni 207 [Shqyrtimi i procesverbalit] 
 
1. Personi kundër të cilit zbatohet veprimi procedural, personat që duhet të 

jenë të pranishëm në veprimin hetimor, si dhe palët, mbrojtësi dhe i 
dëmtuari, po qe se janë të pranishëm, kanë të drejtë ta lexojnë 
procesverbalin ose të kërkojnë që t’u lexohet. Personi që ushtron veprimin 
hetimor detyrohet t’i paralajmërojë ata për këtë të drejtë, kurse në 
procesverbal shënohet se a është bërë paralajmërimi dhe a është lexuar 
procesverbali. Procesverbali lexohet gjithmonë kur nuk ka pasur 
procesmbajtës dhe kjo shënohet në procesverbal. 

2. Procesverbalin e nënshkruan personi që merret në pyetje. Kur 
procesverbali përbëhet nga më shumë se një faqe, personi i pyetur 
nënshkruan secilën faqe. 

3. Në fund, procesverbalin e nënshkruajnë përkthyesi, nëse ka pasur, 
dëshmitarët prania e të cilëve ka qenë e detyruar me rastin e kryerjes së 
veprimit hetimor, kurse me rastin e kontrollit atë e nënshkruan edhe 
personi që kontrollohet ose banesa e të cilit kontrollohet. Kur 
procesverbalin nuk e nënshkruan procesmbajtësi, procesverbalin e 
nënshkruajnë personat që marrin pjesë në procedurë. Kur nuk ka persona 
të tillë ose kur ata nuk janë në gjendje të kuptojnë përmbajtjen e 
procesverbalit, procesverbalin e nënshkruajnë dy dëshmitarë, përveç kur 
nuk është e mundur të sigurohet prania e tyre. 

4. Personi analfabet në vend të nënshkrimit vë shenjën e gishtit tregues të 
dorës së djathtë, kurse procesmbajtësi nën këtë shenjë shkruan emrin dhe 



Ejup Sahiti 

526 

mbiemrin e tij. Kur nuk ka mundësi që të vihet shenja e gishtit tregues të 
djathtë, vihet shenja e ndonjë gishti tjetër ose shenja e gishtit të dorës së 
majtë dhe në procesverbal shënohet se nga cili gisht dhe nga cila dorë është 
marrë shenja. 

5. Në qoftë se personi i pyetur nuk i ka të dy duart, ai e lexon procesverbalin, 
e kur është analfabet, procesverbali i lexohet dhe kjo shënohet në 
procesverbal. 

6. Kur veprimi hetimor nuk ka mund të kryhet pa ndërprerje, në 
procesverbal shënohet dita dhe ora kur është bërë ndërprerja si dhe dita 
dhe ora kur ka vazhduar veprimi hetimor.  

7. Po qe se ka pasur vërejte rreth përmbajtjes së procesverbalit, në 
procesverbal shënohen edhe ato vërejtje. 

8. Në fund, procesverbalin e nënshkruan personi që e ka ushtruar veprimin 
hetimor dhe procesmbajtësi. 

9. Kur personi i cili sipas këtij Kodi duhet të nënshkruajë procesverbalin, 
kundërshton ta nënshkruajë atë ose të vendosë shenjën e gishtit, organi i 
procedurës shënon në procesverbal shkaqet e refuzimit. 

 
Disa persona konkretë kanë të drejtë të ushtrojnë shikim në procesverbal, përkatësisht 
të drejtë ta lexojnë ose të kërkojnë që t’u lexohet procesverbali.  
 
Paragrafi 1.  
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni parasheh të drejtën për ta lexuar procesverbalin. E 
drejta për ta lexuar procesverbalin, krahas diktimit të përmbajtjes me zë, është formë e 
dytë e kontrollimit të përmbajtjes së tij. E drejta e tillë i takon:  
a) personit kundër të cilit zbatohet veprimi procedural. 

Për dallim nga LPP-ja i aplikueshëm në Kosovë dhe ligjet/kodet e vendeve të 
rajonit të cilët i referohen “personit që është marrë në pyetje”, paragrafi 1 i nenit 
207 i KPP-së së Kosovës i referohet “personit kundër të cilit zbatohet veprimi 
procedural” si person i cili ka të drejtë të lexojë procesverbalin ose të kërkojë që t’i 
lexohet procesverbali. Arsyeja pse dispozita e paragrafit në fjalë ka të bëjë me 
“personin kundër të cilit zbatohet veprimi procedural” e nuk kufizohet në 
“personin që është marrë në pyetje”, është se edhe procesverbale të tjera të cilat 
nuk kanë të bëjnë me marrje në pyetje mund të kërkohet që të lexohen, si bie fjala 
procesverbali mbi kontrollimin e shtëpisë ose të lokaleve të tjera;  

b) personit i cili duhet të jetë i pranishëm gjatë kryerjes së veprimit hetimor;  
c) palëve;  
ç) mbrojtësit dhe të dëmtuarit nëse janë të pranishëm.  
Personat e tillë kanë të drejtë vetë ta lexojnë procesverbalin ose të kërkojnë që t’u 
lexohet. E drejta për ta lexuar procesverbalin nuk nënkupton atë se procesverbali 
lexohet çdoherë. Procesverbali sipas rregullës lexohet vetëm kur ndonjëri nga personat 
nga paragrafi 1 e kërkon këtë. Për të drejtën për ta lexuar procesverbalin duhet t’i 
paralajmërojë personit i cili ushtron veprimin hetimor. Në procesverbal detyrimisht 
shënohen dy të dhëna: a) a është bërë paralajmërimi (njoftimi), b) a është lexuar 
procesverbali. Procesverbali detyrimisht lexohet, pavarësisht a e kërkojnë këtë personat 
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e autorizuar, në rastet kur nuk ka pasur procesmbajtës, d. m. th. Kur kemi të bëjmë me 
rastin nga neni 204, parag. 2, kur procesverbalin e ka shkruar vetë personi i cili e ka 
ushtruar veprimin.  
Personat të cilët duhet të jenë të pranishëm në veprimin hetimor janë dëshmitarët sipas 
nenit 108, paragrafi 2 dhe 3; personi, shtëpia, lokalet ose pasuria e të cilit kontrollohet 
ose përfaqësuesi i tij, apo drejtuesi i organit publik kur kontrolli bëhet në lokalet e 
organit publik - nenet 107, paragrafi 1, 108, paragrafi 6; mjeku ose infermieri i 
kualifikuar kur kontrolli i personit përfshin kontrollin intim, neni 108, parag.5, dhe 
indirekt neni 76, paragrafi 4. 
Leximin e procesverbalit sipas nenit 207, paragrafi 1 mund ta kërkojnë jo vetëm 
personat analfabet, por edhe kur dinë shkrim-lexim, mirëpo për ndonjë arsye nuk 
dëshirojnë vetë ta lexojnë procesverbalin 
 
Paragrafët 2 dhe 3.  
 
Paragrafët 2 dhe 3 kanë të bëjnë me personat të cilët e nënshkruajnë procesverbalin. 
Kështu, personi i cili është marrë në pyetje e nënshkruan procesverbalin dhe me të 
vërteton se në procesverbal besnikrisht është shënuar ajo që është deklaruar. Kur 
procesverbali ka më shumë faqe i pyeturi e nënshkruan çdo faqe (jo edhe personi që 
ushtron veprimin, as procesmbajtësi). Nënshkrimi duhet të jetë i plotë, me emër dhe 
mbiemër. 
Paragrafi 3 ofron zgjidhje për disa situata. Kur ka pasur përkthyes, procesverbalin e 
nënshkruan edhe përkthyesi. Në rast të tillë duhet të shënohet në procesverbal nga cila 
gjuhë është përkthyer. Gjithashtu duhet të shënohet nëse ka qenë përkthyesi 
(interpretuesi) sipas nenit 153, paragrafi 2 ose nenit 128 me rastin e marrjes në pyetje të 
pandehurit ose dëshmitarit shurdh memec. Më në fund duhet të shënohet a ka qenë 
përkthyesi gjyqësor apo jo dhe a është betuar. Më tutje, procesverbalin e nënshkruajnë 
dëshmitarët, prania e të cilëve ka qenë e detyrueshme me rastin e kryerjes së veprimit 
hetimor, kurse me rastin e kontrollit atë e nënshkruan personi që kontrollohet ose 
personi banesa e të cilit kontrollohet. 
Zgjidhjet vijuese të paragrafit 3 të këtij neni ofrojnë rrugëdalje për situatë konkrete kur 
nuk mund të sigurohet personi i cili ftohet ta nënshkruajë procesverbalin. Dihet se sipas 
kushteve të parapara në nenin 207, paragrafi 2, procesverbalin mund ta shkruaj personi 
i cili ushtron veprimin procedural. Sipas dispozitës së paragrafit 3 të nenit 207 kur 
procesverbalin nuk e nënshkruan procesmbajtësi (sepse nuk ka pasur procesmbajtës), 
atëherë procesverbalin e nënshkruajnë “personat që marrin pjesë në procedurë”. 
Persona të tillë munden të jenë ata të cilët kanë të drejtë të jenë të pranishëm me rastin 
e ushtrimit të veprimit procedural (mbrojtësi, i pandehuri, i dëmtuari) ose dëshmitarë të 
ftuar (tek kontrollet). Ka mundësi që personat e tillë të mungojnë. Me atë rast 
procesverbalin e nënshkruajnë dy dëshmitarë, përveç kur nuk është e mundur të 
sigurohet prania e tyre. Është pikëpyetje çfarë gjasash do të ketë personi që e zbaton 
veprimin pa procesmbajtës, sepse nuk ka mund ta gjejë një person për procesmbajtës, 
t’i gjejë dy dëshmitarë si dëshmitar të veprimit procedural. 
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Paragrafët 4 deri 6.  
 
Paragrafët 4 deri 6 rregullojnë mënyrën e nënshkrimit të procesverbalit në rastet kur 
personi i cili duhet ta nënshkruajë atë nuk di shkrim lexim. Kështu, personi analfabet, 
në vend të nënshkrimit, vë shenjën (gjurmën daktiloskopike) e gishtit tregues të dorës 
së djathtë, kurse procesmbajtësi nën këtë shenjë shkruan emrin dhe mbiemrin e tij. Në 
qoftë se për çfarëdo arsye nuk mund të merret shenja e gishtit të dorës së djathtë, vihet 
shenja e gishtit tjetër ose e gishtit të dorës së majtë. Në procesverbal shënohet arsyeja 
pse është marrë shenja nga gishti tjetër.  
Dispozita e cila vlen për personat që nuk dinë të shkruajnë aplikohen, nëse është e 
mundshme, edhe për personat të cilët nuk janë në gjendje të nënshkruhen (p.sh. dorën e 
ka në gips etj). 
Në rastin kur personi që merret në pyetje nuk i ka të dy duart (p.sh. ka pësuar në 
aksident apo duart i janë marrë), ai e lexon ose i lexohet procesverbali dhe ky fakt 
konstatohet në procesverbal. 
 
Paragrafi 7. 
 
Vërejtjet e apostrofuara në procesverbal duhet patjetër të shënohen në procesverbal. 
 
Paragrafët 8. 
 
Në fund, sipas paragrafit 8, procesverbalin detyrimisht e nënshkruan personi i cili e ka 
ushtruar veprimin hetimor dhe procesmbajtësi. Kjo më tutje do të thotë se 
nënshkruaesit e procesverbalit sipas këtij paragrafi patjetër duhet të jenë të pranishëm 
me rastin e kryerjes së veprimit.  
 
Paragrafi 9.  
 
Dispozita e paragrafit 9 niset nga fakti se në praktikë mund të ndodhë që personi i cili 
do duhej të nënshkruajë ndonjë procesverbal, të refuzojë nënshkrimin e tij. Pavarësisht 
a i paraqet shkaqet e refuzimit apo jo, ai nuk mund të detyrohet për diç të tillë dhe ndaj 
tij nuk mund të merren kurrfarë masash ndëshkuese. Mungesa e nënshkrimit nuk e bën 
procesverbalin të mangët as nulë. Mirëpo, vërejtjet eventuale rreth përmbajtjes së 
procesverbalit duhet të shënohen në procesverbal. 
 
Neni 208 [Regjistrimi i seancave me incizim audio dhe me incizim audio 

dhe video] 
 
1. Seancat e zbatueshme të marrjes së deklaratës në procedurë paraprake ose 

të mundësisë hetuese të veçantë, apo marrja tjetër në pyetje sipas nevojës, 
regjistrohet me video ose audio në përputhje me procedurën vijuese: 
1.1. Personi që merret në pyetje njoftohet në gjuhën që ai e kupton dhe e 

flet se marrja në pyetje do të regjistrohet me incizim audio ose video. 
1.2. Incizimi duhet të përmbajë të dhënat nga neni 205, paragrafi 1 i këtij 

Kodi dhe njoftimin nga neni 125 i këtij Kodi, si dhe informatat e 
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nevojshme për identifikimin e peronave deklarimet e të cilëve 
incizohen. Kur incizohen deklarimet e më shumë personave, duhet 
siguruar që nga incizimi të mund të identifikohet se kush e ka dhënë 
deklarimin. 

1.3. Në rast ndërprerjeje gjatë marrjes në pyetje, ndërprerja dhe koha e 
ndërprerjes regjistrohet para se të përfundojë incizimi audio ose 
video, si dhe rifillimi i marrjes në pyetje; 

1.4. Në fund të marrjes në pyetje, personit të pyetur duhet ofruar 
mundësinë që të sqarojë atë që e ka thënë ose të shtojë atë që 
dëshiron. Me kërkesën e personit të marrë në pyetje, incizimi 
menjëherë riprodukohet dhe incizohen korrigjimet apo shpjegimet e 
personit. Koha e përfundimit të marrjes në pyetje gjithmonë 
shënohet. 

2. Në bazë të diskrecionit të prokurorit të shtetit apo sipas urdhrit të gjyqtarit 
të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupi 
gjykues, përmbajtja e kasetës mund të transkriptohet. Në rast se 
transkriptohet përmbajtja, transkripti bëhet sa më parë që të jetë e 
mundur pas përfundimit të marrjes në pyetje dhe me kërkesën e personit të 
pyetur një kopje e transkriptit i dërgohet atij. 

3. Së paku katër kopje të incizimit audio apo të incizimit audio dhe video nga 
ky nen kopjohen në CD ose DVD disqe, apo në mjet të ngjashme me to, dhe 
së bashku me procesverbalin me shkrim të marrjes në pyetje vihen në 
shkresat e lëndës. Një kopje origjinale mbetet gjithmonë në shkresat e 
lëndës, një kopje i jepet secilit mbrojtës kur ngritet aktakuza, një kopje i 
sigurohet mbrojtësit të viktimës apo përfaqësuesit të viktimës dhe një kopje 
mbahet nga prokurori i shtetit. 

4. Procesverbali i shkruar i marrjes në pyetje përmban: 
4.1. Faktin se marrja në pyetje është incizuar në mënyrë audio ose video; 
4.2. Emrin e personit i cili e ka bërë incizimin; 
4.3. Emrin e personave të pranishëm gjatë seancës së incizimit; 
4.4. Faktin se personi që merret në pyetje është njoftuar më parë për 

vendimin e incizimit të marrjes në pyetje; 
4.5. Nëse incizimi është riprodukuar; 
4.6. Përmbledhjen e deklaratës; 
4.7. Kopjet e provave të cilat i janë treguar personit i cili është marrë në 

pyetje; dhe 
5. Pas shumëzimit të kopjeve, procesmbajtësi e mbyll kopjen origjinale të 

incizimit dhe e nënshkruan, si dhe ia bashkangjet deklaratën se incizimi 
nuk është ndryshuar dhe së është incizim i vërtetë i seancës. 

6. Nëse ndodh ndonjë gabim teknik gjatë incizimit audio ose incizimit audio 
dhe video, personi marrja në pyetje e të cilit është duke u incizuar njoftohet 
për këtë gabim teknik gjatë incizimit dhe rimerret në pyetje prapë lidhur 
me çështjet apo përgjigjet incizimi i të cilave është ndikuar nga gabimi 
teknik, ose lejohet që të bëjë korrigjime lidhur me çështjet apo përgjigjet 
incizimi i të cilave është ndikuar nga gabimi teknik. 
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7. Incizimi audio apo incizimi audio dhe video i seancës nuk mund të 
ndryshohet apo të redaktohet. Në rast se në procedurën penale lidhur me të 
cilën është incizuar seanca është ngritur aktakuzë, kryetarit i trupit gjykues 
mund të vendos që incizimi audio ose incizimi audio dhe video i seancës të 
jetë i papranueshëm kur ka shkak të bazuar për të besuar se incizimi është 
ndryshuar apo redaktuar. Shkaku i bazuar nga ky paragraf nuk mund të 
mbështetet vetëm në dallimet në deklaratat e dëshmitarit. 

8. Të dhënat personale të të pandehurit, të dëmtuari apo dëshmitarit janë 
konfidenciale dhe mund të përdoren vetëm gjatë procedurës penale. 
Shkelja nga ky paragraf konsiderohet si shkelje e detyrimeve etike të 
profesionistit të përfshirë dhe mund të sanksionohet nga gjykata. 

 
Në procedurë penale kryhen veprime procedurale të llojllojshme të cilat i ushtrojnë 
subjektet procedurale. Për këtë arsye edhe vetë procedura penale është definuar si tërësi 
e veprimeve të kryera në mënyrë sistematike nga subjekte të ndryshme proceduralë. 
Mirëpo nëse i vështrojmë veprimet procedurale në tërësinë e tyre vërejmë se edhe pse, 
më në fund, të gjitha i shërbejnë realizimit të detyrës procedurale, megjithatë vlera dhe 
synimi i tyre funksional nuk është gjithherë e njëjtë. Kështu, disa syresh kontribuojnë 
për drejtimin dhe zhvillimin e procedurës, kurse të tjerat supozojnë marrjen e vendimit 
dhe zgjidhjen e çështjes. Mirëpo, duhet pasur parasysh faktin se secili veprim 
procedural, pa marrë parasysh vlerën procedurale të tij, duhet të ndërmerret sipas 
formës së caktuar me ligj.  
Për sa i përket formës, strukturës dhe mënyrës së kryerjes së veprimeve procedurale në 
KPP dallojmë tri lloj dispozitash: dispozitat të cilat kanë të bëjnë me formën e 
veprimeve procedurale, me vendin dhe me kohën e kryerjes. Neni 208 i KPP-së ka të 
bëjë me formën/mënyrën e ushtrimit të veprimit procedural të marrjes në pyetje.  
E drejta e procedurës penale është e drejtë formale e cila ka për detyrë të bëjë 
rregullimin e procedurës penale duke paraparë formë të caktuar për veprimet 
procedurale, formë të cilës duhet t'i përmbahen të gjitha subjektet procedurale. Mirëpo 
përcaktimi i formës për kryerjen e ndonjë veprimi proceduralo-penal konkret nuk është 
qëllim në veti, por forma përcaktohet me qëllim që nëpërmjet saj të arrihet përmbajtja. 
Duke e ndërmarrë veprimin procedural sipas formës së përcaktuar ligjore, dëshirohet 
që me më pak përpjekje, shpenzime dhe humbje të kohës të realizohen të drejtat dhe 
detyrat e subjekteve proceduralë.  
Forma e veprimeve procedurale është e përcaktuar në dy mënyra: duke i përcaktuar 
rregullat e përgjithshme mbi formën dhe duke paraparë formën për një veprim 
procedural konkret. S'ka dyshim se me rastin e përcaktimit të formës gjatë ndërmarrjes 
së veprimit procedural ligjvënësi duhet t’i ketë parasysh edhe të arriturat shkencore-
teknike më të reja. Gjithsesi me këtë rast duhet të kihen parasysh liritë dhe të drejtat e 
njeriut të garantuara me dispozitat juridike (ndërkombëtare dhe vendore). 
Rregullat e përgjithshme mbi formën e veprimeve procedurale përcaktohen me nenet 
204 - 212 të KPP-së. Me to p.sh. përcaktohet forma me shkrim e veprimeve 
procedurale (përpilimi i procesverbalit) si formë me e shpeshtë, regjistrimi audio ose 
video, shënimi në mënyrë stenografike i shqyrtimit gjyqësor etj. Me dispozitat e 
sipërpërmendura përcaktohet edhe përmbajtja e procesverbalit, mënyra e përmirësimit 
të gabimeve eventuale të shënuara në të, nënshkrimi i tij etj.  
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KPP-ja kërkon që gjykata me konsekuencë të kujdeset për respektimin e formës 
proceduralo-penale. Kështu parashihet që kur në KPP është caktuar se një provë 
konsiderohet e papranueshme, në të nuk mund të bazohet vendimi gjyqësor (neni 257, 
parag. 3). Kur një provë shpallet provë e papranueshme, prova e tillë veçohet nga 
shkresat e lëndës dhe ruhet në gjykatë ndaras nga shkresat dhe provat. Kundër 
aktvendimit mbi veçimin e provës lejohet ankesë (neni 249 parag. 6). Prova e 
papranueshme nuk mund të shikohet as të shfrytëzohet në procedurë, përveç në rastin e 
ankesës kundër aktvendimit mbi pranueshmërinë sipas nenit 249, parag. 6 dhe nenit 
260, parag. 1 të KPP-së.285 
Shikuar historikisht procedura gjyqësore dhe veprimet në kuadër të saj fillimisht, sipas 
rregullit, janë zhvilluat sipas parimit gojor. Më vonë ka pasuar kombinimi i këtij parimi 
me parimin me shkrim, i cili paraqet formën klasike të fiksimit të rezultateve të 
veprimeve procedurale të kryera. Instrumentet për këtë kanë qenë të ndryshme dhe 
gradualisht janë zhvilluar (shkrimi me dorë, me makinë shkrimi, me kompjuter, 
regjistrimi nëpërmjet shiritit magnetofonik etj). Procedura penale bashkëkohore është 
në situatë që, më tepër se kurdoherë më parë, t’i shfrytëzojë arritjet e shkencave 
biologjike, teknike e të shkencave të tjera. Zhvillimi i shkencës edhe më tutje do të 
hapë perspektiva të reja, prandaj duhet pritur që ato pozitivisht të reflektohen edhe në 
zhvillimin e mëtejshëm të procesit të të provuarit në kuadër të procedurës penale.  
Neni 208 parasheh mundësinë e fiksimit të veprimit të marrjes në pyetje me një metodë 
bashkëkohore, nëpërmjet regjistrimit teknik me video ose audio, dhe njëherit rregullon 
procedurën e zbatimit të saj. Regjistrimi teknik i procesit të marrjes në pyetje 
shoqërohet me procesverbal të shkruar lidhur me ecurinë e regjistrimit teknik, me të 
dhënat të cilat e identifikojnë atë dhe me të dhëna të tjera të rëndësishme për 
shfrytëzimin e tij.  
 
Paragrafi 1.  
 
Dispozita e paragrafit 1 parasheh që seancat e zbatueshme të marrjes së deklaratës në 
procedurë paraprake, ose të mundësisë hetuese të veçantë apo merrja tjetër në pyetje 
regjistrohet me video ose audio. Dispozita në fjalë rregullon çështje procedurale të cilat 
në një farë mënyre paraqesin hyrje të incizimit.  
Së pari, personi i cili merret në pyetje njoftohet në gjuhën që e kupton se marrja në 
pyetje do të regjistrohet teknikisht. Arsyeja për njoftim është e karakterit psikologjik 
sepse tregimi para kamere pak a shumë krijon emocione tek i pyeturi.  
Së dyti, incizimi duhet të përmbajë: a) emërtimin e organit para të cilit ushtrohet 
veprimi, vendin ku ushtrohet veprimi, ditën dhe orën kur ka filluar dhe përfunduar 
veprimi, emrat e mbiemrat e personave të pranishëm dhe në çfarë cilësie janë të 
pranishëm, si dhe shënimi i lëndës penale në të cilën ushtrohet veprimi (neni 205, 
parag. 1; b) njoftimet (vërejtjet) për: dëshmitarë (për detyrimin që të flasë të vërtetën, 
se dëshmia e rreme është vepër penale, se nuk ka detyrim të përgjigjet në ndonjë pyetje 
nga neni 125, parag. 1 dhe neni 129, për ekspert që lëndën e ekspertimit ta shqyrtojë 
me kujdes, që mendimin ta parashtrojë objektivisht, se ekspertimi i rremë paraqet vepër 
penale (neni 125, parag. 2, për të pandehurin për të drejtat e tij sipas nenit 125, parag. 

                                                 
285 Sahiti, Murati, op. cit., fq. 175-176. 
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3, neni 152, parag. 2; c) informatat e nevojshme për identifikimin e personave 
deklarimi i të cilëve incizohet në mënyrë që mos të ngatërrohen incizimet. 
Së treti, koha e fillimit, e ndërprerjes eventuale, e rifillimit dhe e përfundimit të 
incizimit audiovizual regjistrohet në incizim. 
Së katërti, incizimi i përfunduar, me kërkesën e personit të marrë në pyetje menjëherë 
riprodukohet. Personit të pyetur duhet ofruar mundësinë që ta sqarojë atë që e ka thënë 
dhe të shtojë atë që dëshiron. Korrigjimet apo shpjegimet gjithashtu incizohen. 
  
Paragrafi 2.  
 
Dispozita e paragrafit 2 parasheh që, sa më shpejt të jetë e mundur pas përfundimit të 
marrjes në pyetje, përmbajtja e kasetës të hidhet në letër. Me kërkesën e të pyeturit një 
kopje e transkriptit i dorëzohet atij.  
Për përshkruarje të regjistrimit audio të shqyrtimit gjyqësor shih: nenin 315, parag. 3 - 
4. 
 
Paragrafi 3.  
 
Sipas dispozitës së paragrafit 3 të këtij neni me rastin e incizimit video apo të incizimit 
audio dhe video, përveç origjinalit i cili mbetet në shkresat e lëndës, duhet të bëhen 
edhe së paku katër kopje në CD ose në DVD apo në mjet të ngjashëm me to. Kur 
ngritët aktakuza nga një kopje i dërgohet secilit mbrojtës, mbrojtësit/përfaqësuesit të 
viktimës, dhe një kopje mbahet te prokurori i shtetit. Duke pasur parasysh faktin se i 
pandehuri mund të ketë deri në tre mbrojtës (neni 55, parag. 2), në rastin kur i 
pandehuri e ka shfrytëzuar këtë të drejtë dhe ka angazhuar tre mbrojtës, atëherë 
nevojitet edhe kopje shtesë e incizimit. 
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 i dedikohet procesverbalit i cili shkruhet me rastin e incizimit 
të marrjes në pyetje. Procesverbali i tillë dallon nga procesverbali i rëndomtë për faktin 
se në të nuk shënohet përmbajtja esenciale e deklarimit, por të dhënat vijuese: faktin se 
marrja në pyetje është incizuar në mënyrë audio ose video; emrin e personit i cili e ka 
bërë incizimin; emrin e personave të pranishëm gjatë seancës së incizimit; faktin se 
personi që merret në pyetje është njoftuar më parë për vendimin se marrja në pyetje do 
të incizohet; nëse incizimi është riprodukuar; përmbledhjen e deklaratës dhe kopjet e 
provave të cilat i janë treguar personit i cili është marrë në pyetje.  
 
Paragrafit 5  
 
Sipas paragrafit 3 të këtij neni, krahas origjinalit bëhen edhe kopje të incizimit. Pasi që 
shumëzohen kopjet, procesmbajtësi e mbyll kopjen origjinale të incizimit në zarf dhe e 
nënshkruan.  
Incizimet i bashkëngjitën dosjes penale.  
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Paragrafët 6 dhe 7. 
 
Gjatë incizimit audio ose incizimit audio dhe video ndodh të bëhet ndonjë gabim 
teknik. Me atë rast, sipas paragrafit 6 të këtij neni, personi marrja në pyetje e të cilit 
është duke u incizuar njoftohet për gabimin teknik. Në rast të tillë ai rimerret në pyetje 
ose lejohet që të bëjë korrigjime lidhur me çështjet apo përgjigjet incizimi i të cilave 
është ndikuar nga gabimi teknik. 
Incizimi audio apo incizimi audio dhe video i seancës nuk mund të ndryshohet apo të 
redaktohet. Në qoftë se për çështjen në të cilën është bërë incizimi është ngritur 
aktakuzë, kryetarit i trupit gjykues mund të vendosë që incizimi audio ose incizimi 
audio dhe video i seancës të jetë i papranueshëm kur ka shkak të bazuar për të besuar 
(kur ka informacion i cili bind një vëzhgues objektiv) se incizimi është ndryshuar apo 
redaktuar.  
 
Paragrafi 8. 
 
Sipas nenit 295, parag. 2 dhe 3 gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
mund të lejojë që në shqyrtimin gjyqësor në të cilën është përjashtuar publiku të marrin 
pjesë zyrtarë të caktuar, akademikë, figura publike dhe, me kërkesën e të akuzuarit, 
mund të lejojë pjesëmarrjen e bashkëshortit/bashkëshortes ose bashkëshortit/bashkës-
hortes jashtëmartesor si dhe të afërmit e tij. Me atë rast gjyqtari paralajmëron personat 
që marrin pjesë në shqyrtimin gjyqësor të mbyllur se detyrohen të ruajnë fshehtësinë e 
informatave të cilat i kanë mësuar në shqyrtimin gjyqësor dhe se zbulimi i informatës 
së tillë përbën vepër penale. 
Dispozita e paragrafit 8 e nenit 208 edhe të dhënat personale të të pandehurit, të 
dëmtuarit apo dëshmitarit të zbuluara me rastin e incizimit i konsideron konfidenciale. 
Ato mund të përdoren vetëm gjatë procedurës penale. Shkelja nga ky paragraf 
konsiderohet si shkelje e detyrimeve etike të profesionistit të përfshirë në incizim dhe 
mund të sanksionohet nga gjykata.  
  
Neni 209 [Regjistrimi i veprimeve me incizim audio ose incizim audio dhe video] 
 

Prokurori i shtetit, gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të urdhërojë që, përpos marrjes 
në pyetje, të incizohen në mënyrë audio apo video edhe veprime të tjera 
hetimore. Neni 208 i këtij Kodi zbatohet përshtatshmërisht. 

 
Kodi ka paraparë në nenin 208 mundësinë dhe ka përcaktuar procedurën për regjistrim 
të veprimit procedural të marrjes në pyetje me incizim video ose audio. 
Dispozita e nenit 209 autorizon prokurorin e shtetit, gjyqtarin e procedurës paraprake, 
gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e trupit gjykues që incizimin audio ose vizual 
ta zbatojnë edhe me rastin e ndërmarrjes së veprimeve tjera hetimore (p.sh. të këqyrjes 
në vendin e ngjarjes, të kontrollit të banesës ose të personit, të marrjes në pyetje të 
dëshmitarit etj.).  
 Neni 209 ndër subjektet që mund të urdhërojnë incizimin në mënyrë audio apo video 
të veprimeve përfshinë edhe gjyqtarin e procedurës paraprake. Gjyqtari i procedurës 
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paraprake do të mundë të urdhërojë incizim me rastin e ndërmarrjes së veprimit 
procedura sipas mundësisë hetuese të veçantë (neni 146). 
  
Neni 210 [Stenografimi me dorë apo me makinë dhe transkriptimi] 
 

Prokurori i shtetit, gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të urdhërojë që veprimi hetimor 
në procedurë ose pjesë të tij të stenografohen me dorë apo me makinë 
stenografike. Procesverbali stenografik brenda dyzet e tetë orësh 
transkriptohet, kontrollohet dhe i bashkëngjitet procesverbalit. 

 
Shënimi i veprimit procedural në mënyrë stenografike, që e parasheh dispozita e nenit 
210, krahas procesverbalit ose incizimit me video ose audio, paraqet formë të posaçme 
për fiksim. Mundësia e shënimit stenografik të veprimit hetimor është zgjidhje e re, 
sepse më përpara ka mundur të bëhej shënimi stenografik vetëm i shqyrtimit gjyqësor 
ose i disa pjesëve të tij.  
Për shënim stenografik të shqyrtimit gjyqësor neni 315, parag. 2.  
Me urdhër të personit nga neni 210 mund të bëhen shënimet stenografike me dorë ose 
me makinë stenografike, por vetëm si plotësim i procesverbalit për kryerjen e veprimit 
procedural Pra, mbajtja e shënimeve stenografike nuk e liron organin procedural që të 
shkruaj procesverbalin për veprimin përkatës procedural. Kjo për arsye se për çdo 
veprim të kryer gjatë procedurës penale shkruhet procesverbal në të njëjtën kohë kur 
ushtrohet veprimi, e kur kjo nuk është e mundur, atëherë shkruhet menjëherë pas kësaj 
(neni 204, parag. 1). 
Shënimet stenografike (për shkak të ndikimit të tekstit anglisht, ku janë përdorur fjalët 
“the stenograpfic record”, në nenin 210 thuhet procesverbali stenografik) brenda dyzet 
e tetë orësh duhet të përshkruhen, shikohen dhe t’i bashkëngjiten procesverbalit. 
Shikimi i shënimeve stenografike nuk nënkupton krahasimin dhe barazimin e tyre me 
stenogramin si origjinal, por si krahasim me procesverbalin dhe si përkujtues për 
anëtarët e trupit gjykues. Në qoftë se shënimet stenografike nuk përputhën me 
procesverbalin, vlen procesverbali. 
 
Neni 211 [Incizimi nga të tjerët] 
 
1. Gjyqtari i procedurës paraprake mund t’u lejojë personave të tjerë që kanë 

interes legjitim të regjistrojnë në mënyrë audio ose video veprime të 
veçanta hetimore, nëse një gjë e tillë do të kishte ndikim të parëndësishëm 
mbi të drejtat, veçanërisht të jetës private të të pandehurit, të dëmtuarit, 
dëshmitarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurë. Të dhënat personale 
për të pandehurin, të dëmtuarin ose dëshmitarin janë fshehtësi dhe mund të 
përdoren vetëm gjatë procedurës penale. 

2. Me propozim të palës ose ab initio, kryetari i gjykatës përjashtimisht mund 
të lejojë incizime nga paragrafi 1 i këtij neni në ndonjë shqyrtim gjyqësor 
konkret. 

3. Palët dhe mbrojtësit mund të bëjnë incizim audio të shqyrtimit gjyqësor të 
hapur. Të dhënat personale të regjistruara për të pandehurin, të dëmtuarin 
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ose dëshmitarin janë fshehtësi dhe mund të përdoren vetëm gjatë 
procedurës penale. Dëgjimi i incizimit audio i bërë sipas këtij paragrafi nuk 
i lejohet dëshmitarit. 

4. Kur lejohet incizimi i shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues, për arsye të justifikueshme, mund të ndalojë 
incizimin e pjesëve të posaçme të seancës. 

  
Dispozitat e këtij neni kanë të bëjnë me mundësinë e incizimet audio ose video të 
shqyrtimit gjyqësor nga persona të tjerë që kanë interes legjitim.  
 
Paragrafi 1.  
 
Sipas paragrafit 1 gjyqtari i procedurës paraprake mund t’u lejojë personave të tjerë 
(personave të cilët nuk janë të involvuar si pjesëmarrës të procedurës penale) që kanë 
interes legjitim që me mjete audio ose video të regjistrojnë veprime të veçanta 
hetimore. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të lejojë veprimin e tillë vetëm atëherë 
kur çmon se ai do të ketë ndikim të parëndësishëm për të drejtat dhe për jetën private të 
pandehurit, të dëmtuarit, dëshmitarëve dhe pjesëmarrësve tjerë në procedurë.  
Persona të cilët mund të kenë interes për regjistrim audio ose video mund të jenë 
pjesëmarrësit në procedurë edhe personat tjerë që kanë interes legjitim. Paragrafi 1 i 
referohet kategorisë së dytë. Si persona tjerë që kanë interes legjitim mund të jenë 
punëtorët shkencor, organizatat joqeveritare, gazetarët etj. 
Çfarë ndikimi do të mundë të ketë regjistrimi audio ose video i personave tjerë tek 
pjesëmarrësit proceduralë është çështje faktike të cilën e çmon gjyqtari i procedurës 
paraprake. S’ka dyshim se nevoja për transparencë në punën e organeve shtetërore 
paraqet interes të përgjithshëm shoqëror. Në anën tjetër, qëndron edhe nevoja për 
efikasitet në procedurë penale, çka gjithashtu është interes i përgjithshëm. Nevoja për 
efikasitet procedural e bën veprimtarinë procedurale, sidomos gjatë stadit të hetuesisë, 
shumë të ndjeshme, për çka duhet pasur shumë kujdes. Midis nevojes për transparencë 
dhe të asaj për efikasitet procedural, dispozita e parag. 1 afron një zgjidhje kompromisi.  
Me që leja për regjistrim audio ose video mund t’u jepet personave të tjerë për 
“veprime të veçanta hetimore”, kjo dispozitë nuk duhet të interpretohet në mënyrë 
ekstensive.  
Kur lejohet regjistrimi, të dhënat për të pandehurin, të dëmtuarin ose dëshmitarin janë 
fshehtësi dhe si të tilla duhet të ruhen. 
 
Paragrafi 2.  
 
Sipas dispozitës së paragrafit 2 të këtij neni incizime nga paragrafi 1 përjashtimisht 
mund të lejohen edhe në ndonjë shqyrtim gjyqësor. Me atë rast për lejim të incizimit 
vendos kryetari i gjykatës në propozim të palës ose sipas detyrës zyrtare.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 u njeh të drejtën palëve dhe mbrojtësit që të bëjnë incizim 
audio të shqyrtimit gjyqësor të hapur. Edhe në rast të tillë të dhënat personale të 
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regjistruara për të pandehurin, të dëmtuarin ose dëshmitarin janë fshehtësi dhe mund të 
përdoren vetëm gjatë procedurës penale. Mirëpo, dëgjimi i incizimit audio i bërë sipas 
këtij paragrafi nuk i lejohet dëshmitarit. 
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 të këtij neni, edhe kur është lejuar incizimi i shqyrtimit 
gjyqësor, i mundëson gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues që, për 
arsye të justifikueshme, të ndalojë incizimin e pjesëve të posaçme të shqyrtimit. 
 Si “arsye e justifikueshme”, para së gjithash mund të jetë ndikimi i mundshëm i 
incizimit në pjesëmarrësit proceduralë. Ndryshe, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 
trupit gjykues mund të ndalojë incizimin vetëm të ndonjë pjese, e jo incizimin e 
shqyrtimit gjyqësor në tërësi. Kështu gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit 
gjykues mund të veprojë për të shtuar efektin e mbrojtjes së dëshmitarit nga neni 130, 
parag. 3 dhe 5, veçanërisht kur dëshmitari i mitur është viktimë e veprës penale.  
 
Neni 212 [Shkresat e lëndës] 
 
1. Të gjitha procesverbalet, regjistrimet, transkriptet, provat, urdhrat, 

aktvendimet, kërkesat, ankesat, aktgjykimet apo shkresat tjera të 
rëndësishme për procedurën penale mbahen në shkresat e lëndës. 

2. Shkresat e lëndës mbahen në mënyrë të rregullt nga procesmbajtësi 
përgjegjës. 

3. Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës janë 
kompetent për të përcaktuar rregulla mbi trajtimin e brendshëm të 
shkresave të lëndëve në kuadër të zyrave prokuroriale, respektivisht 
gjykatave. 

  
Dispozitat e nenit 212 i referohen formimit dhe përmbajtjes së shkresave të lëndës 
(dosjes penale), mbajtjes së tyre në mënyrë të rregullt dhe autorizimit të Këshillit 
Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të përcaktuar rregulla 
mbi trajtimin e brendshëm të shkresave të lëndëve në kuadër të zyrave prokuroriale, 
respektivisht të gjykatave. 
Përcaktimi i rregullave mbi trajtimin e brendshëm të shkresave të lëndës këshillat 
përkatës e bëjnë me rregullore përkatëse. 
 
 
B. Shikimi i procesverbalit dhe shkresave të lëndës 
 
Me rastin e trajtimit të mbrojtës së të pandehurit si një të drejtë themelore të tij, është 
konstatuar se mbrojtja mund të jetë materiale ose formale (profesionale) varësisht kush 
e realizon atë - vetë i pandehuri apo me ndihmën e mbrojtësit të tij. Dispozita e nenit 
213 i referohet qasjes së të dyshuarit dhe të pandehurit si dhe të mbrojtës profesionale 
që t’i shikojë shkresat e lëndës, në mënyrë që me sukses të realizohet funksioni i 
mbrojtjes në procedurë penale.  
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E drejta e të pandehurit në mbrojtje profesionale në procedurë penale - e drejta për 
angazhim të mbrojtësit të pavarur, me përvojë dhe me kompetencë në përputhje me 
llojin e veprës penale dhe sipas kushteve të parapara me Kod, është paraparë me nenin 
11 dhe pastaj më për së afërmi është rregulluar me Kapitullin e V (nenet 53-61). 
Ushtrimi i mbrojtjes (qoftë të mbrojtjes materiale apo të asaj formale) në nivel të duhur 
profesional supozon nevojën që, gjatë rrjedhës së procedurës penale, i pandehuri 
përkatësisht mbrojtësi i tij të ketë qasje në shkresat e lëndës. Dispozitat e nenit 213 të 
KPP-së (e kur është fjala për mbrojtësin edhe neni 61, parag. 3) i mundësojnë të 
pandehurit dhe mbrojtësit të tij realizimin e të drejtës që t’i shikojë shkresat dhe provat 
e çështjes në pajtim me dispozitat e Kodit dhe në varshmëri me fazat e procedurës 
penale.  
 
Neni 213 [Qasja e të dyshuarit dhe të pandehurit në shkresat e lëndës] 
 
1. Gjatë hapave fillestarë të policisë, i dyshuari duhet të ketë qasje në 

dëshmitë që janë duke u mbledhur me kërkesë të tij, përveç rasteve ku 
paragrafi 6 ose 7, i këtij neni mund të aplikohet mutatis mutandis. 

2. Me fillimin e hetimit, prokurori i shtetit është i detyruar që t’i sigurojë 
cilitdo të pandehur apo mbrojtësve të tyre qasje në shkresat e lëndës, 
përveç përjashtimeve të parapara me këtë nen. 

3. Në asnjë fazë të hetimit mbrojtjes nuk mund t’i mohohet shikimi i 
shkresave lidhur me procesin e marrjes në pyetje të të pandehurit, shikimi i 
materialit të marrë 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 ekspertizave. 

4. Pas përfundimit të hetimit, mbrojtja ka të drejtë të shikojë, të kopjojë ose 
t’i fotografojë të gjitha shkresat dhe provat materiale me të cilat disponon 
gjykata. 

5. Pas ngritjes së aktakuzës, të pandehurit ose të pandehurve të cekur në 
aktakuzë mund t’u sigurohet kopja ose kopjet e shkresave të lëndëve. 

6. Përveç të drejtave që i gëzon mbrojtja nga paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij 
neni, mbrojtjes i lejohet nga prokurori i shtetit që të shikojë, të kopjojë ose 
të fotografojë shkresa, libra, dokumente, fotografi dhe objekte të tjera 
materiale në posedim, ruajtje ose kontroll të prokurorit të shtetit, materiale 
të cilat shërbejnë për përgatitjen e mbrojtjes ose të cilat kanë për qëllim që 
të shfrytëzohen nga prokurori i shtetit si prova gjatë shqyrtimit gjyqësor, 
ose që janë marrë nga i pandehuri apo kanë qenë pronë e tij, varësisht nga 
rasti. Prokurori i shtetit mund t’i refuzojë mbrojtjes shikimin, kopjimin ose 
fotografimin e shkresave të caktuara, të librave, dokumenteve, fotografive 
dhe objekteve të tjera materiale në posedim, 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. Në rast të tillë, mbrojtja 
mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues që të lejojë shikimin, kopjimin ose 
fotokopjimin. Vendimi i gjyqtarit është përfundimtar. 
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7. Informacionet mund të redaktohet ose të shënjohen nga prokurori i shtetit 
me vijë të trashë të zezë për të fshehur të dhëna të caktuara në kopjet e 
shkresave të cilat përmbajnë të dhëna të ndjeshme. I pandehuri mund të 
kundërshtojë redaktimin te gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues brenda tre ditëve nga pranimi i 
kopjes së redaktuar. Prokurorit të shtetit i jepet mundësia që të shpjegojë 
bazën ligjore të redaktimit pa zbuluar informacionin e ndjeshëm. Gjyqtari 
shqyrton informacionin e ndjeshëm dhe merr vendim brenda tre ditëve 
nëse redaktimi është ligjërisht i arsyetuar.  

8. Dispozitat e këtij neni varen nga masat për mbrojtjen e të dëmtuarve, 
dëshmitarëve dhe privatësisë së tyre si dhe për mbrojtjen e informacioneve 
konfidenciale, siç parashihet me ligj. 

 
Paragrafi 1.  
 
Sipas Kodit të procedurës penale veprimtaria kërkimore e hetuese para ngritjes së 
aktakuzës zhvillohet në dy etapa: nëpërmjet veprimeve fillestare të policisë dhe 
nëpërmjet hetimeve që fillohen me vendim të prokurorit të shtetit. 
Në fazën e hetimit fillestar të policisë, sipas paragrafit 1 të këtij neni, i dyshuari duhet 
të ketë qasje në provat: - që janë duke u mbledhur me kërkesë të tij; përveç rasteve kur 
paragrafi 6 ose 7, i këtij neni mund të aplikohen mutatis mutandis. 
 
Paragrafi 2.  
 
Në fazën zhvillimit të hetimit formal, që nga fillimi i hetimit, prokurori i shtetit duhet t’i 
sigurojë të pandehurit apo mbrojtësit të tij qasje në shkresat e lëndës, përveç 
përjashtimeve të parapara në paragrafët 6-8 të këtij neni. 
 
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 i referohet të drejtës së mbrojtjes për shikim të shkresave lidhur me 
kryerjen e disa veprimeve procedurale gjatë hetimit. Sipas këtij paragrafi, mbrojtjes në 
asnjë fazë të hetimit nuk mund t’i mohohet shikimi: a) i shkresave lidhur me procesin e 
marrjes në pyetje të të pandehurit; b) i materialit që është marrë nga i pandehuri, apo 
materialit që i përket atij; c) i materialit lidhur me veprimet hetimore në të cilat është 
lejuar ose është dashur të lejohet pjesëmarrja e mbrojtësit; dhe ç) i analizave të 
ekspertëve. 
Shtrohet pyetja nëse regjistrimi teknik përkatësisht transkripti i tij përfshihet në 
shikimim të shkresave sipas paragrafit 3. Transkripti i regjistrimit teknik në 
kuptimin procedural është shkresë. Prandaj, kur transkripti i regjistrimit teknik 
ka të bëj me marrjen në pyetje të të pandehurit konsiderojmë se mund të merret 
si shkresë, shikimi i të cilës nuk mund t’ i mohohet mbrojtjes. Në këtë kuptim, 
regjistrimet teknike të siguruara nëpërmjet masave të fshehta dhe teknike të 
vëzhgimit dhe të hetimit shprehimisht nuk përfshihen në dispozitën e paragrafit 3 
të këtij neni. 
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Si e tillë, dispozita e paragrafit 3 shpreh qëndrimine përgjithshëm se në asnjë fazë 
të hetimit, mbrojtjës nuk mund t’i mohohet shikimi i shkresave nga paragrafi 3. 
Megjithatë, meqenëse ndërmjet prokurorit të shtetit dhe mbrojtjes, në ndonjë 
rast konkret mund të ketë dallime për sa i përket vlerësimit për mundësinë e 
rrezikimit të qëllimit të hetimit, të jetës ose shendetit të njerëzve, prokurori shtetit 
duke mbëshetur në vlerësimin për rrezikimin e qëllimit të hetimit mund ta refuzoj 
kërkesën e mbrojtjes për shikim të shkresave. Mirëpo, nëse prokurori i shtetit e 
refuzon shikimin e shkresave mbrojtja ka të drejtë të paraqesë ankese të gjyqtari.  
 
Paragrafi 4.  
 
Paragrafi 4 i këtij neni promovon të drejtën e mbrojtjes që, pas përfundimit të hetimit, 
të shikojë, të kopjojë ose t’i fotografojë të gjitha shkresat dhe provat materiale me të 
cilat disponon gjykata. Dispozita e paragrafit 4 të drejtën e mbrojtjes për kopjim dhe 
fotografim të shkresave dhe të provave materiale e lidhë në një anë me përfundimin e 
hetimit ndërsa në anën tjetër me shkresat dhe provat materiale me të cilat disponon 
gjykata. Momenti i përfundimit të hetimit dhe momenti kur gjykata disponon me 
shkresat dhe me provat materiale në aspektin kohor nuk është moment i njëjtë. Gjykata 
njoftohet me lëndën penale pasi që i është paraqitur aktakuza, meqenëse me rastin e 
dërgimit të aktakuzës prokurori i shtetit i dërgon gjykatës edhe lëndën komplete e 
hetimit. Andaj, vetëm pas kësaj mbrojtja do të jetë në situatë që këtë të drejtë ta 
realizojë nëpërmjet gjykatës. Me fjalë të tjera kjo realisht do të thotë se mbrojtësi ka të 
drejtë të shikojë, të kopjojë ose t’i fotografojë shkresat dhe provat materiale me të cilat 
disponon gjykata pasi që lënda penale (fashikulli) të arrijë në gjykatë.  
Nën kushtet e parashikuara në paragrafin 6 të këtij neni, mbrojtjes i lejohet që të 
shikojë, të kopjojë ose të fotografojë materialet që janë në posedim, ruajtje dhe kontroll 
të prokurorit të shtetit. 
Shikimi nënkupton njoftim vizual me shkresat dhe provat materiale si dhe leximin e 
tyre. Në këtë nen nuk bëhet fjalë për përshkrim të shkresave, siç ekziston në disa ligje 
të procedurës penale të vendeve të tjera. Përshkrim i shkresave është futja e përmbajtjes 
nga shkresa në një material tjetër. Praktikisht pothuajse është e pa mundur të 
përshkruhet fashikulli në tërësi, përveç përmbajtjes së ndonjë shkrese të shkurtë, por ka 
mundësi të merren shënime për të dhëna të caktuara. Kopjimi i shkresave nënkupton 
fotokopjimin e tyre, d.m.th bërje të kopjes së shkresës nëpërmjet përdorimit të aparatit 
për fotokopjim, apo ngjashëm me fotokopjim është edhe fotografimi i shkresave, por 
ky nuk realizohet me shfrytëzim të aparatit fotokopjues, por me përdorim të 
fotoaparatit klasik ose digjital, çka mundëson bërje të kopjeve mikrofilmike të shkresës 
së caktuar. 
Jo më vonë se nga ngritja e aktakuzës, prokurimi i shtetit i siguron mbrojtësit apo 
mbrojtësit kryesor materialet nga neni 244 ose kopjet e tyre të cilat janë në posedim, në 
kontroll ose në mbrojtje të tij, nëse materialet e tilla nuk i janë dhënë mbrojtësit gjatë 
hetimit. 
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Paragrafi 5.  
 
Pas ngritjes së aktakuzës edhe të pandehurit ose të pandehurve të përfshirë në aktakuzë 
mund t’u sigurohet kopja ose kopjet e shkresave të lëndëve. 
 
Paragrafi 6. 
 
Paragrafi 6 i këtij neni ia shton listës së të drejtave të mbrojtësit të përcaktuar me 
paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij neni edhe të drejta të tjera realizimin e të cilave e lejon 
prokurori i shtetit. Në të vërtetë prokurori i shteti i lejon mbrojtësit të shikojë, të 
kopjojë ose të fotografojë shkresa, libra, dokumente, fotografi dhe objekte të tjera 
materiale në zotërim, ruajtje ose kontroll të prokurorit të shtetit, materiale të cilat 
shërbejnë për përgatitjen e mbrojtjes ose të cilat prokurori i shtetit synon t’i përdorë si 
prova në shqyrtim gjyqësor, e të cilat janë marrë nga i pandehuri apo kanë qenë pronë e 
tij. 
Fjalët “mbrojtjes i lejohet nga prokurori i shtetit ” e përdorur në fillim të parag. 6 të 
tekstit në gjuhën shqipe nuk kanë konotacion obligues për prokurorin e shtetit që t’i 
lejojë mbrojtësit ushtrimin e veprimeve që kanë të bëjnë me shikim kopjimin ose 
fotografimin të shkresave, me që siç shihet nga pjesa e fundit e parag. 6, prokurori i 
shtetit 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: a) qëllimin e hetimit, b) jetën ose shëndetin e njerëzve. 
Në rast të tillë, mbrojtësi mund të kërkojë nga gjyqtari (gjyqtari i procedurës paraprake, 
gjyqtari vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues)të lejojë shikimin, kopjimin ose 
fotografimin. Vendimi i gjyqtarit është përfundimtar. 
Konsiderojmë se prokurori i shtetit refuzimin për shikim, kopjim ose fotografim duhet 
ta bëjë me aktvendim, në mënyrë që mbrojtësit t’i krijohet mundësia për paraqitje të 
ankesës, e cila nuk ka karakter suspenziv. 
Në fjalinë e parafundit të parag. 6 të tekstit në gjuhën shqipe si dhe në parag. 2 të nenit 
214 në tekstin shqip dhe anglisht, fjala “fotokopjim’ është përdorë gabimisht në vend të 
fjalës fotografim. 
Lëshimi i lejes për shikim, kopjim ose fotografim nuk nënkupton edhe lejen për 
publikim të të dhënave që mësohen me rastin e kryerjes së këtij veprimi. Shikimi i 
shkresave të llojit tjetër, p.sh. për ndonjë grup veprash penale, ose për një vepër penale 
në një interval kohor të caktuar me qëllim të kërkimeve shkencore ose të ndonjë 
kërkimi tjetër, nuk mund të lejohet në bazë të këtij neni. Për këtë vendos kryetari i 
gjykatës si drejtues i administratës gjyqësore  
 
Paragrafi 7. 
 
Me rastin e lëshimit të lejes për shikim, kopjim ose fotografim të shkresave të lëndës 
sipas këtij neni, informacionet mund të redaktohet ose të shënjohen (mbulohen) nga 
prokurori i shtetit me vijë të trashë të zezë për të fshehur të dhëna të ndjeshme. 
Veprimin e tillë të prokurorit të shtetit i pandehuri mund të kundërshtojë te gjyqtari i 
procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues brenda tre 
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ditëve nga pranimi i kopjes së redaktuar. Për arsyeshmërinë ligjore të redaktimit të 
informacionit të ndjeshëm vendos gjyqtari pasi që prokurorit të shtetit t’i jetë dhënë 
mundësia që të shpjegojë bazën ligjore të redaktimit.  
  
Paragrafi 8. 
 
E drejta e të pandehurit dhe e mbrojtësit për t’u njoftuar me shkresat e lëndës penale në 
kuptim të nenit 213 nuk është e drejtë e karakterit absolut.  
Sipas parag. 8 zbatimi i dispozitave të këtij neni varet nga domosdoshmëria ekzistuese 
ligjore për mbrojtjen e të dhënave të caktuara të parapara me masat për mbrojtjen e të 
dëmtuarve, dëshmitarëve dhe privatësisë së tyre si dhe për mbrojtjen e informacioneve 
konfidenciale siç parashihet me ligj.  
 
Neni 214 [Qasja e të dëmtuarit dhe mbrojtësit të viktimës në shkresat e lëndës] 
 
1. I dëmtuari, përfaqësuesi i tij ligjorë apo përfaqësuesi i autorizuar, ose 

mbrojtësi i viktimës kanë të drejtë të shikojnë, kopjojnë ose fotografojnë 
shkresat dhe provat materiale që i disponon gjykata ose prokurori i shtetit 
nëse ka interes legjitim për të bërë një gjë të tillë. 

2. Gjykata ose prokurori i shtetit mund të refuzojnë lejimin e shikimit, të 
kopjimit ose të fotokopjimit të shkresave ose provave materiale nëse 
interesi legjitim i të pandehurit dhe i personave të tjerë kalon interesin e të 
dëmtuarit, ose nëse ka gjasa reale që shikimi, kopjimi ose fotokopjimi 
mund të rrezikojë qëllimin e hetimit ose jetën dhe shëndetin e njerëzve apo 
do të zvarriste në mënyrë të konsiderueshme procedurën dhe nëse i 
dëmtuari ende nuk është pyetur si dëshmitar. 

3. Nëse prokurori i shtetit refuzon shikimin e shkresave, i dëmtuari mund t’i 
paraqesë ankesë gjyqtarit të procedurës paraprake. Vendimi i gjyqtarit të 
procedurës paraprake është përfundimtar. 

4. Nëse gjyqtari i procedurës paraprake refuzon shikimin e shkresave me të 
cilat disponon gjykata, atëherë mund të paraqitet ankesë në kolegjin 
shqyrtues. 

5. Të dhënat mund të redaktohen apo të shënjohen nga prokurori i shtetit me 
vijë të trashë të zezë për të fshehur të dhëna të caktuara në kopjet e 
shkresave të cilat përmbajnë të dhëna të ndjeshme. 

6. Dispozitat e këtij neni varen nga masat për mbrojtjen e të dëmtuarve, 
dëshmitarëve dhe privatësisë së tyre si dhe mbrojtjen e informacioneve 
konfidenciale siç parashihet me ligj, përfshirë Kapitullin XIII të këtij Kodi. 

 
Paragrafët 1 deri 4. 
 
Paragrafi 1 i nenit 214 ua njeh të dëmtuarit, përfaqësuesit të tij procedural 
(përfaqësuesit ligjor apo përfaqësuesit të autorizuar) ose mbrojtësit të viktimës të 
drejtën që t’i shikojnë, kopjojnë ose fotografojnë shkresat dhe provat materiale që i 
disponon gjykata ose prokurori i shtetit me kusht që të legjitimohet interesi i kërkesës. 
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Ekzistimi i interesit legjitim (interesit të arsyeshëm) i të dëmtuarit, si kusht për lejim të 
shikimit të shkresave, është çështje faktike për të cilën vendos organi procedural. 
Interes legjitim mundtë jetë, nevoja për realizim të kërkesës pasurore juridike, shkaqet 
e natyrës morale etj. Organi procedural duhet pasur kujdes që i dëmtuari në procedurë 
penale mos të pësojë të ashtuquajturin viktimizim të dytë. 
Organi procedural mund ta refuzojë të dëmtuarin që t’i shikojë, kopjojë ose fotografojë 
shkresat: a) kur interesi legjitim i të pandehurit dhe i personave të tjerë (p.sh. të 
dëshmitarit të mbrojtur) e kalon interesin e të dëmtuarit. Në këtë rast rëndësinë e 
interesit të cilin duhet mbrojtur në momentin e caktuar e vlerëson organi procedural 
duke u udhëhequr me parimin e prioritetit; b) kur ekzistojnë gjasa reale që shikimi 
mund të rrezikojë qëllimin e hetimit a jetën dhe shëndetin e njerëzve; c) kur shikimi i 
shkresave do të zvarriste në mënyrë të konsiderueshme procedurën dhe ç) nëse i 
dëmtuari ende nuk është pyetur si dëshmitar.  
Prokurori i shtetit, me aktvendim mund të refuzojë të dëmtuarin që t’i shikojë, kopjojë 
ose fotografojë shkresat ose provat materiale kur lënda penale gjendet tek ai. I dëmtuari 
mund të paraqesë ankesë kundër aktvendimit, te gjyqtari i procedurës paraprake. 
Vendimi i gjyqtarit të procedurës paraprake (i cili për kah forma gjithashtu merret në 
formë të aktvendimit) është përfundimtar.  
Konsiderojmë se dispozita e parag. 4 duhet të riformulohet për sa i përket asaj se kush 
duhet të refuzojë të dëmtuarin t’i shikojë shkresat kur ato gjenden në gjykatë.  
Në të vërtetë, sipas dispozitës së paragrafit 4, kur shkresat e lëndës gjenden në gjykatë 
dhe gjyqtari i procedurës paraprake e refuzon të dëmtuarin t’i shikojë shkresat, atëherë 
mund të paraqitet ankesë në kolegjin shqyrtues. Duket se dispozita e parag. 4 nuk është 
kompozuar në mënyrë adekuate. Gjyqtari i procedurës paraprake nuk është sinonim i 
ish-gjyqtarit hetues, jo vetëm për sa i përket emërtimit, por as për sa i përket 
autorizimeve që i ka në procedurë. Gjatë procedurës paraprake lënda penale formësohet 
nga prokurori i shtetit e jo nga gjyqtari i procedurës paraprake. Mandej, pas 
përfundimit të hetimit dhe ngritjes së aktakuzës lënda nuk i dërgohet gjyqtarit të 
procedurës paraprake, po gjyqtarit të vetëm gjykues apo kryetarit të trupit gjykues. Më 
në fund, lënda i dërgohet kryetarit të trupit gjykues. Nuk ka logjikë që kur lënda 
gjendet te kryetari i trupit gjykues ose te trupi gjykues, për refuzim shikimi të 
shkresave të vendosë gjyqtari i procedurës paraprake. 
  
Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Për paragrafin 5 të kij neni shih: komentet e neni 213, paragrafi 7. 
Sipas parag. 6, zbatimi i dispozitave të këtij neni varet nga domosdoshmëria ekzistuese 
ligjore për mbrojtjen e të dhënave të caktuara të parapara me masat për mbrojtjen e të 
dëmtuarve, dëshmitarëve dhe privatësisë së tyre si dhe për mbrojtjen e informacioneve 
konfidenciale siç parashihet me ligj, përfshirë edhe Kapitullin XIII - nenet 220-224 të 
KPP-së. 
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Neni 215 [Kualifikimet e interpretëve ose përkthyesve] 
 
1. Personi i cili shërben si interpret ose përkthyes nga ky Kod duhet të jetë i 

kualifikuar për të interpretuar ose përkthyer si në vijim: 
1.1. Nëse është në dispozicion, interpreti ose përkthyesi duhet të 

certifikohet si interpret ose përkthyes në gjuhët përkatëse në pajtim 
me rregullat nga paragrafi 2 i këtij neni; 

1.2. Nëse interpreti ose përkthyesi nga paragrafi 1, nënparagrafi 1.1. nuk 
është në dispozicion, interpreti ose përkthyesi duhet të jetë i 
diplomuar në gjuhën ose gjuhët përkatëse dhe të ketë së paku dy vjet 
përvojë si përkthyes; 

1.3. Nëse interpreti ose përkthyesi nga paragrafi 1, nënparagrafët 1.1. 
dhe 1.2. nuk është në dispozicion, interpreti ose përkthyesi duhet të 
ketë së paku katër vjet përvojë si përkthyes në gjuhën ose gjuhët 
përkatëse; 

1.4. Nëse interpreti ose përkthyesi nga paragrafi 1, nënparagrafët 1.1., 
1.2. dhe 1.3. nuk është në dispozicion, interpreti ose përkthyesi duhet 
të ketë treguar aftësi të mjaftueshme për të përkthyer saktë dhe pa 
anim në gjuhët përkatëse. 

2. Ministria e Drejtësisë ka kompetencë për të nxjerr rregullore mbi 
çertifikimin e interpretve ose përkthyesve që janë kompetent për të 
interpretuar ose përkthyer profesionalisht në procedura penale në ato 
gjuhë që kryesisht përdoren në procedura penale. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni kërkon që interpreti286 ose përkthyesi të jetë i 
kualifikuar. Kualifikimi përkatës të cilin kërkohet që interpreti ose përkthyesi ta ketë 
është përcaktuar me katër nënparagrafe ku, varësisht nëse interpreti ose përkthyesi 
është në dispozicion, në mënyrë graduale është përcaktuar kualifikimi të cilin duhet ta 
plotësojë interpreti ose përkthyesi. 
 
Nënparagrafi 1.1.  
 
Dispozita e nënparagrafit 1.1. i referohet interpretit ose përkthyesit që është në 
dispozicion. Personi i tillë duhet të certifikohet si interpret ose përkthyes në gjuhë që 
kryesisht përdorën në procedurë penale në pajtim me rregulloren nga paragrafi 2 të 
këtij neni.  

                                                 
286 Kodi i procedurës penale në fuqi i Kosovës, krahas përkufizimit “përkthyes,”e rikthen edhe përkufizimin 
e kahmotshëm “interpret”. Në të vërtetë, në procedurë penale jo rrallë paraqitet nevoja për përkthim gojor 
(nga gjuha që e përdorë pjesëmarrësi procedural në gjuhën zyrtare të gjykatës) të veprimeve procedurale siç 
janë p.sh. marrja në pyetje e të pandehurit ose marrja në pyetje e dëshmitarit etj. Në anën tjetër në procedurë 
penale gjithashtu mund të paraqitet nevoja edhe për përkthim të ndonjë teksti të shkruar. Për të dy këto 
situata në tekstin e Kodit të përkohshëm të procedurës penale ishte përdorur përkufizimi “përkthyes” Tani 
Kodi përdorë përkufizimin interpret për përkthimin gojor, ndërsa përkufizimin përkthyes për përkthim nga 
teksti i shkruar (shkresa, libra, dokumente etj.). 
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Me interpret ose përkthyes në dispozicion kuptohet interpreti ose përkthyesi i 
certifikuar i cili mund të jetë i punësuar me punë të përhershme në gjykatë apo ai i cili 
është certifikuar si interpret ose përkthyes gjyqësor për të interpretuar ose përkthyer në 
gjuhë përkatëse sipas nevojave dhe urdhrit të gjykatës.  
 
Nënparagrafët 1.2. deri 1.4. 
 
Në ndonjë gjykim konkret edhe interpreti ose përkthyesi i certifikuar mund të mos jetë 
në dispozicion. Andaj paragrafët vijues përcaktojnë në mënyrë sukcesive kushtet që 
duhet t’i plotësojë interpreti ose përkthyesi i cili nuk është në dispozicion.  
Kështu kërkohet që interpreti ose përkthyesi: 
- të jetë i diplomuar në gjuhën ose gjuhët përkatëse dhe të ketë së paku dy vjet 

përvojë si përkthyes; ose 
- të ketë së paku katër vjet përvojë si përkthyes në gjuhën ose gjuhët përkatëse; apo 
- të ketë treguar aftësi të mjaftueshme për të përkthyer saktë dhe pa anim në gjuhët 

përkatëse. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 të këtj neni e autorizon Ministrinë e Drejtësisë të nxjerr 
rregullore mbi çertifikimin e interpretve ose përkthyesve në procedura penale në ato 
gjuhë që kryesisht përdoren në procedura penale. Nxjerrja e rregullorës së tillë është 
obligim i Ministrisë së Drejtësisë. 
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Kapitulli XII: Provat gjatë hetimit 
 
A. Kërkesa e të pandehurit ose të dëmtuarit për marrjen apo ruajtjen e provave 
 
Hetimin formal e zbaton prokurori i shtetit, vetë ose me ndihmën e policisë. Gjatë 
veprimtarisë hetuese prokurori i shtetit mbledhë prova të nevojshme për ta mbështetur 
aktakuzën. Konform nenit 7 prokurori i shtetit dhe policia të cilët marrin pjesë në 
procedurën penale detyrohen që saktësisht dhe tërësisht t’i vërtetojnë faktet të cilat janë 
të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm. Ata më tutje detyrohen që me 
vëmendje dhe me përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë të 
vërtetojnë faktet kundër të pandehurit si dhe ato në favor të tij, dhe para fillimit të 
procedurës dhe gjatë zhvillimit të saj t’i mundësojnë të pandehurit dhe mbrojtësit të tij 
shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të të pandehurit. 
Përkundër kësaj, i pandehuri ose i dëmtuari gjatë zbatimit të hetimit mund të ndiejnë 
nevojën për marrje të ndonjë prove konkrete e cila nuk është përfshirë në repertorin e 
provave që i mbledhë prokurori i shtetit për rastin konkret. Nenet 216 dhe 217 të KPP-
së i mundësojnë të pandehurit apo të dëmtuarit që të kërkojë nga prokurori i shtetit 
marrjen apo ruajtjen e ndonjë prove konkrete dhe përcaktojnë procedurën e mëtejme në 
rast se prokurori i shtetit refuzon kërkesën e tillë. 
 
Neni 216 [Kërkesa e të pandehurit për marrjen apo ruajtjen e provave] 
 
1. Gjatë hetimit, i pandehuri mund të kërkojë nga prokurori i shtetit marrjen 

e ndonjë prove konkrete. 
2. Prokurori i shtetit merr provën apo dëshminë e tillë nëse është e 

rëndësishme për procedurën dhe: 
2.1. kur ekziston rrezik për humbjen e provës apo dëshmisë ose kur ka 

gjasa që të mos jetë e mundshme në shqyrtim gjyqësor; 
2.2. kur prova e tillë arsyeton lirimin e të pandehurit nga paraburgimi; 
2.3. kur ka gjasa të arsyeshme që prova apo dëshmia që kërkohet të 

merret të jetë shfajësuese; ose 
2.4. kur ekzistojnë shkaqe të tjera të arsyeshme për marrjen e provës apo 

dëshmisë së tillë. 
3. Nëse i pandehuri ose mbrojtësi i tij kërkon nga prokurori i shtetit që të 

merr prova të caktuara të cilat gjenden jashtë Kosovës, prokurori i shtetit 
mund të mbledh provat e tilla në pajtim me nenin 219 të këtij kodi. 

4. Nëse prokurori i shtetit refuzon kërkesën për marrjen e provës, ai merr 
aktvendim të arsyetuar dhe njofton të pandehurin. I pandehuri mund të 
ankohet te gjyqtari i procedurës paraprake ndaj aktvendimit të tillë. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Gjatë hetimit i pandehuri mund të kërkojnë nga prokurori i shtetit marrjen e ndonjë 
prove konkrete. 
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Prokurori i shtetit merr provën e tillë nëse plotësohet një kusht i përgjithshëm i cili ka 
të bëjë me faktin se prova e tillë është e rëndësishme për procedurën penale. Se prova 
procedimi i të cilës kërkohet nga i pandehuri është apo jo e rëndësishme për procedurë 
penale e vlerëson prokurori i shtetit. Përveç plotësimit të kushtit të përgjithshëm të 
sipërtheksuar, nevojitet të plotësohet edhe ndonjëri prej kushteve vijuese: - ekzistimi i 
rrezikut për humbjen e proves ose kur ka gjasa që prova e tillë të mos jetë e 
mundëshme në shqyrtim gjyqësor; - kur prova e tillë arsyeton lirimin e të pandehurit 
nga paraburgimi; - kur ka gjasa të arsyeshme që prova apo dëshmia që kërkohet të 
merret të jetë shfajësuese; ose kur ekzistojnë shkaqe të tjera të arsyeshëm për marrjen e 
provës së tillë.  
 
Paragrafi 3. 
 
I pandehuri ose mbrojtësi i tij mund të kërkojë nga prokurori i shtetit që të marrë prova 
të caktuara të cilat gjenden jashtë Kosovës. Me atë rast prokurori i shtetit mund të 
mbledh provat e tilla në pajtim me nenin 219 të këtij kodi. Në të vërtetë, sa më parë që 
të jetë e mundur fillohet procedura për ndihmë juridike ndërkombëtare në pajtim me 
Ligjin për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale dhe në konsultim dhe 
pajtim me Departamentin për Bashkëpunim ndërkombëtar të Ministrisë së Drejtësisë. 
Me atë rast Ministri i Drejtësisë ka të drejtën e miratimit përfundimtar të të gjitha 
kërkesave ndërkombëtare që i paraqiten qeverive të huaja. 
 
Paragrafi 4. 
 
Nëse prokurori i shtetit refuzon kërkesën për marrjen e provës, ai merr aktvendim të 
arsyetuar dhe njofton të pandehurin. I pandehuri mund të ankohet te gjyqtari i 
procedurës paraprake ndaj vendimit të tillë. 
 
Neni 217 [Kërkesa e të dëmtuarit për marrjen apo ruajtjen e provave] 
 
1. Gjatë hetimit, i dëmtuari mund të kërkojë nga prokurori i shtetit marrjen e 

ndonjë prove konkrete. 
2. Prokurori i shtetit merr provën apo dëshminë e tillë nëse është e 

rëndësishme për procedurën dhe: 
2.1. kur ekziston rrezik për humbjen e provës apo dëshmisë ose kur ka 

gjasa që të mos jetë e mundshme në shqyrtim gjyqësor; 
2.2. kur prova e tillë mund të jetë e efektshme për t’u marrë së bashku 

me prova tjera nga prokurori i shtetit; ose 
2.3. kur është drejtpërdrejt e rëndësishme për kërkesën e paraqitur nga i 

dëmtuari në procedurë penale. 
3. Nëse i dëmtuari kërkon nga prokurori i shtetit që të merr prova të caktuara 

të cilat gjenden jashtë Kosovës, prokurori i shtetit mund të mbledh provat e 
tilla në pajtim me nenin 219. 

4. Nëse prokurori i shtetit refuzon kërkesën për marrjen e provës, ai merr 
aktvendim të arsyetuar dhe njofton të dëmtuarin, përfaqësuesin e 
autorizuar të palës së dëmtuar ose mbrojtësin e viktimës. I dëmtuari, 
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përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarit ose mbrojtësi i viktimës mund të 
ankohet te gjyqtari i procedurës paraprake ndaj aktvendimit të tillë. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Gjatë hetimit i dëmtuari mund të kërkojnë nga prokurori i shtetit marrjen e ndonjë 
prove konkrete. 
Prokurori i shtetit merr provën e tillë nëse plotësohet një kusht i përgjithshëm i cili ka 
të bëjë me faktin se prova e tillë është e rëndësishme për procedurën penale, dhe pastaj 
nevojitet të plotësohet edhe ndonjëri prej kushteve vijuese: - ekzistimi i rrezikut për 
humbjen e provës apo kur ka gjasa që prova e tillë të mos jetë e mundshme në shqyrtim 
gjyqësor; - kur prova e tillë mund të jetë e efektshme për t’u marrë së bashku me prova 
tjera nga prokurori i shtetit ose kur është drejtpërdrejt e rëndësishme për kërkesën 
pasurore juridike të paraqitur nga i dëmtuari në procedurë penale. 
Sipas paragrafit 2 prokurori i shtetit, duke vepruar sipas kërkesës së të dëmtuarit, merr 
provën kur atë e konsideron të rëndësishme për procedurë penale. Pastaj në nënparag. 
2.2. flet për provën që është e efektshme. Prova ose dëshmia e rëndësishme luan rol të 
veçantë në procesin e vërtetimit të fakteve relevante në procedurë penale. Provë e 
efektshme konsiderohet prova e cila në procesin e vërtetimit të fakteve ndihmon në 
mënyrë plotësuese.  
 
Paragrafi 3. 
 
I dëmtuari mund të kërkojë nga prokurori i shtetit që të marrë prova të caktuara të cilat 
gjenden jashtë Kosovës. Me atë rast prokurori i shtetit mund të mbledh provat e tilla në 
pajtim me nenin 219 të këtij kodi. Në të vërtetë, sa më parë që të jetë e mundur fillohet 
procedura për ndihmë juridike ndërkombëtare në pajtim me Ligjin për bashkëpunim 
juridik ndërkombëtar në çështjet penale dhe në konsultim dhe pajtim me 
Departamentin për Bashkëpunim ndërkombëtar të Ministrisë së Drejtësisë. Me atë rast 
Ministri i Drejtësisë ka të drejtën e miratimit përfundimtar të të gjitha kërkesave 
ndërkombëtare që i paraqiten qeverive të huaja. 
 
Paragrafi 4. 
 
Nëse prokurori i shtetit refuzon kërkesën për marrjen e provës, ai merr aktvendim të 
arsyetuar dhe njofton të dëmtuarin, përfaqësuesin e autorizuar të tij ose mbrojtësin e 
viktimës, të cilët mund të ankohet te gjyqtari i procedurës paraprake ndaj aktvendimit 
të tillë. 
 
Neni 218 [Deklarimi i dëmit nga i dëmtuari] 
 
1. Gjatë fazës së hetimit ose brenda gjashtëdhjetë ditëve prej ngritjes së 

aktakuzës, i dëmtuari mund të paraqesë një deklaratë të thjeshtë të dëmit 
të shkaktuar nga vepra penale. Mbrojtësi i viktimave mund të ndihmojë të 
dëmtuarin në paraqitjen e deklaratës së dëmit. Zyra e mbrojtësve të 
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viktimave mund të nxjerr një formë standarde për deklarimin e dëmit që 
është në pajtim me këtë nen.  

2. Deklarimi mund të paraqitet edhe në mënyrë anonime nëse lejohet nga 
gjykata dhe nëse identiteti i viktimës i zbulohet gjykatës. 

3. Deklarimi i dëmit duhet të përmbajë: 
3.1. Emrin e personit i cili ka shkaktuar dëmin; 
3.2. Mënyrën se si ka ardhur deri te dëmi; 
3.3. Si është shkaktuar dëmi nga vepra penale apo si ka qenë dëmi 

rezultat i parashikuar i veprës penale; dhe 
3.4. Nëse ka pasur shpenzime të shkaktuara si rezultat i dëmit apo 

humbjeve të shkaktuar nga vepra penale, në deklaratë caktohet 
vlerësimi i arsyeshëm i shpenzimeve apo humbjeve. 

4. Gjykata mund të mos urdhërojë kompensimin e të dëmtuarit i cili nuk 
paraqet deklaratën e dëmit në mënyrën e duhur. 

5. I dëmtuari nuk konsiderohet nga gjykata si palë në procedurë penale nëse 
nuk ka paraqitur deklaratën e dëmit. 

6. Nëse deklarata e dëmit përmban vlerësimin e shpenzimeve apo humbjeve, 
gjithashtu shërben si kërkesë pasurore. 

 
Dispozita e nenit 218 me përmbajtjen e saj është krejtësisht e re. Ajo, krahas 
autorizimeve dhe të drejtave të tjera që i dëmtuari i gëzon sipas KPP-së si p.sh. të 
drejtës për paraqitje të propozimit për realizimin e kërkesës pasurore juridike sipas 
nenit 460, i mundëson atij që brenda një afati të caktuar të paraqesë një deklaratë të 
thjeshtë (me përmbajtje të përcaktuar në parag. 3 të këtij neni) të dëmit të shkaktuar me 
vepër penale. Paraqitja e deklaratës së dëmit nga i dëmtuari sipas nenit 218 parashihet 
si mundësi e tij. Mirëpo, mosparaqitja e deklaratës së dëmit mund të shkaktojë pasoja 
të caktuara të parapara në nënparagrafët 4 dhe 5 të këtij neni, çka në anën tjetër 
faktikisht i krijon mundësinë gjykatës për të mos e zgjidhur kërkesën pasurore juridike 
në procedurë penale. 
 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 parasheh mundësinë që i dëmtuari, gjatë fazës së hetimit ose 
brenda gjashtëdhjetë ditëve prej ngritjes së aktakuzës, të paraqesë një deklaratë të 
thjeshtë të dëmit të shkaktuar nga vepra penale. Në këtë drejtim, paragrafi në fjalë 
autorizon Zyrën e mbrojtësve të viktimave që të nxjerr në pajtim me këtë nen një formë 
standarde për deklarimin e dëmit në mënyrë që të ndihmojë të dëmtuarin në paraqitjen 
e deklaratës së dëmit.  
  
Paragrafi 2. 
 
Dëmi i shkaktuar (i përjetuar) me vepër penale për sa i përket cilësisë dhe vëllimit 
mund të jetë i ndryshëm. Ai mund të jetë edhe shumë i madh. Varësisht nga vlerësimi 
që ka i dëmtuari për situatën, me rastin e paraqitjes së deklaratës për dëmin e 
shkaktuar, ai mund të shpreh dëshirën që të paraqitet edhe në mënyrë anonime nëse 
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plotësohen dy kushte: - nëse këtë e lejon gjykata, dhe - nëse identiteti i viktimës i 
zbulohet gjykatës.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 të këtij neni në katër nënparagrafët e tij përcakton përmbajtjen 
të cilën duhet ta ketë deklarimi i dëmit të shkaktuar. Kështu, deklarimi i dëmit duhet të 
përmbajë: emrin e personit i cili ka shkaktuar dëmin; mënyrën se si ka ardhur deri te 
dëmi; dhe si është shkaktuar dëmi nga vepra penale apo si ka qenë dëmi rezultat i 
parashikuar i veprës penale. Nëse ka pasur shpenzime të shkaktuara si rezultat i dëmit 
apo humbjeve të shkaktuar nga vepra penale, në deklaratë caktohet vlerësimi i 
arsyeshëm i shpenzimeve apo humbjeve. 
Sipas parag. 1 të këtij neni Zyra e mbrojtësve të viktimave mund të nxjerrë një forme 
standarde për deklarimin e dëmit  
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Mosparaqitja me kohë e deklarimit të dëmit mund të sjellë pasoja të caktuara sipas 
nënparagrafëve 4 dhe 5 të këtij neni. Së pari, si pasojë gjykata mund të mos urdhërojë 
kompensimin e të dëmtuarit. Së dyti, i dëmtuari nuk konsiderohet nga gjykata si palë 
në procedurë penale. Moskonsiderimi i të dëmtuarit si palë në procedurën penale sipas 
paragrafit 5 ka të bëjë vetëm për sa i përket mundësisë së realizimit të kërkesës 
pasurore juridike.  
Mundësia e paraparë për gjykatën që të mos e urdhërojë kompensimin e të dëmtuarit 
ose atë të mos e konsiderojë si palë kur nuk e ka paraqitur deklarimin e dëmit, krahas 
mundësisë që gjykata e ka për moszgjidhje të kërkesës pasurore juridike sipas nenit 
463, parag. 2 dhe 3, realisht krijon edhe një pretekst shtesë për gjykatën që për zgjidhje 
të kërkesës pasurore juridike të dëmtuarin ta udhëzojë në kontest civil. 
 
Paragrafi 6. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 6 kur deklarata e dëmit përmban vlerësimin e 
shpenzimeve apo humbjeve, gjithashtu shërben si kërkesë pasurore. 
 
Neni 219 [Kërkesat ndërkombëtare] 
 
1. Prokurori i shtetit ose gjyqtari kompetent, sa më parë që është e mundur, 

fillon kërkesat për ndihmë juridike ndërkombëtare, kërkesat për 
ekstradime, kërkesat për transferimin e të burgosurve ose kërkesat për 
ekzekutimin e aktgjykimeve. 

2. Të gjitha kërkesat ndërkombëtare bëhen në pajtim me Ligjin për 
Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale, Ligji nr. 04/L-31 
ose me ligjet pasuese. 

3. Prokurori i shtetit ose gjyqtari kompetent paraqet të gjitha kërkesat 
ndërkombëtare në konsultim dhe pajtim me Departamentin për 
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Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar të Ministrisë së Drejtësisë, ose 
organin pasues.  

4. Ministri i Drejtësisë ka të drejtën e miratimit përfundimtar të të gjitha 
kërkesave ndërkombëtare që i paraqiten qeverive të huaja. 

5. Prokurori i shtetit ose gjyqtari kompetent nuk flasin për media lidhur me 
kërkesat ndërkombëtare që janë në procedurë e sipër por i drejtojnë 
mediat te Ministria e Drejtësisë. 

6. Provat e siguruara përmes rrugëve joformale nga qeveritë e huaja, organet 
për zbatimin e ligjit, prokuroritë apo gjykatat janë të pranueshme nëse 
atyre provave u bashkëngjitet deklarata nga qeveritë e huaja, organet për 
zbatimin e ligjit, prokuroria apo gjykatat që tregon se provat janë të 
bazuara dhe janë marrë në pajtim me ligjin e atij shtetit të huaj. Provat e 
tilla nuk mund të jenë bazë e vetme apo vendimtare për gjetjen e fajësisë. 
Të dhënat e tilla në shqyrtim gjyqësor shoqërohen me mbështetje të 
pohimit nga neni 263.  

7. Nëse Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar pranon apo 
miraton kërkesën e qeverisë së huaj për ndihmë juridike, Departamenti për 
Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar i dërgon kërkesën prokurorit 
kompetent të shtetit, i cili fillon procedurën penale me qëllimin e kufizuar 
në sigurimin e informacioneve të kërkuara apo kryerjen e veprimit të 
kërkuar. Nëse kërkesa apo veprimi i kërkuar nuk lejohet me ligj ose nuk 
është e mundur të sigurohet apo të kryhet, prokurori i shtetit njofton 
Departamentin për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar dhe pushon 
procedurën penale.  

 
Dispozitat e nenit 219 të KPP-së rregullojnë çështjen e paraqitjes dhe procedurën e 
zbatimit të kërkesave ndërkombëtare përkitazi me ndihmën juridike ndërkombëtare, me 
ekstradimin, me transferimin e të burgosurve ose me kërkesat për ekzekutimin e 
aktgjykimeve. Më tutje i referohen kushteve për pranueshmërinë e provave të siguruara 
përmes rrugëve joformale nga qeveritë e huaja ose organet procedurale. 
 
Paragrafët 1 deri 4. 
 
Prokurori i shtetit ose gjyqtari kompetent, sa më parë që është e mundur, fillon kërkesat 
nga parag. 1 i këtij neni duke u bazuar në Ligjin për Bashkëpunim Juridik 
Ndërkombëtar në Çështje Penale, Ligji nr. 04/L-31 ose me ligjet pasuese. 
Prokurori i shtetit ose gjyqtari kompetent paraqet të gjitha kërkesat ndërkombëtare në 
konsultim dhe pajtim me Departamentin për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar të 
Ministrisë së Drejtësisë. Me atë rast Ministri i drejtësisë vendos përfundimisht për të 
gjitha kërkesave ndërkombëtare që i paraqiten qeverive të huaja. 
 
Paragrafi 5. 
 
Dispozita e paragrafit 5, çështjen e komunikimit më media lidhur me kërkesat 
ndërkombëtare që janë në procedurë e vënë në kompetencë të Ministrisë së Drejtësisë. 
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Paragrafi 6. 
 
Neni 216, parag. 3 dhe neni 217, parag. 3, siç është theksuar më përpara, parashohin 
mundësinë që i pandehuri apo i dëmtuari të kërkojnë nga prokurori i shtetit që të marrë 
prova të caktuara të cilat gjenden jashtë Kosovës. Prokurori i shteti mbledh provat e 
tilla në pajtim me nenin 219 të KPP-së dhe me Ligjin për bashkëpunim juridik 
ndërkombëtar në çështjet penale. Konform paragrafit 6 të nenit 219 provat e siguruara 
përmes rrugëve joformale nga qeveritë e huaja, organet për zbatimin e ligjit, 
prokuroritë apo gjykatat janë të pranueshme nëse atyre provave u bashkëngjitet 
deklarata nga organet e sipërpërmendura e cila tregon se provat janë të bazuara dhe 
janë marrë në pajtim me ligjin e atij shtetit të huaj. Provat e tilla nuk mund të jenë bazë 
e vetme apo vendimtare për gjetjen e fajësisë. Të dhënat e tilla në shqyrtim gjyqësor 
shoqërohen me mbështetje të pohimit nga neni 263.  
 
Paragrafi 7. 
 
Nëse Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar pranon apo miraton 
kërkesën e qeverisë së huaj për ndihmë juridike, Departamenti i dërgon kërkesën 
prokurorit kompetent të shtetit, i cili fillon procedurën penale me qëllimin sigurimi të 
informacioneve të kërkuara apo kryerjeje të veprimit të kërkuar. Kur kërkesa apo 
veprimi i kërkuar nuk lejohet me ligj ose nuk është e mundur të sigurohet apo të kryhet, 
prokurori i shtetit njofton Departamentin për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar dhe 
pushon procedurën penale.  
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Kapitulli XIII: Mbrojtja e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve 
 
Më herët kemi theksuar se dëshmimi në procedurë gjyqësore është obligim qytetar i 
dëshmitarit dhe se ai, përveç kur KPPK-ja parasheh ndryshe, kur thirret që të dëshmojë 
duhet të dëshmojë. Gjithashtu është theksuar se i dëmtuari mund të pyetet si dëshmitar. 
Meqë nga dëshmitari, nën kanosjen e gjobitjes ose të burgimit (neni 124, parag. 3, 135) 
kërkohet që të dëshmojë drejtë, shoqëria patjetër duhet t’i afrojë atij mbrojtje, në 
mënyrë që të mos pësojë konsekuenca të pakëndshme për shkak të dëshmimit.  
Në Kapitullin XIII Kodi ka përcaktuar që dëshmitari i rrezikuar për shkak të dëshmimit 
në procedurë penale konkrete të gëzojnë mbrojtje të posaçme. Ndonëse aplikimi i 
dispozitave lidhur me të dëmtuarin ose dëshmitarin e mbrojtur në një rast konkret 
mund të paraqitet si domosdoshmëri, duhet të pranohet fakti se zbatimi i kësaj mase në 
procedurë penale është mjaft i ndjeshëm, sepse këtu kemi të bëjmë me kolizion 
interesash ndërmjet të pandehurit dhe të dëmtuarit ose dëshmitarit. Në të vërtetë, në 
cilindo stad të procedurës penale palët, mbrojtësi, i dëmtuari ose dëshmitari mund t’i 
paraqesin gjyqtarit kërkesë me shkrim për caktim të masës mbrojtëse ose për urdhër 
për anonimitet kur ekziston rrezik serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues, 
dëshmitarin ose për anëtarin e familjes së tij.  
Dëshmitari i mbrojtur nuk paraqet ndonjë kategori të posaçme të dëshmitarit por ai 
është person, i cili sipas rregullave procedurale të përgjithshme, ka status të 
dëshmitarit, por sa i përket atij, për shkak të ekzistimit të rrethanave të caktuara, me 
rastin e marrjes në pyetje, në bazë të vendimit gjyqësor, ndërmerren masa të veçanta 
mbrojtjeje me të cilat dukshëm shmangën nga rregullat e zakonshme për marrje në 
pyetje të dëshmitarit. Masat mbrojtëse mund të ndërmerren edhe kur merret në pyetje 
dëshmitari bashkëpunues.  
Parimi i barazisë së armëve i jep të akuzuarit të drejtë “t’i pyes ose të kërkojë që të 
pyetën dëshmitarët e akuzës dhe t’i mundësohet prezenca dhe pyetja e dëshmitarëve në 
dobi të tij nën kushte të njëjta me dëshmitarët e akuzës” (neni 6 parag. 3 d i KEDNj-së 
dhe neni 9, parag. 2 i KPP-së). Mirëpo, qëndron gjithashtu fakti se gjyqësia penale 
bashkëkohore e ballafaquar me kriminalitet të organizuar nuk mund të jetë efikase në 
ndriçimin dhe luftimin e kriminalitetit të tillë po qe se të dëmtuarit ose dëshmitarit nuk 
i sigurohet mbrojtje adekuate për dëshmim në procedurë penale. Prandaj kolizionin e 
interesave të sipërpërmendura gjyqtari duhet ta zgjidhë në çdo rast konkret sipas 
parimit të proporcionalitetit duke e peshuar interesin e secilës palë në koherencë me 
interesin e përgjithshëm. 
Procedurën rreth mbrojtjes së të dëmtuarve dhe të dëshmitarëve e rregullojnë nenet 
220-227 të KPK-së.287 Kështu, sipas nenit 221 prokurori i shtetit, i pandehuri, 
mbrojtësi, i dëmtuari, dëshmitari bashkëpunues apo dëshmitari në cilëndo fazë të 
procedurës mund t’i paraqesin gjyqtarit kërkesë me shkrim, e cila përmban deklaratën e 
pretendimeve faktike, për zbatimin e masës mbrojtëse ose të urdhrit për anonimitet kur 
ka rrezik serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin apo për anëtarët e familjeve të tyre. 
Gjyqtari (gjyqtari i procedurës paraprake apo gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
                                                 
287 Në kohën kur ka hyrë në fuqi Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale këto dispozita ishin ndër të parat 
në regjion, të cilat i referohen mbrojtjes së të dëmtuarve dhe dëshmitarëve. 
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trupit gjykues) në një seancë dëgjimore të mbyllur mund të urdhërojë masë të 
përshtatshme mbrojtëse të cilat parashihen me nenin 221. Po qe se ato masa mbrojtëse 
nuk janë të mjaftueshme për të garantuar mbrojtjen e dëshmitarit, gjyqtari në rrethana 
të jashtëzakonshme dhe nën kushtet e parapara me nenet 223-224 mund të marrë 
urdhër për anonimitet të dëshmitarit. 
Të dhënat nga procesverbali i seancës së mbyllur hiqen nga procesverbali, vulosen dhe 
ruhen si fshehtësi zyrtare menjëherë pas identifikimit dhe para marrjes në pyetje të 
dëshmitarit. 
 
Neni 220 [Përkufizimet] 
 
1. Për qëllime të këtij Kapitulli, shprehjet e mëposhtme kanë këtë kuptim: 

1.1. “Rrezik serioz” do të thotë frikë e justifikueshme për rrezikim të 
jetës, shëndetit fizik apo mendor, pronës së të dëmtuarit, dëshmitarit 
bashkëpunues, dëshmitarit ose anëtarit të familjes së të dëmtuarit 
apo të dëshmitarit, si pasojë që pritet për faktin se i dëmtuari, 
dëshmitari bashkëpunues ose dëshmitari ka dhënë prova gjatë 
marrjes në pyetje apo dëshmimit në gjykatë; 

1.2. “Anëtar i familjes” është bashkëshorti, bashkëshorti jashtëmartesor, 
personi në gjini të gjakut në vijë të drejtë, prindi adoptues, fëmija i 
adoptuar, vëllai, motra ose prindi birësues; 

1.3. “Anonimitet” do të thotë mungesa e informatave të dhëna për 
identitetin ose vendndodhjen e të dëmtuarit, dëshmitarit 
bashkëpunues apo të dëshmitarit, identitetin ose vendndodhjen e 
anëtarit të familjes së të dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues apo 
dëshmitarit, ose identiteti i cilitdo personi që ka lidhje me të 
dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues apo me dëshmitarin. 

 
Përkufizimet “rrezik serioz”, “anëtar i familjes”, dhe “anonimitet” të bëra në këtë nen 
vlejnë për nenet e kapitullit XIII të Kodit të procedurës penale si dhe për Ligjin Nr. 
04/-L-015 për mbrojtjen e dëshmitarëve (neni 3 i këtij ligji). 
  
Neni 221 [Kërkesa për masë mbrojtëse apo anonimitet] 
 
1. Prokurori i shtetit, i pandehuri, mbrojtësi, i dëmtuari, dëshmitari 

bashkëpunues apo dëshmitari, në cilëndo fazë të procedurës mund t’i 
paraqesin gjyqtarit kompetent kërkesë me shkrim për masën mbrojtëse ose 
urdhrin për anonimitet kur ka rrezik serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin 
bashkëpunues, dëshmitarin apo anëtarët e familjeve të tyre. 

2. Kërkesa përmban deklaratën e pretendimeve faktike. Gjyqtari kompetent 
evidencon kërkesën dhe deklaratën në një zarf të mbyllur dhe përmbajtjeve 
të tyre gjatë rrjedhës së procedurës kanë mundësi t’u qasen vetëm gjyqtari 
kompetent dhe prokurori i shtetit. 

3. Pas marrjes së kërkesës, gjyqtari kompetent mund të urdhërojë masa të 
përshtatshme mbrojtëse për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues ose 
dëshmitarin, e nëse ai e sheh të nevojshme para se të marrë vendim për 
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kërkesën, thërret seancë dëgjimore të mbyllur për të dëgjuar informata 
shtesë nga prokurori i shtetit, i pandehuri, mbrojtësi, të dëmtuarit, 
dëshmitarët bashkëpunues ose dëshmitarët. Në rast të dorëzimit të kërkesës 
me të cilën kërkohet urdhër në pajtim me nenet 223 dhe 224 të këtij Kodi, 
gjyqtari kompetent thërret seancë të mbyllur dëgjimore. 

4. Gjyqtari mund të urdhërojë masën mbrojtëse për të dëmtuarin, 
dëshmitarin bashkëpunues ose dëshmitarin kur ai konstaton se: 
4.1. Ekziston rrezik serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues, 

dëshmitarin ose për anëtarin e familjes së tij; dhe 
4.2. Masa mbrojtëse është e domosdoshme për të parandaluar rrezikun 

serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues, dëshmitarin ose 
anëtarin e familjes së tij. 

5. Prokurori i shtetit njoftohet menjëherë nga gjyqtari kompetent për çdo 
kërkesë të bërë nga i pandehuri, mbrojtësi, i dëmtuari, dëshmitari 
bashkëpunues ose dëshmitari dhe ai ka të drejtë të bëjë rekomandime e 
deklarata lidhur me faktet te gjyqtari kompetent në seancë dëgjimore, ose 
me shkrim nëse nuk është urdhëruar seancë dëgjimore nga gjyqtari 
kompetent. 

 
Paragrafët 1 dhe 2.  
 
Paragrafi 1 i nenit 221 rregullon çështjen e paraqitjes së kërkesës dhe dhënies së urdhrit 
për caktim të masës mbrojtëse apo të urdhrit për anonimitet për të dëmtuarin, 
dëshmitarin bashkëpunues, dëshmitarin apo për anëtarët e familjeve të tyre. Kërkesën 
me shkrim mund ta paraqesin prokurori i shtetit,i pandehuri, mbrojtësi, i dëmtuari apo 
dëshmitari. Kërkesa i paraqitet gjyqtarit (gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të 
vetëm gjykues apo kryetarit të trupit gjykues) në cilëndo fazë të procedurës. Ndonëse 
Kodi kur fletë për kërkesë me shkrim nuk përcakton qartë mënyrën e dorëzimit të saj 
gjyqtarit, duke e pasur parasysh konfidencialitetin që duhet të sigurohet për dëshmitarë 
të mbrojtur, konsiderojmë se nëse kërkesa nuk i dorëzohet drejtpërdrejt gjyqtarit, ajo 
do duhej të mbyllej në zarf dhe të adresohet personalisht për gjyqtarin përkatës.  
Kërkesa duhet të përmbajë pretendimet faktike të paraqitësit lidhur me nevojën e 
aplikimit të masës mbrojtëse apo të urdhrit për anonimitet. Pasi që gjyqtari evidencon 
kërkesën, atë e mbyllë në një zarf dhe e vulos. Përmbajtja e kërkesës paraqet fshehtësi 
në të cilën askush, përveç gjyqtarit kompetent dhe prokurorit të shtetit, nuk ka qasje. 
Zbulimi i kësaj fshehtësie paraqet vepër penale shkelje të fshehtësisë së procedurës 
sipas nenit 400 të KP-së. Fshehtësi paraqesin edhe pretendimet faktike të prokurorit të 
shtetit kur ai kërkon nga gjykata që një person (i dyshuar apo i pandehur) të shpallet 
dëshmitar bashkëpunues (neni 236 parag. 1 dhe 2). Zbulimi i fshehtësisë lidhur me 
pretendimet faktike të prokurorit të shtetit paraqet vepër penale zbulim i paautorizuar i 
informacionit të besueshëm nga neni 203 të KP-së. Në rast të tillë ndjekjen penale e 
bën prokurori i shtetit ex officio e jo sipas propozimit. Po ashtu duhet cekur se parag. 2 
i neni 2-3 të KP-së, (që ka të bëjë me përjashtim të përgjegjësisë penale për personin që 
ka zbuluar informatën në interes publik) nuk zbatohet kur është fjala për zbulim të 
fshehtësisë lidhur me dëshmitarin bashkëpunues.  



Ejup Sahiti 

555 

Paragrafët 3 deri 5.  
 
Gjyqtari kompetent, pasi që pranon kërkesën, por para se të vendosë për te, i ka dy 
mundësi: a) kur e sheh të nevojshme mund ta thërrasë një seancë dëgjimi të mbyllur 
për të siguruar informacione shtesë; b) kur kërkohet marrja e urdhrit për anonimitet 
sipas nenit 171 dhe 172, gjyqtari duhet patjetër të thërret seancë dëgjimi të mbyllur. 
Bazë faktike (kusht material) për marrje dhe zbatim të urdhrit për masë mbrojtëse sipas 
parag. 4 është konstatimi se: ekziston rrezik serioz për të dëmtuarin, për dëshmitarin 
ose për anëtarin e familjes së tij dhe, masa mbrojtëse është e domosdoshme për të 
parandaluar rrezikun e tillë. (Krahaso me nenin 222 parag. 3) Neni 4 parag. 1 i Ligjit 
për mbrojtjen e dëshmitarit parasheh se masat e mbrojtjes mund të zbatohen para, gjatë 
dhe pas procedurës penale për personin e rrezikuar dhe njëherësh përcakton lëmenjtë e 
veprave penale (pa iu referuar kapitujve përkatës të KP-së) si vijon: 1) vepra penale 
kundër Kosovës dhe banorëve të saj (të cilat në Kodin e Ri Penal titullohen: “Veprat 
penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës”); 2) vepër 
penale kundër të drejtës ndërkombëtare; 3) vepër penale kundër ekonomisë; 4) vepër 
penale kundër detyrës zyrtare; 5) vepër penale për të cilën me ligj parashihet dënimi me 
pesë vite burgim. Për zbatim të masave mbrojtëse parag. 2 i nenit 4 të LMD-së 
gjithashtu kërkon dy kushte: ekzistimin e rrezikut serioz (kusht i njëjtë me atë në parag. 
4, nënparag. 4.1. të neni 221 të KPP-së) dhe pranimin e personit që të bashkëpunojë me 
organet e hetuesisë dhe të gjyqësisë. 
Është çështje faktike ajo se kur marrja në pyetje e personit konkret në cilësi të 
dëshmitarit paraqet rrezik serioz për të (frikë të justifikueshme për rrezikim të jetës, 
shëndetit fizik ose mendor, të pronës të të dëmtuarit ose të dëshmitarit bashkëpunues, 
të dëshmitarit ose të anëtarit të familjes së tij si pasojë që pritet për faktin se dëshmitari 
ose i dëmtuari kanë dhënë prova gjatë marrjes në pyetje apo dëshmimit në gjykatë). 
Frikë e justifikueshme për rrezikim jete ose shëndeti të do të ekzistonte atëherë kur i 
dëmtuari, dëshmitari ose anëtari i familjes së tyre në mënyrë direkt kërcënohet me 
kanosje të karakterit të të caktuar, por edhe atëherë kur indirekt mund të konkludohet 
se ndaj dëshmitarit apo anëtarit të familjes së tij mund të shkaktohet pasoja e tillë. Nëse 
kanosja është bërë në drejtim të shkaktimit të lëndimeve trupore, atëherë kemi të bëjmë 
me rrezikim të integritetit trupor ose të shëndetit. Liria e dëshmitarit ose e të afërmit të 
tij gjithashtu do të rrezikohej nëse u kanoset rreziku për kidnapim ose për privim të 
kundërligjshëm të lirisë. Me pronë, si një rrethanë që justifikon aplikimin e masës 
mbrojtëse, do të duhej të kuptohet prona në një vëllim të konsiderueshëm, e cila është 
me rëndësi ekzistenciale për dëshmitarin apo për të afërmin e tij, ose vlera e ndonjë 
sendi ka rëndësi në raport me gjendjen pasurore të dëshmitarit apo të anëtarit të 
familjes së tij (shtëpia, banesa, punëtoria etj.).  
Kodi gjithashtu përcakton personat të cilët konsiderohen si anëtarë të familjes së 
dëshmitarit. Të tillë janë: bashkëshorti bashkëshortja, bashkëshorti bashkëshortja 
jashtëmarte-sor/e, gjinia e gjakut në vijë të drejtë, prindi adoptues, fëmija i adoptuar, 
vëllai, motra ose prindi birësues (neni 220, nënparag. 2). Bie në sy se afërsia e 
përcaktuar me nënparag. 2 neni 220 lidhur me anëtarët e familjes së dëshmitarit nuk 
është krejtësisht identike me afërsinë sipas nenit 127. 
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Kusht formal për zbatim të masës mbrojtëse është marrja e urdhrit nga gjyqtari me të 
cilin lejohet masa mbrojtëse konkrete e në bazë të të cilit dëshmitari me të cilin ka të 
bëjë urdhri bëhet dëshmitar i mbrojtur. 
Parag. 5 i njeh të drejtën prokurorit të shtetit që gjyqtari ta njoftojë për çdo kërkesë për 
masë mbrojtëse të paraqitur nga cilido person sipas këtij paragrafi dhe, më tutje, të 
drejtën të bëjë rekomandime e të japë deklarata në seancën dëgjimore apo me shkrim 
nëse nuk është thirrur seancë dëgjimore. 
 
Neni 222 [Urdhri për masa mbrojtëse] 
 
1. Gjyqtari kompetent mund të jep urdhër për masa të tilla mbrojtëse kur e 

sheh të nevojshme, duke përfshirë por pa u kufizuar në: 
1.1. Lënien bosh ose shlyerjen e emrave, adresave, vendit të punës, 

profesionit ose ndonjë të dhëne apo informate tjetër që mund të 
përdoret për të identifikuar të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues 
ose dëshmitarin; 

1.2. Moszbulimin e ndonjë shkrese që identifikon të dëmtuarin, 
dëshmitarin bashkëpunues ose dëshmitarin; 

1.3. Përpjekjen për të fshehur veçoritë ose përshkrimin fizik të të 
dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues apo dëshmitarit që jep 
dëshminë, duke përfshirë dhënien e dëshmisë prapa një mburoje jo të 
tejdukshme apo përmes pajisjeve për ndryshimin e fotografisë ose të 
zërit, ose marrjen në pyetje të njëkohshme nga një vend tjetër që 
komunikon me gjykatoren me anën e qarkut të mbyllur televiziv, ose 
videoregjistrimin para seancës dëgjimore në praninë e mbrojtësit; 

1.4. Caktimin e pseudonimit; 
1.5. Seancën e mbyllur për publikun; 
1.6. Urdhrat ndaj mbrojtësit për të mos zbuluar identitetin e të 

dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues apo dëshmitarit, ose për të mos 
zbuluar ndonjë material apo informacion që mund të shpie në 
zbulimin e identitetit; 

1.7. Largimin e përkohshëm të të pandehurit nga gjykatorja nëse 
dëshmitari bashkëpunues ose dëshmitari refuzon të dëshmojë në 
prani të të pandehurit apo nëse rrethanat ia bëjnë të ditur gjykatës se 
dëshmitari nuk do ta flasë të vërtetën në prani të të pandehurit; ose 

1.8. Cilido kombinim i metodave të përmendura më lart për të 
parandaluar zbulimin e identitetit të të dëmtuarit, dëshmitarit 
bashkëpunues ose dëshmitarit. 

2. Dispozitat tjera të këtij Kodi nuk vlejnë atëherë kur janë në kundërshtim 
me masat mbrojtëse nga paragrafi 1 i këtij neni. 

3. Urdhri për masë mbrojtëse bëhet me shkrim dhe nuk përfshin informata të 
cilat mund të çojnë në zbulimin e identitetit të të dëmtuarit, dëshmitarit 
bashkëpunues, dëshmitarit ose të anëtarit të familjes së tij, ose të cilat mund 
ta zbulojnë ekzistimin ose seriozisht të rrezikojë sigurinë e veprimeve 
hetimore të policisë dhe fshehtësinë e tyre. 
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4. Kur urdhërohet masa mbrojtëse për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpu-
nues apo dëshmitarin, pala që ka paraqitur kërkesën mund të kërkojë 
ndryshimin e masës mbrojtëse. Vetëm gjyqtari kompetent në këtë fazë të 
procedurës mund t’i ndryshojë apo anulojë urdhrat, ose të autorizojë 
dhënien e materialit të mbrojtur një gjyqtari tjetër për ta përdorur në 
procedura të tjera. Nëse në kohën kur bëhet kërkesa për ndryshim apo 
heqje gjykata fillestare nuk ka më kompetencë mbi rastin, gjyqtari 
kompetent i gjykatës që ka kompetencë mund të urdhërojë ndryshimin apo 
heqjen e tillë pasi të ketë njoftuar me shkrim dhe të ketë dëgjuar çfarëdo 
argumenti të prokurorit të shtetit. 

 
Paragrafët 1 dhe 2.  
 
Neni 222 përcakton përmbajtjen e urdhrit për masa mbrojtëse dhe për mënyrën e 
zbatimit të tij. 
Parag. 1 në nënparagrafët 1.1.-1.8. të tij, ndonëse jo në mënyrë shteruese (taksative), 
bën konkretizimin e veprimeve dhe të metodave të cilat i ndërmerr gjyqtari për të 
parandaluar zbulimin e identitetit të të dëmtuarit, të dëshmitarit bashkëpunues ose të 
dëshmitarit të mbrojtur.  
Kreu II (nenet 5-14) i Ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve rregullon llojet e masave 
mbrojtëse të cilat mund të zbatohen për të siguruar mbrojtje të personit të mbrojtur. 
Kur ndonjë dispozitë tjetër e Kodit është në kundërshtim me masat mbrojtëse nga 
parag. 1 atëherë zbatohen dispozitat e kapitullit XIII. 
 
Paragrafi 3. 
 
Krahas mundësisë së urdhërimit të masës mbrojtëse për shkak të ekzistimit të rrezikut 
serioz me qëllim të parandalimit të rrezikut të tillë (sipas nenit 221, parag. 4), parag. 3 i 
nenit 222 afron edhe një bazë tjetër për urdhërim të masës mbrojtëse. Në të vërtetë 
thuhet se në urdhër nuk bën të përfshihet informata e cilat mund të çojë në zbulimin e 
identitetit të të dëmtuarit, të dëshmitarit bashkëpunues, të dëshmitarit ose të anëtarit të 
familjes së tij, e cila mund ta zbulojë: sigurinë e veprimeve hetimore (të zbulojë faktin 
se po zhvillohen hetime policore, ose seriozisht të rrezikojë sigurinë e veprimeve 
hetimore të policisë dhe fshehtësinë e tyre. Në këtë drejtim krahaso; me nenin 236, 
parag. 3..  
 
Paragrafi 4.  
 
Masa mbrojtëse e urdhëruar për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues ose për 
dëshmitarin, me kërkesë të palës që atë e ka kërkuar, mund të ndryshohet. Për shkak të 
nevojës së mëtejme për ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave, ndryshimin ose 
anulimin e saj apo dhënien e materialit të mbrojtur një gjyqtari tjetër (p.sh. për ta 
përdorur në procedurë lidhur më ankim kundër urdhrit për anonimitet - neni 225, parag. 
3), mund ta bëjë vetëm gjyqtari i cili e cakton masën. Mirëpo, në qoftë se në kohën kur 
është bërë kërkesa për ndryshim ose heqje të masës mbrojtëse kompetenca gjyqësore 
rreth asaj çështje penale ka kaluar në kompetencë të një gjykata tjetër (p.sh. kur me 
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riorganizimin e gjykatave çështja penale nga gjykata e qarkut ka kaluar në kompetencë 
të gjykatës themelore), atëherë gjykata kompetente mund të urdhrojë ndryshimin ose 
heqjen e masës, por pasi ta ketë njoftuar me shkrim dhe të këtë marrë mendimin e 
prokurorit të shtetit. 
 
Neni 223 [Urdhri për anonimitet nga publiku] 
 
1. Kur masat mbrojtëse nga neni 222, paragrafi 1 i këtij Kodi janë të 

pamjaftueshme për të garantuar mbrojtjen e dëshmitarit i cili është 
propozuar nga mbrojtja, në rrethana të jashtëzakonshme gjyqtari 
kompetent mund të urdhërojë anonimitet, ku dëshmitari të cilin e ka 
propozuar mbrojtja mbetet anonim për publikun, të dëmtuarin dhe 
përfaqësuesit e tij ligjorë ose përfaqësuesit e autorizuar. 

2. Para marrjes së urdhrit për anonimitet, gjyqtari kompetent mban seancë 
dëgjimore me dyer të mbyllura, në të cilën merren në pyetje dëshmitari 
përkatës dhe personat tjerë të nevojshëm, siç janë personeli policor dhe 
personeli ushtarak që kujdesen për sigurinë. Përveç këtyre personave, të 
pranishëm mund të jenë vetëm prokurori i shtetit, personeli i domosdoshëm 
i gjykatës e i prokurorisë dhe mbrojtësi. 

3. Gjyqtari kompetent mund të nxjerrë urdhër për anonimitet vetëm kur ai 
çmon se: 
3.1. Ekziston rrezik serioz për dëshmitarin ose anëtarin e familjes së tij 

dhe anonimiteti i plotë i dëshmitarit është i nevojshëm për të 
parandaluar rrezikun e tillë serioz; 

3.2. Dëshmia e dëshmitarit është e rëndësishme për çështjen sa që e bën të 
padrejtë realizimin e mbrojtjes pa të; 

3.3. Besueshmëria e dëshmitarit është hetuar dhe zbuluar plotësisht për 
gjyqtarin në seancë të mbyllur; dhe 

3.4. Nevoja për anonimitetin e dëshmitarit është më e rëndësishme për 
vënien e drejtësisë se sa interesi i publikut apo të dëmtuarit për ta 
ditur identitetin e dëshmitarit në zbatimin e procedurës. 

 
Paragrafi 1.  
 
Urdhrin për anonimitet mund ta marrë gjyqtari kompetent në rrethana të 
jashtëzakonshme, kur masat mbrojtëse nga neni 222, parag. 1 janë të pamjaftueshme 
për të garantuar mbrojtjen e dëshmitarit i cili është propozuar nga mbrojtja. Me rastin e 
marrjes së urdhrit për anonimitet, të cilit i paraprinë seanca dëgjimore me dyer të 
mbyllura, për sa i përket asistimit të personave në atë seancë, gjyqtari udhëhiqet me 
parimin e gradualitetit. Zbatimi gradual shkon në drejtim të ngushtimit të rrethit të 
pjesëmarrësve proceduralë të pranishëm në seancën dëgjimore dhe varet nga ajo se 
kush e ka propozuar urdhrin për anonimitet (neni 223, parag. 2 dhe neni 224, parag. 1).  
Në rastin nga parag. 1 dëshmitari i propozuar nga mbrojtja mbetet anonim për 
publikun, të dëmtuarin dhe përfaqësuesit e tij ligjor ose përfaqësuesit e autorizuar.  
Instituti i dëshmitarit anonim nga publiku sipas nenit 223 zbatuar edhe në rastet e 
ngritjes së aktakuzave: për krime të luftës kundër popullësisë civile përkatësisht për 
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krimet e luftës në shkelje të rëndë të konventave të Gjenevës nga neni 150 i KP-së 288; 
krim të organizuar nga neni 283, vrasje e rëndë nga neni 179, blerje, posedim, 
shpërndarje dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve nga neni 273 i KP-së289; krim të 
organizuar nga neni 283, trafikim me njërëz nga neni 171, ushtrim i kundërligjshëm i 
veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike nga neni 262 i KP-së.290 
Konkretizimi i rrethanave që tregojnë se në rast të marrjes në pyetje të dëshmitarit sipas 
parimit të publicitetit ekziston rrezik serioz për jetë, shëndet, liri ose pronë të 
dëshmitarit apo të anëtarit të familjes së tij, është i nevojshëm për të sqaruar pse është e 
nevojshme që dëshmitari të fitojë mbrojtje të posaçme. Sidoqoftë, kur Kodi flet për 
rrethanat e jashtëzakonshme, të cilat arsyetojnë marrjen e urdhrit për anonimitet, nuk 
përcakton cilat janë ato rrethana. Pa dyshim, të tilla mund të jenë ato rrethana të cilat e 
vejnë në rrezik jetën e dëshmitarit apo të anëtarit të familjes së tij. Konsiderojmë se 
rrethanë e tillë mund të jetë p.sh. kur dëshmitari ka marrë letër anonime kërcënuese për 
jetë, ose kur policia apo prokurori i shtetit kanë informacione për përgatitje të 
likuidimit fizik të dëshmitarit, për kidnapim të anëtarit të familjes së tij e të ngjashme. 
Nuk është e domosdoshme të sqarohet në detaje ekzistimi i rrezikut të tillë, meqë diç e 
tillë në praktikë shpesh nuk është e mundshme, sepse aty zakonisht është fjala për 
informacione operative. Megjithatë gjithsesi është e nevojshme të sqarohet ekzistimi 
real i rrezikut për dëshmitarin apo për anëtarin e familjes së tij. 
 
Paragrafi 2.  
 
Për marrje të urdhrit për anonimitet kusht është që gjyqtari në seancë dëgjimore të 
mbyllur të marrë në pyetje dëshmitarin përkatës dhe personat që konsiderohet se është 
e nevojshme të pyeten siç është policia dhe personeli ushtarak që kujdesen për sigurinë. 
Përveç këtyre personave, të pranishëm mund të jenë vetëm prokurori i shtetit, personeli 
i domosdoshëm i gjykatës e i prokurorisë dhe mbrojtësi. 
Bazuar në Ligjin për gjykatat, në sistemin gjyqësor të Kosovës ekzistojnë gjykatat 
themelore, Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme e Kosvës. Në sistemin gjyqësor të 
Kosovës nuk ekziston gjykatë ushtarake.  
Në shtetin e Republikës së Kosovë, megjithse ekzistojnë Forcat e Armatosura të 
Kosovës, tani për tani Forcat e tilla nuk emërtohen si ushtri. Atëherë mund të shtrohet 
pyetja pse në parag. 2 të këtij neni përmendet personeli ushtarak. Referenca e tillë 
mbështetej në faktin se KFOR-i si forcë ushtarake në Kosovë, në kuadër të ushtrimit të 
mandatit të vetë për realizim të sigurisë, kishte autorizime të kufizojë lirinë e 
qytetarëve, pastaj ata t’ua dorëzojë organeve procedurale. Në perspektivë, pjesëtarin e 
Forcës së Armatosur të Kosovës e shohim si personel ushtarak i cili, në rrethana të 
caktuara që do të kishin të bënin me të pandehurin e caktuar, mund të jetë ai që afron 
sigurinë në seancë dëgjimore të mbyllur. Krahaso nenin 126, nënparag. 1.1. i cili flet 
për ruajtjen e fshehtësisë ushtarake në procedurë penale.  
Përshkrimi i rrethanave me të cilat ka të bëjë dëshmimi paraqet shënim të lëndës së 
dëshmimit, e cila sqarohet për sa i përket pritjeve dhe kahjes së besueshme të 
dëshmimit, megjithse aty sipas rregullit nuk mund të pritet ndonjë shkallë e lartë e 

                                                 
288 Shih: PPS. nr. 88/11. 
289 Shih: PPS. nr. 42/13. 
290 Shih: PPS. nr. 02./09. 
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konkretizimit, sepse detajet do të sigurohen me veprim të pastajshëm të marrjes në 
pyetje të dëshmitarit.  
 
Paragrafi 3.  
 
Marrja e urdhrit për anonimitet është mundësi të cilën e çmon gjyqtari kompetent. 
Parag. 3 përcakton kushtet të cilat duhet të plotësohen në mënyrë kumulative për të 
marrë urdhrin për anonimitet. Ato janë: a) ekziston rrezik serioz për dëshmitarin dhe 
anëtarin e familjes së tij; b) anonimiteti i plotë i dëshmitarit është i nevojshëm për të 
parandaluar rrezikun e tillë serioz; c) dëshmia e dëshmitarit është e rëndësishme për 
çështjen sa që mos procedimi i këtij mjeti provues do të ishte jo i drejtë për realizimin e 
mbrojtjes; ç) besueshmëria e dëshmitarit është hetuar dhe zbuluar plotësisht për 
gjyqtarin në seancë të mbyllur dhe d) nevoja për anonimitetin e dëshmitarit është më e 
rëndësishme se sa efekti i interesit të të dëmtuarit, dhe përfaqësuesit ligjor ose 
përfaqësuesit të autorizuar të tij për ta ditur identitetin e dëshmitarëve në zbatimin e 
procedurës.  
 
Neni 224 [Urdhri për anonimitet prej të pandehurit] 
 
1. Kur masat mbrojtëse të parapara në neni 222, paragrafi 1 i këtij Kodi janë 

të pamjaftueshme për të garantuar mbrojtjen e të dëmtuarit, dëshmitarit 
bashkëpunues ose të dëshmitarit i cili nuk është propozuar nga mbrojtja, 
gjyqtari kompetent në rrethana të jashtëzakonshme mund të marrë urdhër 
për anonimitet me të cilin i dëmtuari, dëshmitari bashkëpunues ose 
dëshmitari mbetet anonim për të pandehurin dhe mbrojtësin. 

2. Prokurori i shtetit kërkon urdhër për anonimitet prej të pandehurit vetëm 
me propozim me shkrim të mbyllur ku paraqiten fakte të cilat tregojnë se: 
2.1. ekziston rrezik serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues 

ose dëshmitarin për të cilin kërkohet urdhri për anonimitet; dhe 
2.2. anonimiteti do të parandalonte rrezikun serioz për të dëmtuarin, 

dëshmitarin bashkëpunues ose dëshmitarin. 
3. Gjykata nuk lëshon urdhër nga ky nen bazuar në kërkesën nga paragrafi 2 

e cila bazohet në përshkrim të përgjithshëm të rreziqeve që i kanosen 
dëshmitarëve në raste të ngjashme. 

4. Para se të merret urdhër për anonimitet, gjyqtari kompetent zbaton seancë 
dëgjimore me dyer të mbyllura, në të cilën merren në pyetje i dëmtuari, 
dëshmitari bashkëpunues ose dëshmitari në fjalë dhe personat tjerë të 
nevojshëm siç është personeli policor ose ushtarak që kujdesen për rendin. 
Përveç këtyre personave, të pranishëm mund të jenë vetëm prokurori i 
shtetit, personeli i domosdoshëm i gjykatës dhe i prokurorisë. 

5. Gjyqtari kompetent mund të nxjerrë urdhër të tillë për anonimitet vetëm 
kur ai çmon se: 
5.1. Ekziston rrezik serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues 

ose dëshmitarin apo anëtarin e familjes së tij dhe anonimiteti i plotë i 
të dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues ose dëshmitarit është i 
nevojshëm për të parandaluar rrezikun e tillë serioz; 
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5.2. Dëshmia e të dëmtuarit, dëshmitari bashkëpunues ose dëshmitarit 
është e rëndësishme për çështjen sa që e bën të padrejtë realizimin e 
ndjekjes pa të; 

5.3. Besueshmëria e të dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues ose 
dëshmitarit është hetuar dhe zbuluar plotësisht për gjyqtarin 
kompetent në seancë të mbyllur; dhe 

5.4. Nevoja për anonimitetin e të dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues 
ose dëshmitarit është më e rëndësishme për vënien e drejtësisë se sa 
interesi i të pandehurit për ta ditur identitetin e të dëmtuarit, 
dëshmitarit bashkëpunues apo dëshmitarit në zbatimin e mbrojtjes. 

 
Paragrafi 1.  
 
Siç është parë më lartë, parag. 1 i nenit paraprak rregullon marrjen e urdhrit për 
anonimitet të dëshmitarit të propozuar nga mbrojtja dhe përcakton personat që mund të 
jenë të pranishëm në seancën dëgjimore të mbyllur. Shih komentin të neni 222, parag. 
1. Paragrafi 1 i nenit 224 rregullon marrjen e urdhrit për anonimitet të të dëmtuarit, të 
dëshmitarit bashkëpunues ose të dëshmitarit të cilët nuk janë propozuar nga mbrojtja. 
Kur në rast të tillë gjyqtari merr urdhër për anonimitet, i dëmtuari, dëshmitari 
bashkëpunues ose dëshmitari mbeten anonim për të pandehurin dhe mbrojtësin. 
Instituti për shpallje të dëshmitarit anonim nga i pandehuri dhe mbrojtësi sipas nenit 
224 është zbatuar në rastet e ngritjes së aktakuzave: për krime të luftës kundër 
popullësisë civile përkatësisht për krimet e luftës në shkelje të rëndë të konventave të 
Gjenevës nga neni 150 i KP-së 291; krim të organizuar nga neni 283, vrasje e rëndë nga 
neni 179, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve nga neni 
273 i KP-së292; krim të organizuar nga neni 283, trafikim me njërëz nga neni 171, 
ushtrim i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike nga neni 262 i KP-
së.293 
 
Paragrafët 2 dhe 3.  
 
Kur në procedurë paraqitet nevoja për urdhër për anonimitet prej të pandehurit, 
prokurori i shtetit kërkon urdhrin me propozim me shkrim të mbyllur ku i paraqet fakte 
konkrete të cilat tregojnë se: - ekziston rrezik serioz për personin për të cilin kërkohet 
urdhri për anonimitet; dhe se - anonimiteti do të parandalonte rrezikun serioz për 
personin e tillë. Mirëpo, gjykata nuk lëshon urdhër për anonimitet bazuar në kërkesën e 
prokurorit nga paragrafi 2 i këtij neni kur ajo bazohet në përshkrim të përgjithshëm të 
rreziqeve që i kanosen dëshmitarëve në raste të ngjashme. 
 
Paragrafi 4.  
 
Shih: komentet e paragrafit 2, të nenit 223.  

                                                 
291 Shih: PPS. nr. 88/11. 
292 Shih: PPS. nr. 42/13. 
293 Shih: PPS. nr. 02/09. 
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Paragrafi 5. 
 
Paragrafi 5 përcakton kushtet të cilat duhet të plotësohen në mënyrë kumulative për të 
marrë urdhrin për anonimitet. Ato janë: a) ekzistimi i rrezikut serioz për të dëmtuarin, 
dëshmitarin bashkëpunues, dëshmitarin apo anëtarin e familjes së tij nëse nuk ruhet 
anonimiteti i plotë i të dëmtuarit, i dëshmitarit bashkëpunues a i dëshmitarit, me ç’rast 
është e nevojshme të parandalohet rreziku i tillë; b) dëshmia është aq e rëndësishme për 
çështjen sa që e bën të padrejtë realizimin e ndjekjes pa të; c) besueshmëria e të 
dëmtuarit ose e dëshmitarit është hetuar dhe është zbuluar plotësisht për gjyqtarin në 
seancë të mbyllur dhe ç) nevoja për anonimitetin e të dëmtuarit, të dëshmitarit 
bashkëpunues, ose të dëshmitarit me qëllim sigurimi të drejtësisë vlen më shumë se 
interesi i të pandehurit për të mësuar identitetin e personit nën anonimitet gjatë zbatimit 
të mbrojtjes.  
 
Neni 225 [Forma e urdhrit për anonimitet] 
 
1. Urdhri për anonimitet duhet bërë me shkrim dhe nuk përmban ndonjë 

informacion që mund të çojë në zbulimin e identitetit të të dëmtuarit, 
dëshmitarit bashkëpunues, dëshmitarit apo anëtarit të familjes së tij, ose që 
do të mund të zbulonte ekzistimin ose do të ekspozonte ndaj një rreziku 
serioz sigurinë operacionale të hetimit të fshehtë të policisë. 

2. Të dhënat nga procesverbali i seancës së mbyllur hiqen nga procesverbali, 
mbyllen dhe ruhen si fshehtësi zyrtare menjëherë pas identifikimit dhe para 
marrjes në pyetje të të dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues ose 
dëshmitarit. 

3. Të dhënat e kufizuara mund të inspektohen dhe të përdoren nga prokurori 
i shtetit dhe gjyqtari kompetent vetëm në procedurën e ankimit kundër 
urdhrit të shqiptuar nga neni 223 ose 224 të këtij Kodi. Ankesa kundër 
urdhrit për anonimitet dhe përdorimi i metodave për të parandaluar 
zbulimin e identitetit ndaj publikut, të dëmtuarit, dëshmitarëve, mbrojtësit 
dhe të pandehurit mund t’i paraqitet kolegjit shqyrtues kur urdhri është 
dhënë nga gjyqtari i procedurës paraprake. Në të kundërtën, mund të 
ushtrohet ankesë vetëm kundër aktgjykimit. 

 
Paragrafët 1 dhe 2.  
 
Qëllimi kryesor i urdhrit për anonimitet është: 1) mbrojtja e identitetit të të dëmtuarit, 
të dëshmitarit bashkëpunues, të dëshmitarit ose anëtarit të familjes së tij dhe 2) 
mbrojtja nga ekzistimi ose ekspozimi ndaj një rreziku serioz për sigurinë operacionale 
të hetimeve të fshehta të policisë. Andaj, për ta arritur qëllimin e synuar, duhet të hiqen 
të dhënat nga procesverbali i sancës dëgjimore të zhvilluar me dyer të mbyllura të cilat 
do të zbulonin qëllimin e caktuar. Të dhënat e tilla menjëherë pas identifikimit por para 
marrjes në pyetje të të dëmtuarit ose dëshmitarit vulosen dhe ruhen si fshehtësi zyrtare.  
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Paragrafi 3.  
 
Paragrafi 3 i këtij neni parasheh mundësinë e paraqitjes së ankesës kundër urdhrit për 
anonimitet dhe përdorimit të metodave për të parandaluar zbulimin e identitetit të 
personit të mbrojrur ndaj publikut. Ankesë mund të paraqesin i dëmtuari, dëshmitari, 
mbrojtësi dhe i pandehuri. Me atë rast vendos kolegjit shqyrtues kur urdhri është dhënë 
nga gjyqtari i procedurës paraprake. Mirëpo, kur urdhrin për anonimitet e ka marrë 
gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues ai mund të atakohet vetëm me 
ankesë kundër aktgjykimit. 
Të dhënat në të cilat qasja është e kufizuar mund të shikohen dhe të përdoren nga 
prokurori i shtetit dhe gjyqtari kompetent vetëm në procedurën e ankimit kundër 
urdhrit për anonimitet.  
 
Neni 226 [Ndalimi i parashtrimit të pyetjeve që mund të zbulojnë identitetin] 
 

Gjykata ndalon të gjitha pyetjet, përgjigja e të cilave mund të zbulojë 
identitetin e të dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues ose të dëshmitarit të 
mbrojtur me masa mbrojtëse apo të dhëna të kufizuara. 

  
Përveç veçimit të të dhënave dhe ruajtjes së tyre si fshehtësi zyrtare (neni 225, parag. 
2), gjykata, gjatë rrjedhës së procedurës, duhet të ketë kujdes e të ndalojë çdo pyetje 
përgjigja e të cilës mund të zbulojë identitetin e dëshmitarit të mbrojtur apo të dhënat e 
kufizuara sipas nenit 225, parag. 3. 
 
Neni 227 [Mbrojtja e dëshmitarëve] 
 

Masat e veçanta dhe të jashtëzakonshme, mënyrat dhe procedurat për 
mbrojtje të dëshmitarëve dhe dëshmitarët bashkëpunues rregullohen me 
Ligjin për Mbrojtje të Dëshmitarëve, Ligji nr. 04/L-015. 

 
LMD-ja në nenin 4 përcakton bazat për aplikimin e masave mbrojtëse, ndërsa Kreu i II 
i tij llojet e masave mbrojtëse. Në kapitujt vijues të këtij ligji rregullohet: themelimi i 
Komisionit për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe kompetencat e tij; kompetenca e 
Drejtorisë për mbrojtjen e dëshmitarëve; mënyra e zbatimit të Programit për mbrojtjen 
e dëshmitarëve; bashkëpunimi ndërkombëtar (në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare, 
marrëveshjes bilaterale dhe multilaterale, në bazë të reciprocitetit, pas aprovimit nga 
Komisioni edhe në raste tjera individuale) për zbatimin e programit dhe financimi i tij 
etj. 
 
Neni 228 [Masat tjera mbrojtëse në rastet e dhunës në familje] 
 

Masat mbrojtëse në rastet e dhunës në familje para gjykatës themelore 
rregullohen me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Ligji nr. 03/L-
182. 
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Me dispozitat e neneve 4-27 të Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje përcaktohen 
llojet e masave mbrojtëse, rregullohen procedurat e paraqitjes e të shqyrtimit të 
kërkesës për masë mbrojtëse (masë mbrojtëse, masë mbrojtëse emergjente dhe masë 
mbrojtëse të përkohshme) dhe të shqiptimit të urdhër mbrojtjes, të urdhër mbrojtës 
emergjente ose të urdhrit për mbrojtje të përkohshme emergjente.  
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Kapitulli XIV: Procedurat alternative 
 
Kapitulli i XIV rregullon disa procedura alternative për zgjidhje të disa çështjeve 
penale. Në të është rregulluar veprimtaria procedurale rreth ndjekjes penale lidhur me 
disa vepra penale, veprimtari e cila paraqet përjashtim nga parimi i legalitetit dhe 
mbështetet në parimin e arsyeshmërisë - oportunitetit. Më këtë i mundësohet prokurorit 
të shtetit të veprojë sipas parimit të arsyeshmërisë edhe jashtë rasteve ku dispozita e 
posaçme ligjore lejon tërheqje nga ndjekja penale (nenin 52). Vendosja për ndjekje 
penale sipas parimit të arsyeshmërisë gjithashtu është paraparë me dispozitat e nenit 
56, parag. 1 dhe 2 të LDM-së. Me rastin e çmuarjes së arsyeshmërisë prokurori duhet 
të ketë parasysh si interesin e të pandehurit ashtu edhe interesin shoqëror. 
Vështrimi i dispozitave të procedurës penale në regjion dhe më gjerë tregon se 
procedurat alternative gjithnjë e më shumë vinë në shprehje si alternativa për zgjidhje 
të çështjeve penale. Kështu, në legjislacionet bashkëkohore të procedurës penale 
ekzistojnë lloje të ndryshme të procedurave alternative të cilat gjejnë zbatim në 
praktikë, ku me shumë e ku më pak. Ndërkaq te ne, ndonëse edhe në Kodin e 
mëparshëm të procedurës penale ishin parashikuar disa lloje të procedurave alternative, 
megjithatë më sa duket fare pak janë zbatuar në praktikë. KPP në fuqi, duke i vendosur 
në një vend të gjitha procedurat alternative, në një mënyrë tregon për rëndësinë që kanë 
këto procedura në zgjidhjen e rasteve penale.294  
Dispozitat nga ky kapitull kanë të bëjnë me pezullimin e përkohshëm të procedurës 
(neni 230), me mundësinë e shmangies nga ndjekja penale (neni 231), me 
procedurën e ndërmjetësimit (neni 232), me negocimin e marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë (neni 233), me lirimin nga dënimi,(neni 234), me dëshmitarët 
bashkëpunues (neni 235) dhe me diversionin (neni 184. 
 Përcaktimi nëse do të zbatohet ndonjëra nga procedurat alternative nga nenet 229-239 
është në kompetencë të prokurorit të shtetit, ndërsa për procedurat alternative nga nenet 
233-236, krahas kërkesës së prokurorit të shtetit, duhet edhe vendimi gjyqësor me të 
cilin aprovohet kërkesa e prokurorit të shtetit. 
  
Neni 229 [Procedurat alternative] 
 

Prokurori i shtetit shqyrton dhe shfrytëzon procedurat alternative nga ky 
kapitull ose diversionin nga neni 184 i këtij Kodi kur procedura e tillë apo 
diversioni është në pajtim me detyrat dhe kompetencat e prokurorit të 
shtetit nga neni 49 i këtij Kodi. 

 
Në procedurat penale në regjion dhe më gjerë, procedurat alternative gjithnjë e më 
shumë vinë në shprehje si alternativa të zgjidhjeve të çështjeve penale. Në 
legjislacionet bashkëkohore të procedurës penale ekzistojnë lloje të ndryshme të 

                                                 
294 Lidhur me disa risi dhe procedurat me procedurat alternative sipas KPP- së në fuqi shih: Sahiti, Ejup, 
Murati Rexhep, Disa risi në Kodin e ri të Procedurës penale të Republikës së Kosovës, më vështrim të 
veçantë, në procedurat penale alternative, Zbornik Radova povodom 70. Godine života Berislava Pavišia, 
Pravni fakultet sveučilišt u Rijeci, 2014.  
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procedurave alternative. Në këtë kontekst, edhe diversioni i cili është paraparë si masë 
e sigurimit të pranisë së të pandehurit në të vërtetë, përbën një procedurë alternative 
dhe si i tillë do duhej të vendosej në kapitullin mbi procedurat alternative. Përndryshe, 
kjo masë fillimisht është paraqitur në Holandë dhe më pas ka gjet zbatim në SHBA. 
 Nga hyrja në fuqi e KPP-së, nuk ekziston ndonjë e dhënë e cila vërteton zbatimin e 
kësaj mase në praktikë! 
Dispozita e nenit 229, me përmbajtjen e vet paraqet një dispozitë të përgjithshme me të 
cilën autorizohet prokurori i shtetit të shfrytëzojë procedurat alternative përfshirë edhe 
diversionin në pajtim me detyrat dhe kompetencat e prokurorit të shtetit të përcaktuara 
me nenin 49 të KPP-së. Sipas nenit 49, prokurori i shtetit përveç detyrave dhe 
kompetencave themelore të përcaktuara në nenin 7 të Ligjit për prokurorin e shtetit ka 
edhe këto detyra dhe kompetenca shtesë: a. prokurori i shtetit është i autorizuar për të 
përfaqësuar interesat publike para gjykatave të Republikës së Kosovës dhe të kërkojnë 
nga gjykata që të urdhërojë masa në pajtim me KPP-në dhe b. në lidhje me veprat 
penale të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare apo me propozimin e të dëmtuarit, prokurori 
i shtetit ka kompetencë që të negociojë dhe të pranojë marrëveshje vullnetare për 
bashkëpunim apo pranim të fajësisë me të pandehurin.  
  
Neni 230 [Pezullimi i përkohshëm i procedurës] 
 
1. Prokurori i shtetit, me pëlqimin e të dëmtuarit mund të pezullojë ndjekjen 

për vepër penale të dënueshme me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet, 
duke pasur parasysh natyrën, rrethanat dhe karakterin e veprës penale dhe 
të kryerësit, nëse i pandehuri zotohet se do të sillet siç është udhëzuar nga 
prokurori i shtetit dhe se do t’i përmbushë detyrimet e caktuara që 
pakësojnë ose mënjanojnë pasojat e dëmshme të veprës penale, duke 
përfshirë: 
1.1. eliminimin ose kompensimin e dëmit; 
1.2. pagesën e një kontributi ndaj një institucioni publik ose humanitar 

apo të fondeve për kompensimin e dëmit të viktimave të veprave 
penale; ose 

1.3. kryerjen e punës në interes të përgjithshëm. 
2. Nëse brenda një afati prej jo më shumë se gjashtë (6) muajsh i pandehuri i 

përmbush detyrimet, kallëzimi penal hudhet ose pushohet hetimi. 
3. Kur i pandehuri nuk i ndërmerr veprimet në pajtim me paragrafin 1. të 

këtij neni, prokurori i shtetit mund të rifillojë ndjekjen e veprës penale. 
4. Në rastet e dhunës në familje ose dhunës seksuale ky nen nuk zbatohet. 
 
Paragrafi 1. 
 
Pezullimi i ndjekjes vjen në shprehje në rastin kur prokurori i shtetit çmon se në bazë të 
të dhënave të paraqitura në kallëzim penal mund ta ngrisë aktakuzën (neni 101, parag. 
2), por megjithatë mendon se çështja do të mundë të zgjidhej pa kërkuar mbajtje të 
shqyrtimit gjyqësor.  
Prokurori i shtetit, duke pasur parasysh natyrën, rrethanat dhe karakterin e veprës 
penale dhe të kryerësit, mund të pezullojë ndjekjen për vepër penale për të cilën 
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parashihet dënimi me gjobë ose me burgim deri në tre vjet nëse plotësohen kushtet 
vijuese: a) I dëmtuari pajtohet me pezullim të ndjekjes; b) I pandehuri zotohet se do të 
sillet ashtu siç është udhëzuar nga prokurori i shtetit dhe do t’i përmbush detyrimet e 
caktuara. Zotimi i të pandehurit nënkupton miratimin dhe gatishmërinë e tij që të 
plotësojë njërën ose disa prej obligimeve nga parag. 1; dhe c) Vepra penale të mos jetë 
rast i dhunës familjare ose i dhunës seksuale (parag. 4). Detyrimet të cilat mund t’i 
jepen të pandehurit janë paraparë në tre nënparagrafë. Nënparagrafi 1.1. synon të 
pakësojnë ose të mënjanojnë pasojat e dëmshme të veprës penale, sepse ka të bëjë me 
detyrimin e të pandehurit që të eliminojë ose të kompensojë dëmin e shkaktuar. 
Obligimet që dalin për të pandehurin nga dy nënparagrafët vijues kanë të bëjë me 
pagesë të një kontributi në favor të ndonjë institucioni (publik, humanitar apo të 
fondit për kompensimin e dëmit të viktimave të veprave penale), si dhe me kryerjen e 
punës në interes të përgjithshëm. Kur shikohet përmbajtja dhe natyra e këtyre 
obligimeve duket se ato janë të ngjashme me dënimin me gjobë dhe me punën në 
interes të përgjithshëm të parapara në kod penal si dënime alternative të cilat i shqipton 
gjykata. Obligimet nga nënparagrafët 1.2. dhe 1.3., ndonëse e rëndojnë të pandehurin, 
ato janë rezultat i një lloj marrëveshje ndërmjet prokurorit të shtetit, të pandehurit dhe 
të dëmtuarit, andaj, si të tilla nuk konsiderohen dënim në kuptimin e plotë të fjalës. 
Kodi fare nuk përcakton sasinë e kontributit të cilin do duhej ta paguaj i pandehuri në 
bazë të parag. 1, nënparag. 1.2. Shuma e kontributit varet nga rrethanat në të cilat është 
kryer vepra penale, nga qëndrimi i të pandehurit pas kryerjes së veprës penale si dhe 
nga mundësia materiale e të pandehurit. Gjithsesi, shuma e tillë duhet të jetë 
proporcionale me veprën penale konkrete. 
 
Paragrafi 2. 
 
I pandehuri duhet të përmbush obligimin e marrë brenda afatit për të cilin janë marrë 
vesh, por jo më shumë se gjashtë muajsh. Përmbushja me kohë e obligimit rezulton me 
hedhje të kallëzimit penal ose me pushim të hetimit. Në paragrafët 1.2. dhe 1.3. flitet 
për hedhje të kallëzimit penal ose për pushim të hetimit kur i pandehuri përmbush 
obligimin nga paragrafi 1. Për të pushuar hetimin supozohet që zbatimi i hetimit të ketë 
filluar. Konform nenit 101, procedura penale që zhvillohet për vepra penale për të cilat 
parashihet dënimi me gjobë ose dënimi me burgim deri në tri vjet fillohet në bazë të 
aktakuzës së prokurorit të shtetit, e cila ngritët në bazë të kallëzimit penal. Në 
procedurë për zgjidhjen e veprave penale të tilla nuk zbatohen hetimet formale si fazë 
paraprake e procedurës. Në anën tjetër pezullimi i ndjekjes penale sipas këtij neni 
gjithashtu mund të bëhet për vepra penale të ndëshkueshme me gjobë ose me burgim 
deri në tri vjet. Nuk është e qartë pse përdoret shprehja “pushohet hetimi”. Me arsye 
mund të shtrohet pyetja si mund të pushohet hetimi aty ku sipas Kodit nuk zhvillohet 
hetim. Eventualisht mund të ndodh që prokurori i shtetit të ketë filluar hetimin për një 
vepër penale për të cilën zbatohet hetimi, dhe gjatë hetimit konstaton se për atë vepër 
penale nuk është i domosdoshëm hetimi. Në situatë të tillë pezullimi eventual i 
ndjekjes mund të rezultojë me pushim të hetimit. 
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Paragrafi 3. 
 
Dështimi i të pandehurit në përmbushje të obligimit sipas paragrafit 1 i krijon mundësi 
prokurorit të shtetit të rifillojë ndjekjen e veprës penale. 
 
Paragrafi 4. 
 
Përkundër efektit procedural që sjell pezullimi i përkohshëm i procedurës po që se 
përmbushet detyrimi nga paragrafi 1 (hedhja e kallëzimit penal me çka faktikisht 
pushohet procedimi i mëtejshëm përkitazi me çështjen e caktuar penale), për shkaqe të 
politikës së pengimit të kriminalitetit kjo procedurë me arsye nuk zbatohet në rastet e 
dhunës në familje ose të dhunës seksuale. 
 
Neni 231 [Kushtet kur ndjekja nuk është e detyrueshme] 
 
1. Prokurori i shtetit nuk detyrohet të fillojë ndjekjen penale ose mund të 

heqë dorë nga ndjekja: 
1.1. kur ligji penal parasheh që gjykata mund ta lirojë nga dënimi 

kryerësin e veprës penale dhe prokurori i shtetit çmon se nga aspekti 
i rrethanave aktuale të çështjes vetëm gjykimi pa sanksion nuk është 
i nevojshëm; ose 

1.2. kur kryerësi i veprës penale të dënueshme me gjobë ose burgim deri 
në një (1) vit sinqerisht pendohet për veprën penale dhe ndalon 
pasojat e dëmshme ose bën kompensimin e dëmit, kurse prokurori i 
shtetit çmon se nga aspekti i rrethanave të çështjes sanksioni penal 
nuk do të ishte i arsyeshëm. 

 
Dispozita e nenit 231 gjithashtu paraqet përjashtim nga parimi i legalitetit. Sipas kësaj 
dispozite prokurori i shtetit, ndonëse ekzistojnë kushtet ligjore për ndjekje të çështjes 
penale konkrete, ka mundësi mos të fillojë ndjekjen penale ose mund të heq dorë 
(tërhiqet) nga ndjekja e filluar. Prokurori i shtetit mund të mos e fillojë ndjekjen ose të 
heqë dorë nga ndjekja në dy raste:  
a) kur kemi të bëjmë me vepër penale për të cilën bazuar në Kodin penal gjykata 

mund ta lirojë nga dënimi kryerësin e veprës penale (nenet 77, 78, 29, 30, 34, 
parag. 2 të KP -së), ndërsa prokurori i shtetit çmon se, duke i pasur parasysh 
rrethanat (lehtësuese) e çështjes, gjykimi pa sanksion nuk është i nevojshëm. 

b) kur kryerësi i veprës penale për të cilën parashihet dënimi me gjobë ose me burgim 
deri në një vit i plotëson kushtet vijuese: - sinqerisht pendohet për veprën e kryer, - 
ndërmerr masa me të cilat ndalon pasojat e dëmshme ose - kompenzon dëmin e 
shkaktuar, ndërsa prokurori i shtetit çmon se në rastin e tillë sanksioni penal nuk 
do të ishte i arsyeshëm. 

 
Neni 232 [Procedura e ndërmjetësimit] 
 
1. Prokurori i shtetit mund ta dërgojë kallëzimin penal për një vepër penale të 

dënueshme me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet për ndërmjetësim. 
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Para se të veprojë kështu, prokurori i shtetit merr parasysh llojin dhe 
natyrën e veprës, rrethanat në të cilat ajo është kryer, personalitetin e 
kryerësit dhe dënimet e mëparshme të tij për të njëjtën vepër penale apo 
për vepra penale të ndryshme, si dhe nivelin e përgjegjësisë penale të tij. 

2. Ndërmjetësimi bëhet nga ndërmjetësi i pavarur. Ndërmjetësi detyrohet ta 
pranojë çështjen e dërguar nga prokurori i shtetit dhe të ndërmarrë masa 
për të siguruar se përmbajtja e marrëveshjes është në proporcion me 
seriozitetin dhe pasojat e veprës. 

3. Marrëveshja mund të arrihet përmes ndërmjetësimit vetëm me pëlqimin e 
të pandehurit dhe të dëmtuarit. 

4. Me marrjen e njoftimit për arritjen e marrëveshjes, prokurori i shtetit e 
hudh kallëzimin penal. Ndërmjetësi detyrohet të informojë prokurorin e 
shtetit për dështim në arritjen marrëveshjes dhe për arsyet e dështimit të 
tillë. Kohëzgjatja për arritje të marrëveshjes nuk mund të kalojë tre (3) 
muaj. 

5. Procedura mbi zbatimin e ndërmjetësimit zbatohet përshtatshmërisht sipas 
dispozitave të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, dhe Ligjin për ndër-
mjetësim. 

 
Neni 232 rregullon procedurën alternative e cila mundëson zgjidhje të mosmarrëve-
shjeve për një kategori të veprave penale nëpërmjet ndërmjetësimit.295 Ndërmjetësimi 
si veprimtari jashtëgjyqësore është një lehtësim për gjykatën dhe parandalon pasojat 
juridike dhe shoqërore të padëshirueshme.296 Ndërmjetësimi ndërmjet viktimës dhe 
autorit zhvillohet jo vetëm me anë të praktikave jashtëgjyqësore, por edhe brenda 
sistemit të drejtësisë penale. 
Institucioni i ndërmjetësimit, i cili në vete ngërthen drejtësinë dëmshpërblyese 
(drejtësinë restorative), paraqet një tendencë bashkëkohore të politikës kriminale. Në 
këtë drejtim, lidhur me ndërmjetësimin, duhet të mbahen parasysh një serë 
rekomandimesh të Kombeve të Bashkuara dhe të institucioneve evropiane, mes tyre: 
“Parimet bazë të Kombeve të Bashkuara lidhur me përdorimin e programeve të 
Drejtësisë Restauruese në çështjet penale” dhe Rekomandimi i Komitetit të Ministrave 
të Këshillit të Evropës (99)10 “Në lidhje me ndërmjetësimin në çështjet penale.” 
Ndërmjetësimi vjen në shprehje në ato raste kur palët bien dakord, me vullnet të lirë 

                                                 
295 Ndërmjetsimi si formë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet viktimës dhe kryerësit të veprës penale 
ka nisur në rekomandimet e Këshillit të Evropës dhe në deklaratën e Kombeve të Bashkuara “Për parimet 
bazë të drejtësisë për viktimat e krimeve dhe abuzimeve të pushtetit” lidhur me ndërmjetësimin në çështjet 
penale. Shumica e programeve lidhur me ndërmjetësimin në vende të ndryshme kanë të bëjnë me vepra 
penale të vogla të kryera nga të rinjët të cilët janë për herë të parë kryerës të veprës penale. Në shumë vende 
ndërmjetësi viktimë-autor ka një bazë ligjore ose është si pjesë e sistemit të drejtësisë së të miturve ose si 
pjesë e kodit penal” (Latifi, Elezi, Hysi, Politika e luftimit të krimit fq. 187 - teksti i cituar sipas Hysi-t). 
Ndërmjetësimin si formë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve në konflikt e njeh edhe e drejta 
zakonore shqiptare. E drejta zakonore shqiptare e përpunuar ndër shekuj me përvojën më të mirë të 
vetoeganizimit dhe qeverisjes, në mesjetë mori formën e saj të normuar dhe ka shërbyar si rregullator i jetës 
së përbashkët në të gjitha viset shqiptare. Në kushtet e sundimit të të huajve dhe në kuadër të përpjekjeve 
për vetorganizim e mbijetesë, krahas institutive tjera, u përpunua edhe instituti i ndërmjetësimit për të 
parandaluar mosmarrëveshjet dhe për të zgjidhur konfliktet, me theks të veçantë në zgjidhjen e konfliktit të 
gjakmarrjes e hakmarrjes, si plagë më e rëndë e shoqërisë shqiptare. 
296 Zgjidhja e konflikteve dhe pajtimi i mosmarrëveshjeve, Tiranë, 2004, fq. 170-171. 
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dhe pasi të jenë informuar për të drejtat, natyrën e procesit dhe pasojat e mundshme 
(paragrafi 1 dhe 10 i Rek).297 
Në procedurën e ndërmjetësimit, me vullnetin e lirë të palëve arrihet marrëveshja 
ndërmjet kryerësit dhe viktimës lidhur me konfliktin ekzistues ndërmjet tyre dhe për 
kompensimin e dëmit të shkaktuar me rastin e kryerjes së veprës penale me çka 
realizohet drejtësia restorative. Ithtarët e drejtës restorative vejnë në dukje se përveç 
efekteve të këqija për shkelësit, për familjet e tyre dhe për shoqërinë e gjerë, sistemi i 
ndëshkimit mund ta intensifikojë konfliktin në vend që ta zgjidh atë. Në vend që të 
ofrojë palët më afër njëra tjetrës, ai zgjeron hendekun që ndan ato. Efektiviteti i 
marrëveshjes së arritur mënjanon përplasjen e palëve në gjykatë, ku secila qëndron me 
ngulm në pozicionet e veta, dhe vendimi i gjykatës pashmangshmërisht kënaq njërën 
palë dhe ndëshkon tjetrën duke lënë kështu potencialisht të hapur shtegun e një 
konflikti social. 
Procesi i ndërmjetësimit ka qëllime më të mëdha se sa nxitja e zgjidhjes me pajtim të 
palëve, ndonëse kjo përmban qëllimin final të procesit të ndërmjetësimit. 
Ndërmjetësimi ka për qëllim t’i ndihmojë palët të arrijnë zgjidhje funksionale të cilat 
janë në të mirë të interesave të tyre të përbashkëta, të reduktojë shtrirjen dhe amplitudat 
e konfliktit të palëve, të përmirësojë komunikimin ndërmjet tyre, të nxitë ndarje të 
drejtë dhe racionale të përgjegjësive aktuale dhe të perspektivës. Thënë shkurt, finalja e 
këtij procesi do duhej të jetë “fitore” për të dy palët e jo për njërën fitore e për tjetrën 
humbje. Ndërmjetësimi është dialogu ose negocimi me përfshirjen e një të treti, ku 
përmes qëndrimeve neutrale dhe komunikimit neutral por të qartë, u tregohet palëve se 
mosmarrëveshja është e tyre dhe se ata janë zot në zgjidhjen e konfliktit të tyre. 
Ndërmjetësimi për zgjidhje me pajtim të konflikteve dhe të mosmarrëveshjeve në rrugë 
jashtëgjyqësore si alternativë është më i arsyeshëm dhe me efekt të madh edukues e 
parandalues. Përparësitë e kësaj alternative në krahasim me zgjidhjen gjyqësore janë të 
dukshme, sepse palët janë të barabarta dhe, kur pajtohen, asnjëra prej tyre nuk e ndjen 
veten të fituar ose të humbur298 Ndërmjetësimi shpesh herë përshkruhet si “rruga e 
krijimit shkallë-shkallë të rendit dhe bashkëpunimit midis palëve. Në qoftë se të gjitha 
çështjet që janë pjesë e konfliktit zgjidhen përmes ndërmjetësimit, ka më shumë të 
ngjarë se ajo që është arritur dhe përfunduar, do t’i rezistojë testit të kohës299. 
Në Kosovë ekziston edhe Ligji për ndërmjetësim me të cilin rregullohet procedura e 
ndërmjetësimit në përgjithësi, themelimi, organizimi, funksionimi i Komisionit të 
ndërmjetësimit si dhe të drejtat dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesve. 
  
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 përcakton shtrirjen e zbatimit të ndërmjetësimit në procedurë 
penale duke i mundsuar prokurorit të shtetit ta dërgojë kallëzimin penal të paraqitur për 
vepër penale të dënueshme me gjobë ose me burgim deri në tri vjet për ndërmje-

                                                 
297 Latifi, Elezi, Hysi, Politika e luftimit të kriminalitetit, Prishtinë, 2012, fq. 188 (teksti i cituar sipas 
Vasilika Hysi-t). 
298 Elezi, Ismet, Ndërmjetësi për pajtim në konfliktet penale, Tiranë, 2004, fq. 77. 
299 Beqiri, Rrahman,Viktimat e krimeve të vrasjeve në rajonin e Mitrovicës gjatë periudhës 2004-2009 
(Punim diplome Master në dorëshkrim, i mbrojtur në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, 2011), 
fq. 44. 
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tësim.300 Prokurori i shtetit, para se të vendosë nëse kallëzimin penal do ta dërgojë për 
ndërmjetësim, duhet të merrë parasysh: a) llojin dhe natyrën e veprës penale, b) 
rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, c) personalitetin e kryerësit, ç) dënimet 
e më parshme të kryerësit për vepër penale të njëjtë apo për vepra penale të ndryshme 
dhe d) nivelin e përgjegjësisë penale të kryerësit.  
 
Paragrafët 2 dhe 3 
 
Kushtet të cilat kërkohen t’i plotësojë një person për t’u licencuar si ndërmjetës janë 
përcaktuar me nenet 22 dhe 23 të Ligjit për ndërmjetësim. Shikuar në aspektin penalo-
procedural, ndërmjetësi duhet të pranojë çështjen e dërguar nga prokurori i shtetit. 
Konform paragrafit 3 marrëveshja mund të arrihet vetëm përmes ndërmjetësimit me 
pëlqimin e të pandehurit dhe të dëmtuarit. Nuk përjashtohet mundësia që gjatë procesit 
të ndërmjetësimit ndërmjetësi të përballët me kërkesa joreale të ndonjërës palë. Në rast 
të tillë është detyrë e ndërmjetësit të ndërmarrë masa të duhura në mënyrë që 
përmbajtja e marrëveshjes të jetë në proporcion me seriozitetin dhe pasojat e veprës.  
  
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Ndërmjetësimi mund të përfundojë me sukses ose pa sukses. Pavarësisht a ka pasur 
sukses ndërmjetësimi apo jo, ndërmjetësuesi ka për detyrë ta njoftojë prokurorin e 
shtetit lidhur me këtë. Nëse ndërmjetësimi ka dështuar ndërmjetësuesi duhet ta njoftojë 
prokurorin e shtetit për arsyet e dështimit. Neni 14, paragrafi 1 i Ligjit për 
ndërmjetësim përcakton situatat kur ndërmjetësimi përfundon pa sukses, kurse 
paragrafët 4 dhe 5 të të njëjtit nen përcaktojnë fuqinë e marrëveshjes të arritur me 
ndërmjetësim si dhe mundësinë e anulimit eventual të marrëveshjes nga ana e gjykatës 
ose e prokurorit.  
Procedura për ndërmjetësim është rregulluar me nenet 8-14 të Ligjit për ndërmjetësim. 
  
Neni 233 [Negocimi i marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë] 
 
1. Në çdo kohë para ngritjes së aktakuzës, prokurori i shtetit dhe mbrojtësi 

mund të negociojnë kushtet e marrëveshjes së shkruar për pranimin e 
fajësisë, në bazë të së cilës i pandehuri dhe prokurori i shtetit pajtohen për 
akuzat e përfshira në aktakuzë dhe i pandehuri pajtohet të pranojë fajësinë 
në shkëmbim për: 
1.1. pajtimin e prokurorit të shtetit që t’i rekomandojë gjykatës dënim 

më të butë, por jo nën minimumin e paraparë me ligj ose minimumin 
e përcaktuar në paragrafin 7 të këtij neni; ose 

                                                 
300 Lidhur me institutin e ndërmjetësimit, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, me 23. 04. 2014, ka 
marrë Mendim juridik në të cilin theksohet: “Gykata ka të drejtë që çështjen ta adresojë në 
ndërmjetësim, pasi që akti akuzues është dorëzuar në gjyakatë edhe pa pëlqimin e prokurorit ” Në 
arsyetim të këtij Mendimi Juridik, në pikën III, më tutje theksohet: “Gjykata ka të drejtë që çështjen ta 
adresojë te ndërmjetësuesi, kur plotësohen kushtet ligjore edhe pa pëlqimine prokurorit të shtetit, mirëpo, ka 
për obligim, ta informojë atë për këtë adresim. Këtë e parasheh dispozita e nenit 9 par. 6 e Ligjit për 
ndërmjetësim, i cili ligj është special në raportë me KPPK, ngase ky ligj e rregullon çështjen e 
ndërmjetësimit në të gjitha aspektet” 
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1.2. konsiderime tjera në interes të drejtësisë, siç është lirimi nga dënimi 
sipas nenit 234 të këtij Kodi. 

2. Në çdo kohë pas ngritjes së aktakuzës dhe para përfundimit të shqyrtimit 
gjyqësor, prokurori i shtetit dhe mbrojtësi mund të negociojnë kushtet e 
marrëveshjes së shkruar për pranimin e fajësisë, në bazë të së cilës i 
pandehuri pranon fajësinë në shkëmbim për: 
2.1. pajtimin e prokurorit të shtetit që t’i rekomandojë gjykatës dënim 

më të butë, por jo nën minimumin e parashikuar me ligj ose 
minimumin e përcaktuar në paragrafin 7 të këtij nenin; ose 

2.2. konsiderime tjera në interes të drejtësisë, siç është lirimi nga dënimi 
sipas nenit 234 të këtij Kodi. 

3. Në rastet kur i pandehuri dëshiron të arrijë marrëveshje mbi pranimin e 
fajësisë, mbrojtësi i të pandehurit, ose i pandehuri nëse nuk përfaqësohet 
nga mbrojtësi, kërkon nga prokurori i shtetit një takim paraprak për të 
filluar negocimin për marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Në të gjitha 
negociatat e tilla, i pandehuri duhet të përfaqësohet nga mbrojtësi, në 
pajtim me paragrafin 1 të këtij neni. 

4. Pas pranimit të kërkesës për takim paraprak, prokurori i shtetit informon 
kryeprokurorin e zyrës së tij përkatëse, i cili jep autorizim me shkrim për 
mbajtjen e takimit për diskutimet mbi pranimin e fajësisë, në të cilin 
deklaratave të të pandehurit do t’i jepet imunitet i kufizuar, siç parashihet 
me paragrafin 11 të këtij neni. Të gjitha marrëveshjet mbi pranimin e 
fajësisë duhet të jenë në formë të shkruar dhe të pranuara nga 
kryeprokurori i zyrës përkatëse të prokurorisë para se formalisht t’i 
ofrohen të pandehurit.  

5. Në rastet kur prokurori i shtetit dëshiron të arrijë marrëveshje mbi 
pranimin e fajësisë, prokurori i shtetit merr miratimin e kryeprokurorit të 
zyrës së tij përkatëse për të filluar negociatat për marrëveshjen mbi 
pranimin e fajësisë. Pas miratimit nga kryeprokurori i zyrës së tij 
përkatëse, prokurori i shtetit: 
5.1. I dërgon letër mbrojtësit të të pandehurit në të cilën përshkruhet 

marrëveshja e ofruar, përfshirë kushtet e përcaktuara në paragrafin 
12; ose 

5.2. takohet me mbrojtësin dhe të pandehurin për të negociuar 
mundësinë dhe kushtet e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. 
Paragrafi 4 zbatohet përshtatshmërisht. 

6. Marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë mund të përfshijë 
dispozitën që prokurori i shtetit, në pajtim me nenin 236 të këtij Kodi, do të 
kërkojë nga gjykata dhënien e urdhrit që të shpall të pandehurin si 
“dëshmitar bashkëpunues”, siç përkufizohet në nenin 235 të këtij Kodi. 
Nëse i pandehuri i ndihmon si dëshmitar bashkëpunues, prokurori i shtetit 
do t’i rekomandojë gjykatës një dënim më të butë në pajtim me paragrafin 
7 që reflekton nivelin e ndihmës dhe bashkëpunimit të dhënë nga i 
pandehuri, duke pasur parasysh shkallën e rrezikshmërisë së veprës penale.  

7. Në pajtim me marrëveshjen me shkrim mbi pranimin e fajësisë, prokurori i 
shtetit mund të rekomandojë dënim më të butë nga nen paragrafi 1.1, 2.1) 
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dhe 6, por vetëm deri në atë shkallë që lejohet sipas formulimit të 
mëposhtëm: 
7.1. Për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura në shqyrtim 

gjyqësor, i pandehuri mund të dënohet së paku 90% të minimumit të 
dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit Penal. 

7.2. Për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit 
gjyqësor, i pandehuri mund të dënohet së paku 80% të minimumit të 
dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit Penal. 

7.3. Për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit 
gjyqësor, në rastet kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitarë 
bashkëpunues dhe siguron prova në procedurë penale, i pandehuri 
mund të dënohet së paku 60% të minimumit të dënimit të përcaktuar 
me dispozitat përkatëse të Kodit Penal. 

7.4. Për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit 
gjyqësor, në rastet kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitarë 
bashkëpunues në hetim të fshehtë dhe siguron prova në procedurë 
penale, i pandehuri mund të dënohet së paku 40% të minimumit të 
dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit Penal. 

8. I pandehuri dhe mbrojtësi i tij duhet të jenë të pranishëm gjatë takimeve 
mbi negocimin e pranimit të fajësisë dhe duhet të pajtohen me kushtet e 
marrëveshjes me shkrim mbi pranimin e fajësisë para se ajo ti paraqitet 
gjykatës. Kur i pandehuri nuk merr pjesë si dëshmitarë bashkëpunues, 
zbatohen kushtet e mëposhtme. Prokurori i shtetit informon të dëmtuarin 
për marrëveshjen e arritur, pasi që marrëveshja të jetë në formën 
përfundimtare. Kur i dëmtuari ka paraqitur kërkesë pasurore juridike që 
rrjedh nga vepra penale e cekur ne aktakuzë, marrëveshja mbi pranimin e 
fajësisë duhet ta adresojë kërkesën e të dëmtuarit dhe prokurori i shtetit 
duhet të njoftojë të dëmtuarin se i pandehuri kërkon të arrijë marrëveshje 
mbi pranimin e fajësisë. Të dëmtuarit duhet t’i jepet rasti që t’i paraqesë 
deklaratë gjykatës mbi kërkesën e tillë pasurore juridike para se gjykata ta 
pranojë marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. 

9. Kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitar bashkëpunues, prokurori i shtetit 
siguron që kërkesa pasurore juridike e të dëmtuarit të trajtohet me 
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Kur i dëmtuari ka paraqitur kërkesë 
pasurore juridike që rrjedh nga vepra penale e cekur ne aktakuzë, 
marrëveshja mbi pranimin e fajësisë duhet ta trajtoj kërkesën e të 
dëmtuarit. Të dëmtuarit duhet t’i jepet rasti që t’i paraqesë deklaratë 
gjykatës mbi kërkesën e tillë pasurore juridike para se gjykata t’i shqiptojë 
dënimin të pandehurit sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. 

10. Gjykata nuk merr pjesë në negocimin e pranimit të fajësisë, por mund të 
caktoj afat të arsyeshëm kohor, jo më të gjatë se tre muaj, për përfundimin 
e negociatave në mënyrë që të pengohen zvarritja e procedurës. 

11. Në çdo kohë para se gjykata të pranojë marrëveshjen mbi pranimin e 
fajësisë, prokurori i shtetit ose i pandehuri mund të refuzojnë marrëveshjen 
mbi pranimin e fajësisë dhe gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues do të caktoj shqyrtimin gjyqësor siç parashihet me Kapitullin XIX 
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të këtij Kodi. Në qoftë se prokurori i shtetit dhe mbrojtësi apo i pandehuri 
nuk arrijnë marrëveshje mbi pranimin e fajësisë, ose nëse marrëveshja nuk 
pranohet nga gjykata, deklaratat e të pandehurit të dhëna gjatë negocimit 
të pranimit të fajësisë, siç parashihet në paragrafët 3, 4 dhe 5 janë provë e 
papranueshme në shqyrtim gjyqësor ose në procedurë tjetër të ndërlidhur. 

12. 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 zyrës përkatëse, mbrojtësi dhe i pandehuri, dhe është 
detyruese për të gjitha palët nënshkruese. Marrëveshja mbi pranimin e 
fajësisë duhet së paku të përfshijë: 
12.1. pikat e aktakuzës për të cilat i pandehuri pranon fajësinë; 
12.2. nëse i pandehuri pranon të bashkëpunojë; 
12.3. të drejtat nga të cilat hiqet dorë; 
12.4. përgjegjësia e të pandehurit për kompensimin e të dëmtuarit dhe 

konfiskimi i të gjitha pasurive të cilat i nënshtrohen konfiskimit nga 
Kapitulli XVIII i këtij Kodi. 

13. Marrëveshja po ashtu mund të përfshijë dispozitën ku palët pajtohen për 
kufijtë e dënimit që do të propozohet nga ana e prokurorit të shtetit nëse i 
pandehuri bashkëpunon substancialisht, ndërsa nëse gjykata shqipton 
dënim jashta këtyre kufijve në dëm të ndonjërës prej palëve, ajo palë ka të 
drejtë ankese kundër vendimit mbi dënimin. 

14. Marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë i paraqitet gjykatës në 
seance dëgjimore të hapur për publikun, përveç në rastet e përcaktuara në 
paragrafin 16 të këtij neni. 

15. Nëse marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë negociohet para 
ngritjes së aktakuzës, kundër të pandehurit i cili ka arritur marrëveshje 
paraqitet aktakuzë e veçantë në të njëjtën kohë me marrëveshjen mbi 
pranimin e fajësisë. Të dy këto mund të paraqiten në zarf të mbyllur dhe të 
vulosur. Shqyrtimi fillestar para gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të 
trupit gjykues mund të shërbejë gjithashtu si seancë dëgjimore nga ky nen.  

16. Gjykata zyrtarisht mund ta pranoj apo refuzoj marrëveshjen mbi pranimin 
e fajësisë në pajtim me kushtet që duhet të merren parasysh nga paragrafi 
18 i këtij neni. Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë hyn në fuqi vetëm pasi 
që të evidentohet në procesverbal se është pranuar zyrtarisht nga gjykata. 

17. Nëse i pandehuri pajtohet të jetë dëshmitarë bashkëpunues dhe kur masat e 
parapara në Kapitullin XIII të këtij Kodi i janë siguruar atij, pas kërkesës 
së cilësdo palë, gjykata mund të urdhërojë që seanca dëgjimore për 
shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë të jetë e mbyllur për 
publik dhe mund të urdhërojë që marrëveshja me shkrim për pranim të 
fajësisë të jetë e mbyllur. 

18. Gjatë shqyrtimit se a duhet pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, 
gjykata duhet të dëgjoj të pandehurin, mbrojtësin e tij dhe prokurorin e 
shtetit dhe të përcaktojë nëse: 
18.1. I pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; 
18.2. pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, nëse ka mbrojtës, 
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dhe se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë 
mënyrë që të pranojë fajësinë; 

18.3. pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova materiale të rastit 
konkret, të cilat paraqiten në aktakuzë, apo me provat materiale të 
paraqitura nga prokurori për plotësimin e aktakuzës dhe të pranuara 
nga i pandehuri, si dhe me dëshmi tjera, siç mund të jenë deklaratat e 
dëshmitarëve të paraqitura nga prokurori apo i pandehuri; dhe 

18.4. nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253, 
paragrafët 1 dhe 2 të këtij Kodi. 

19. Me rastin e shqyrtimit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, gjykata 
duhet të dëgjojë pikëpamjet e prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe të 
dëmtuarit. Nëse marrëveshja e të pandehurit për bashkëpunim dhe pranim 
të fajësisë është e mbyllur në pajtim me paragrafin 17 të këtij neni, gjykata 
i lejon të dëmtuarit të jep deklaratë në përfundim të bashkëpunimit të të 
pandehurit, para shqiptimit të dënimit. 

20. Nëse gjykata nuk bindet se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara 
në paragrafin 18 të këtij neni, gjykata refuzon marrëveshjen mbi pranimin 
e fajësisë dhe rasti vazhdon në gjykim të rregullt ashtu siç parashihet me 
këtë Kod. 

21. Nëse gjykata bindet se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara në 
paragrafin 18 të këtij neni, gjykata pranon marrëveshjen mbi pranimin e 
fajësisë dhe urdhëron që marrëveshja të vendoset në shkresat e lëndës në 
gjykatë. Gjykata cakton datën kur palët do të japin deklaratat e tyre në 
lidhje me dënimin, pas së cilës gjykata shqipton dënimin. Megjithatë, kjo 
datë mund të shtyhet në mënyrë që i pandehuri të shërbejë si dëshmitar 
bashkëpunues. 

22. Pas pranimit të marrëveshjes me shkrim mbi pranimin e fajësisë nga 
gjykata, por para shqiptimit të dënimit, gjykata mund të mos i lejojë të 
pandehurit tërheqjen e pranimit të fajësisë ose mund të mos i lejojë 
prokurorit që të tërheq marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, përveç nëse 
gjykata çmon se ndonjë prej kushteve nga paragrafi 18 i këtij neni nuk 
është përmbushur. Pala e cila kërkon të tërhiqet nga marrëveshja ka 
barrën e të provuarit gjatë parashtrimit të kërkesës së tillë në gjykatë. 

 
Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë (plea bargaining) para së gjithash është institut i 
procedurës penale amerikane nëpërmjet të cilit gjykatat amerikane zgjidhin shumicën e 
çështjeve penale. Konsiderohet se në procedurën penale amerikane mbi 90 % të 
çështjeve penale zgjidhen nëpërmjet marrëveshjeve mbi pranimin e fajësisë.301  
Ndonëse marrëveshjet për pranimin e fajësisë në SHBA, kanë një traditë të gjatë të 
zbatimit, edhe më tutje ky institut është objekt i debateve ndërmjet përkrahësve dhe 
kundërshtarëve të përfundimit të çështjeve penale me aktgjykim në bazë të 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë.302  

                                                 
301 Nikolić, Danilo, Stranački sporazum, Beograd, 2009, fq. 21; Bajović, Vanja, Sporazum o priznanju 
krivice, Beograd, 2009, fq. 55; Stephen C. Thaman, Miranda u komperativnom pravu, Hrvatski ljetopis 
zakazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 9, nr.1/2002, 194.  
302 Ibid. 
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Marrëveshjet për pranimin e fajësisë në procedurën penale amerikane nuk kufizohen 
me peshën e veprave penale çka do të thotë se këto forma të zgjidhjes së çështjeve 
penale vinë në shprehje si për vepra të lehta ashtu edhe për vepra të rënda penale. Për 
më tepër një numër i madh i marrëveshjeve i referohet pikërisht veprave penale të 
rënda. Ndërkaq, në legjislacionet e Evropës kontinentale marrëveshjet për pranimin e 
fajësisë vinë në shprehje për veprat penale të lehta ose mesatarisht të rënda.303  
Marrëveshja për pranimin e fajësisë nënkupton marrëveshjen ndërmjet palëve në bazë 
të së cilës në një anë prokurori i shtetit detyrohet të zbus aktakuzën duke bërë 
kualifikimin juridik më të butë të veprës penale ose tërhiqet nga disa pika të akuzës 
përkatësisht i propozon gjykatës shqiptimin e një dënimi më të butë ndërkaq në anën 
tjetër i pandehuri duhet të pranojë fajësinë për veprën penale duke hequr dorë nga 
shqyrtimi gjyqësor para jurisë. Heqja dorë e të pandehurit nga shqyrtimi gjyqësor para 
jurisë bën që çështja penale të zgjidhet më shpejt dhe në mënyrë me efikase. Kjo 
pikërisht është arsye kryesore që edhe shtetet e Evropës kontinentale të pranojnë këtë 
institucion më modalitete të ndryshme. 
Marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë në SHBA, më parë janë paraqitur në praktikën 
gjyqësore dhe ato duhet vështruar në kontekst të parimit të oportunitetit të ndjekjes 
penale sipas të cilit prokurori i shtetit edhe kur janë plotësuar kushtet ligjore për 
ndjekje nuk detyrohet të fillojë ndjekjen por ka autorizime të gjëra për të vlerësuar nëse 
do të fillojë ose jo ndjekjen penale në rastin konkret. Me fjalë të tjera, prokurori nuk 
detyrohet të fillojë ndjekjen edhe kur plotësohen kushtet ligjore për ndjekje, për dallim 
nga sistemet e procedurave penale kontinentale, sikurse në rastin e procedurës tonë 
penale të rregulluar sipas KPP-së së mëparshme, ku ai parimisht detyrohej patjetër të 
ndërmarrë ndjekjen nëse janë plotësuar kushtet për ndjekje. Si i tillë; parimi i 
oportunitetit në procedurën penale amerikane i krijon hapësirë të gjerë prokurorit për 
koncesione të shumta ndaj të pandehurit duke e joshur atë në këtë mënyrë për të bërë 
marrëveshje për pranimin e fajësisë. Prokurori e as i pandehuri nuk janë të detyruar të 
hyjnë në marrëveshje për pranimin e fajësisë, por ata janë shtrënguar të marrin 
iniciativë për arritjen e marrëveshjes për pranimin e fajësisë në rastet kur nuk është i 
qartë epilogu i gjykimit para jurisë. Siç është theksuar paditësi nuk detyrohet të hyjë në 
marrëveshje për pranim të fajësisë me të pandehurin, por gjasat për të negociuar me të 
pandehurin dhe mbrojtjen është aq më e madhe për aq sa shtohet dyshimi për epilogun 
e gjykimit para jurisë. Ndër të tjera, arsye kryesore pse paditësi kërkon të arrij 
marrëveshje për pranim të fajësisë është mungesa e provave të besueshme për të 
vërtetuar fajësinë e të pandehurit para jurisë. Në anën tjetër, i pandehuri dhe mbrojtja i 
shmangen gjykimit para jurisë duke llogaritur se me pranimin e fajësisë ose me arritjen 
marrëveshje për pranim të fajësisë të pandehurit do t’i shqiptohet një dënim më i butë 
në krahasim me dënimin që eventualisht mund t’i shqiptohet kur gjykohet para jurisë. 
Pra, duke pas para sysh se gjyqtaret me rastin e matjes së dënimit, pranimin e fajësisë e 
marrin si rrethanë lehtësuese, të pandehurit jo rrallë pranojnë fajësinë edhe pa arritur 
marrëveshje paraprake për pranim të fajësisë. Si u theksua më parë, gjykimi para jurisë 
është i pasigurt për të dy palët epilogu i të cilit nuk lidhet gjithmonë vetëm me prova të 
mjaftueshme dhe të besueshme por edhe nga një mori faktorësh të tjerë, siç janë 
shkathtësia e palëve për të prezantuar provat në mënyrë sa më bindëse para jurisë, për 
                                                 
303 Damaška, Mirjan, Napomene o sporazumima u kaznenom postupku, HLJKPP, vol. 11, nr. 1/2004, fq. 
61. 



Ejup Sahiti 

577 

të kontestuar kredibilitetin e dëshmitarëve të palës tjetër dhe për të kontestuar 
ligjshmërinë e provave të paraqitura nga pala kundërshtare etj. 
Marrëveshja për pranimin e fajësisë siç është theksuar më sipër është produkt i 
praktikës gjyqësore në të cilën është zbatuar një kohë të gjatë. Mirëpo ky institucion 
legjitimitetin e plotë në procedurën penale amerikane e ka fituar për herë të parë në 
vitin 1970 në rastin Bradi v. United States.304 Në të vërtetë, lidhur me këtë rast, 
Gjykata Supreme e SHBA-ve për herë të parë ka theksuar shprehimisht se ky 
institucion është pjesë përbërëse e sistemit procedural penal të SHBA-ve i cili 
thelbësisht i kontribuon efikasitetit të jurisprudencës penale.305  
Marrëveshjet për pranim të fajësisë janë zbatuar së pari në fillim të shekullit XIX në 
rastet e shitjes së kundërligjshme të alkoolit për t’u bërë formë dominuese e zgjidhjes 
së të gjitha rasteve penale në fillim të shekullit XX. Marrëveshja për pranimin e 
fajësisë është zhvilluar në atë mënyrë që së pari paraqitet marrëveshja mbi aktakuzën 
me të cilin paditësi merr për sipër që të tërhiqet nga disa pika të akuzës ose të zbus 
aktakuzën në këmbim për pranim të fajësisë. Ndërkaq, në fund të shekullit të XIX kur 
edhe gjyqtarët i kanë pranuar marrëveshjet, është kaluar në modelin e marrëveshjeve 
lidhur sanksionin. Duhet theksuar se marrëveshjet për sanksionin nuk kanë qenë në 
favor të arritjes së marrëveshjes ndërmjet paditësit dhe të pandehurit për shkak të 
autorizimeve tradicionalisht të mëdha të gjyqtarëve me rastin e caktimit të sanksioneve. 
Gjyqtarët kishin autorizime të mëdha me rastin e caktimit të dënimeve për arsye se 
dënimet nuk parashiheshin për vepra penale të caktuara dhe se hapësira për dënim ishte 
tejet e gjerë. Autorizimet e mëdha të gjyqtarëve përkitazi me caktimin e dënimeve kanë 
bërë që paditësi nuk ka mund t’i premtojë të pandehurit koncesione të qarta në këmbim 
për pranim të fajësisë. Në këtë drejtim, përjashtim i vetëm ishin ligjet e prohibicionit 
me të cilat përcaktohej absolutisht sistemi i dënimeve, në bazë të cilit gjyqtari ishte i 
privuar nga autorizimet e mëdha që i kishte më rastin e caktimit të dënimit. Prandaj, 
marrëveshjet për pranimin e fajësisë së pari u paraqiten në procedurat penale për vepra 
penale të tregtisë së kundërligjshme me alkool ngase i siguronte palët se marrëveshja e 
tyre do të jetësohej në praktikë. Për këto vepra penale, gjyqtari kishte për detyrë vetëm 
të shqiptojë dënimin i cili ishte i përcaktuar me ligj.  
Kështu, rasti i parë i marrëveshjes për pranim të fajësisë është shënuar në vitin 1808, 
(rasti Stivens), ku paditësi të pandehurin e ngarkonte për katër vepra penale të tregtisë 
së kundërligjshme me alkool.306 Në këtë procedurë palët kishin arritur marrëveshje që i 
pandehuri të pranojë fajësinë për një vepër penale në këmbim të tërheqjes së paditësit 
nga ndjekja penale për tri vepra penale të tjera, për çka gjyqtari ishte i detyruar të 
shqiptonte dënimin e paraparë. Duke qenë, se me asnjë dispozitë tjetër juridike nuk 
caktoheshin në mënyrë absolute dënimet, përveç ligjeve për tregti të paligjshme të 
alkoolit (prohibicionit), kjo ka bërë që thuaja të gjitha rastet e tregtisë së paligjshme me 
alkool të zgjidhen nëpërmjet marrëveshjeve për pranimin e fajësisë duke iu shmangur 
kështu gjykimit para jurisë.  
Vlen të theksohet se pas procedurave për tregti të paligjshme të alkoolit, marrëveshjet 
për pranim të fajësisë fillojnë të zbatohen edhe në procedurat për veprat më të rënda 
penale - vrasjet. Rasti i parë i një marrëveshje të tillë është shënuar në vitin 1848, ku i 
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pandehuri fillimisht ka mohuar fajësinë duke u deklaruar i pafajshëm. Mirëpo, 
mbrojtësi i të pandehurit, për t’iu shmangur vështirësive të argumentimit të kësaj vepre 
penale para jurisë i ka premtuar paditësit se i pandehuri do të pranojë fajësinë nëse 
paditësi e ndryshon përkatësisht e zbutë aktakuzën e ngritur për vepër penale të vrasjes 
në vepër penale të vrasjes së kryer nga pakujdesia. Arsye kryesore për paraqitjen e 
marrëveshjeve për pranim të fajësisë edhe në procedurat penale për veprat penale të 
vrasjeve qëndron në faktin se sipas legjislacionit të atëhershëm për këtë vepër penale 
ka mund të shqiptohet dënimi me vdekje ose dënimi më burgim të përjetshëm. Në të 
vërtetë, gjyqtari me rastin e shqiptimit të dënimit kishte dy alternativa: të shqiptojë 
dënim më vdekje ose dënim me burgim afatgjatë. Kështu, e vetmja mundësi për t’iu 
shmangur i pandehuri këtyre dënimeve kapitale, ishte që paditësi të ndryshojë 
aktakuzën përkatësisht kualifikimin e veprës penale të vrasjes më privim nga jeta, nga 
vepra penale e vrasjes të kryer me dashje në veprën penale të kryer nga pakujdesia, për 
të cilën parashihej dënimi me 20 vjet burgim.307 Për këtë arsye marrëveshjet për pranim 
të fajësisë gradualisht kanë filluar të praktikohen edhe në procedurat penale për vrasje 
nga se ishin në favor të dy palëve. Marrëveshja e tillë ishte në favor të paditësit ngase 
në këtë mënyrë paditësi i shmangej vështirësive që lidheshin me argumentimin para 
jurisë ndërkaq i pandehuri i shmangej dënimit me vdekje ose dënimit më burgim afat 
gjatë. Marrëveshjet për pranim të fajësisë për veprat penale kundër tregtisë së 
paligjshme dallojnë nga marrëveshjet për pranim të fajësisë për veprat penale të 
vrasjes. Kështu, derisa te tregtia e paligjshme me pije alkoolike, paditësi heq dorë nga 
ndjekja nga akuzat për disa vepra penale në këmbim të pranimit të fajësisë për disa 
vepra të tjera penale, te vrasja kemi të bëjmë vetëm me një akuzë nga e cila paditësi 
nuk ka mund të heq dorë, por ka mund vetëm ta ndryshojë ose ta zbusë akuzën. Lidhur 
me mundësinë e ndryshimit ose zbutjes së akuzës Gjykata Supreme e SHBA-ve në 
vitin 1838 në një vendim të saj ka konstatuar: “Nëse paditësi ka autorizim të heq dorë 
nga ndjekja për disa vepra penale ai në mënyrë analoge ka të drejtë të heq dorë nga 
ndjekja për disa elemente të veprës penale me të cilat ndryshohet kualifikimi i veprës 
penale.”308 Në këtë mënyrë Gjykata Supreme i ka vënë bazat për ndryshimin e 
aktakuzave për veprat më të rënda penale duke hapur kështu mundësinë e arritjes së 
marrëveshjeve për pranim të fajësisë edhe për veprën penale të vrasjes. Por, marrë në 
tërësi si arsye kryesore e paraqitjes së marrëveshjeve për pranim të fajësisë 
konsiderohet shtimi i kriminalitetit dhe rritja enorme e numrit të lëndëve me të cilat 
janë ballafaquar paditësit në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë.309 
Siç është theksuar më parë, marrëveshjet për pranim të fajësisë, së pari paraqiten në 
procedurat penale kundër veprave penale me tregti të paligjshme me alkool dhe vrasjet, 
ngase në procedurën për këto vepra penale, paditësi kishte mundësi më të mëdha për ta 
motivuar të pandehurin për negociuar për marrëveshjen për pranim të fajësisë. Në 
procedurat penale për veprat penale të tregtisë së paligjshme me alkool, gjyqtari nuk 
kishte kurrfarë autorizimesh përkitazi me caktimin e dënimit, prandaj paditësi ka mund 
ta sigurojë të pandehurin se do t’i shqiptohet dënimi i caktuar në këmbim për pranim të 
fajësisë. Në anën tjetër, në procedurën penale për vepër penale të vrasjes paditësi ka 
mund ta zbus aktakuzën duke e ndryshuar aktakuzën për vepër penale të vrasjes në 
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vepër penale të vrasjes nga pakujdesia. Këto ishin arsyet kryesore, që në mesin e 
shekullit të nëntëmbëdhjetë, një numër fare i vogël i çështjeve penale të tregtisë së 
paligjshme me alkool të gjykohen para jurisë. Megjithatë, gjyqtarët në atë kohë kishin 
qëndrim të rezervuara ndaj përpjekjeve të paditësve për të ndikuar në lartësinë e 
sanksionit duke e konsideruar këtë veprim shkelje të parimit të ndarjes së pushteteve. 
Duke mos u pajtuar me këtë praktikë Kongresi në vitin 1852 ka nxjerr ligjin më të cilin 
përcaktohet se për heqje dorë të paditësit nga ndjekja penale kërkohet pëlqimi i 
gjykatës.310 Mirëpo, paditësit duke qenë të interesuar që të zgjidhin sa më shumë raste 
nëpërmjet të marrëveshjeve për pranim të fajësisë, kanë gjetur mënyra për t’iu 
shmangur kësaj dispozite ligjore. Kështu, ata kanë hyrë në marrëveshje të fshehta me të 
pandehurin, marrëveshje e cila nënkupton që i pandehuri të pranojë fajësinë ndërkaq 
paditësi të detyrohet që të lerë rastin e hapur (on file).311 Kjo ka bërë që pa propozim të 
paditësit të mos kalohet në fazën e shqiptimit të dënimit. Duke qenë se, lënia e rastit të 
hapur nuk ka nënkuptuar tërheqje nga ndjekja, pëlqimi i gjykatës nuk kërkohej 
përkatësisht nuk ka qenë i domosdoshëm. Në anën tjetër praktika e lënies së rasteve 
gjyqësore të hapura nuk u konvenonte paditësve sepse kjo do të thoshte më pak raste të 
zgjidhura që negativisht mund të shprehej për karrierën e tyre profesionale.312  
Duhet theksuar se praktika e lënies të çështjes së hapur më tepër ka pas rëndësi për 
paraqitjen dhe zhvillimin e një instituti tjetër që më vonë do të emërtohet si dënim me 
kusht i cili do të rregullohet me ligj.313 Në të drejtën anglosaksone dënimi me kusht 
shqiptohet pa caktim paraprak të dënimit me burgim. Në të vërtetë, dënimi me burgim 
gjykata ia cakton dhe shqipton të pandehurit vetëm në rastet kur i pandehuri shkel 
kushtet nën të cilat është lënë në liri.314 Në praktikën gjyqësore amerikane të asaj kohe 
gradualisht kalohet nga rastet e marrëveshjeve të hapura me paditës në rastet sipas të 
cilave të pandehurit pa kurrfarë marrëveshje paraprake me paditës, pranonin fajësinë të 
bindur se gjykata do u shqiptojë dënim më kusht.  
Mirëpo, rritjes së numrit të pranimit të fajësisë nga të pandehurit i ka kontribuar në 
masë të madhe edhe mundësia e të pandehurve për t’u paraqitur në cilësi të 
dëshmitarëve në çështjen e tyre penale. Kështu, në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë 
në SHBA intensifikohet veprimtaria e nxjerrjes së ligjeve mbi dëshminë e të pandehurit 
në çështjen e tij penale, me të cilat pozita e të pandehurit i cili vendos të dëshmojë para 
jurisë barazohet plotësisht me pozitën e çdo dëshmitari tjetër. Kjo praktikisht do të 
thotë se i pandehuri i cili merret në pyetje nën betim, i nënshtrohet përgjegjësisë penale 
për dëshmi të rreme, se paditësi është i autorizuar që të nxjerrë të dhënat përkitazi me 
dënimet e mëhershme, për ta diskredituar të pandehurin para jurisë etj.315 
Konsiderohet, se këto ligje nuk i kanë kontribuar pozitës më të favorshme të pandehurit 
për dy arsye. Nëse, i pandehuri i dënuar më parë do të pranojë të dëshmojë në çështjen 
e tij, paditësi ishte i autorizuar ta njoftojë jurinë lidhur me dënimet e tij, të mëparshme 
ndërkaq nëse do të refuzonte për t’u deklaruar, juria mbrojtjen në heshtje do të mundë 
ta interpretonte si provë të pakontestueshme për fajësinë e tij.316 Për më tepër edhe të 
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pandehurit pa të kaluarën kriminale ishin në pozitë të palakmueshme, nga se po të 
vendosnin për të dëshmuar dhe juria gjen se janë fajtor, do të rrezikonin që paditësi t’i 
akuzonte për dhënie të dëshmisë së rrejshme. Gjyqtari përkitazi me shqiptimin e 
dënimit heshtazi do të merrte para sysh përpjekjen e të pandehurit për të prolonguar 
procedurën dhe për ta vënë në lajthitje jurinë. Ndërkaq, nëse i pandehuri pranon 
fajësinë ekzistonte mundësia që atij t’i shqiptohet dënimi me kusht. Me fjalë të tjera, 
ligjet për dëshminë e të pandehurve në çështjen e tyre, në masë të madhe i kanë 
kontribuar pranimit të fajësisë dhe zhvillimit dhe intensifikimit e zbatimit 
marrëveshjeve për pranimin e fajësisë.317 
Gjyqtarët fillimisht ndaj pranimit të fajësisë dhe marrëveshjeve për pranim të fajësisë 
ndërmjet palëve kishin qëndrim të rezervuar. Për më tepër, gjyqtarët ishin kundër 
marrëveshjeve për pranim të fajësisë duke konsideruar se më këto marrëveshje 
gjyqtarët privohen nga e drejta për të caktuar dhe shqiptuar dënimet. Gjyqtaret nuk 
dëshironin që të drejtën për të përcaktuar dhe shqiptuar dënimet të ndajnë me paditësit. 
Gjykimi para jurisë përbënte një të drejtë të patjetërsueshme të pandehurit të garantuar 
me Kushtetutën e SHBA-ve. Megjithatë, në fund të shekullit nëntëmbëdhjetë dhe në 
fillim të shekullit njëzetë situata ndryshon në favor të intensifikimit të marrëveshjeve 
për pranimin e fajësisë. Por, arsyet kryesore, siç theksuam më parë, të cilat ndikuan në 
favor të pranimit të fajësisë janë: numri gjithnjë e më madh i çështjeve penale të 
pazgjidhura dhe rregullat e shumta të procedurës dhe të provuarit. Kështu, në vitet e 
njëzeta të shekullit të kaluar para gjykatave federale një numër i madh i çështjeve 
penale zgjidhej në bazë të pranimit të fajësisë.318  
Megjithatë, duhet bërë dallim ndërmjet pranimit të fajësisë i cili nuk është rezultat i 
marrëveshjes për pranim të fajësisë dhe pranimit të fajësisë i cili ka për bazë premtimin 
e favoreve përkatëse nga ana e paditësit në dobi të të pandehurit në këmbim për pranim 
të fajësisë.  
Në këtë kontekst, Gjykata Supreme e SHBA-ve, një kohë të gjatë nuk i ka aprovuar 
aktgjykimet e marra në bazë marrëveshjeve për pranim të fajësisë ndërmjet paditësit 
dhe të pandehurit duke i konsideruar si kundër kushtetuese. Megjithatë, Gjykata 
Supreme e SHBA-ve në vitet e shtatëdhjeta të shekullit të kaluar, siç është theksuar më 
parë e ndryshon esencialisht qëndrimin e mëparshëm negativ ndaj marrëveshjeve për 
pranim të fajësisë, duke i legjitimuar marrëveshjet për pranim të fajësisë dhe shprehur 
në mënyrë afirmative në një numër të vendimeve të saja (shih: rastin Brady v.United 
States 1970 dhe rastin Santobello v. New Youork 1971). Po ashtu edhe në teorinë 
amerikane marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë do të gjejnë mbështetje duke u 
konsideruar si kontratë klasike detyrimore të palëve të barabarta.319 
Në anën tjetër, Gjykata Supreme ka vërtetuar aktgjykimet që mbështeteshin në 
pranimin e fajësisë të pandehurit i cili nuk ishte rezultat i marrëveshjes me paditësin. 
Në të vërtetë, pasi gjyqtari pranimin e fajësisë e konsideronte si rrethanë lehtësuese 
gjatë matjes së dënimit, të pandehurit pranonin fajësinë pa kurrfarë marrëveshje 
paraprake me paditësin. Kështu, gjyqtarët në mbështetje të Udhëzimit për shqiptimin e 
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dënimeve kanë qenë të autorizuar që të pandehurit i cili pranon fajësinë t’ia zbusin 
dënimin për dy shkallë.320 
Ndonëse pranimi i fajësisë dhe marrëveshjes për pranimin e fajësisë rregullohen me 
Rregullën Federale të njëjtë të procedurës penale (11), megjithatë Rregullat Federale të 
procedurës penale bëjnë dallim të qartë ndërmjet pranimit të fajësisë dhe marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë. 
Kështu, me Rregullën 11 (a) rregullohet deklarimi i të pandehurit mbi fajësinë. Sipas 
kësaj Rregulle i pandehuri në seancën për deklarim mbi fajësinë, mundë të deklarohet i 
fajshëm, i pafajshëm ose (me pëlqimin e gjykatës) të japë deklaratën nolo contendere 
(nuk i kontestoj konstatimet e akuzës). Në rast se i pandehuri refuzon të deklarohet mbi 
fajësinë, ose nuk vjen në seancën lidhur me deklarimin mbi fajësinë, gjykata do të 
konsiderojë se i pandehuri është deklaruar i pafajshëm.  
Ndërkaq, me rregullën 11 (c) përcaktohet procedura e marrëveshjes për pranimin e 
fajësisë. Me rregullën 11 (c) (1) përcaktohet mundësia që paditësi dhe mbrojtësi 
përkatësisht i pandehuri i cili nuk ka angazhuar mbrojtës të lidhin marrëveshje për 
pranim të fajësisë. Në përgatitjen dhe lidhjen e marrëveshjes nuk mund të marrë pjesë 
gjyqtari. Palët detyrohen që marrëveshjen për pranim të fajësisë ta paraqesin në 
seancën publike për deklarim mbi fajësinë, por, gjykata me propozim të palëve mund të 
lejojë që për arsye të justifikueshme të përjashtohet publiku nga seanca (11) (c) (2).321 
Duhet theksuar se gjykatën nuk e detyron marrëveshja e palëve lidhur me sanksionin, 
ashtu që gjykata marrëveshjen mund ta pranojë, refuzojë ose ta shtyjë deri sa shërbimi 
për përcaktimin e dënimit nuk sjellë raportin në bazë të cilit gjyqtari shqipton dënimin. 
Kur gjyqtari refuzon marrëveshjen për fajësinë e informon të pandehurin për 
mundësinë e tërheqjes së pranimit (11) (c) (3). Në rast të mos tërheqjes së pranimit 
gjyqtari i shqipton të pandehurit sanksionin përkatës i cili mund të jetë më i rëndë se 
dënimi i parashikuar me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë.322  
Në anën tjetër deri sa gjyqtari nuk e aprovon pranimin e fajësisë, i pandehuri mund të 
tërheq pranimin pa dhënë kurrfarë arsye. Tërheqja e pranimit ka për pasojë caktimin e 
gjykimit para jurisë. Por edhe pas aprovimit të pranimit të fajësisë nga gjykata, e para 
shqiptimit të dënimit i pandehuri në kushte të caktuara mund ta tërheqë pranimin.  
Si mund të shihet në bazë Rregullave Federale të procedurës penale lidhur me pranimin 
e fajësisë dhe marrëveshjen për pranimin e fajësisë, gjykata mund të këtë vlerësim të 
ndryshëm. Kështu, gjykata mund ta aprovojë pranimin e fajësisë kur gjen se janë 
plotësuar kushtet për pranimin e fajësisë, ndërkaq ta refuzojë marrëveshjen e palëve për 
sanksionin edhe pas pranimit të fajësisë.  
Më parë është theksuar se me Rregullat Federale të procedurës penale, i pandehuri 
mund të deklarohet i fajshëm, i pafajshëm ose se nuk i konteston thëniet e aktakuzës 
(nolo contendere). Me deklaratën nolo contendere i pandehuri nuk deklarohet fare 
lidhur me fajësinë përkatësisht as nuk e pranon e as nuk e mohon fajësinë por vetëm 
pajtohet që kontesti të mos shqyrtohet para jurisë dhe që dënimi t’i shqiptohet pa 
mbajtur gjykim. Për pranimin ose refuzimin e deklaratës nolo contendere para se 
gjithash kërkohet leja e gjyqtarit (rregulla 11 (a) (1). Kështu, kur gjyqtari nuk e pranon 
deklaratën nolo kontendere, i pandehuri duhet që të deklarohet shprehimisht lidhur me 
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fajësinë dhe në rast të mohimit për t’u deklaruar për fajësinë do konsiderohet se i 
pandehuri e mohon fajësinë dhe çështja dërgohet për gjykuar para jurisë. Kur gjyqtari e 
pranon deklarimin nolo contendere kjo deklaratë e ka efektin e pranimit të fajësisë dhe 
ka të njëjtat efekte sikurse edhe aktgjykimi dënues, por nuk mund të shfrytëzohet si 
provë në procedurat të tjera përcjellëse p.sh. në procedurën civile, administrative etj.323 
Përveç kësaj, aktgjykimi i shqiptuar në bazë të deklaratës nolo contendere nuk tërheqë 
pasojat juridike të dënimit siç janë p.sh. humbja e vendit të punës, privilegjet e 
ndryshme etj.  
Kur është fjala për pranimin e fajësisë, vlen të theksohet se në procedurën penale 
amerikane vjen në shprehje edhe një formë specifike e pranimit të fajësisë që quhet 
Pranimi i Alfordit. Pranimi i Alfordit, nënkupton pranimin e fajësisë nga personi i cili 
njëkohësisht thekson shprehimisht se është i pafajshëm. Në të vërtetë, me këtë formë të 
pranimit, i pandehuri heqë dorë nga e drejta në gjykim para jurisë duke pranuar që t’i 
shqiptohet dënimi ndonëse njëkohësisht mohon kryerjen e veprës penale e cila i 
ngarkohet. Instituti i Pranimit të Alfordit e ka marrë këtë emërtim për shkak të 
precedentit gjyqësor North Carolina v. Alford (North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25 
(1970).324 Në të vërtetë, Henri Alfordi në dhjetor të vitit 1963, është akuzuar për vrasje 
të shkallës së parë, vepër kjo që i përgjigjet vrasjes së rëndë sipas KPK-së, për të cilën 
ka mund të shqiptohet dënimi me vdekje. Të pandehurin e kanë ngarkuar deklaratat e 
dy dëshmitarëve të cilët kanë vërtetuar se kanë qenë prezent kur ai ka dal nga banesa e 
tij me revole duke thënë se po shkon për të qëruar llogaritë me një person. I njëjti pas 
një kohe është kthyer duke thënë se e ka kryer punën. Në ndërkohë Alfordi, duke parë 
se kundër tij ekzistojnë dëshmi të fuqishme është marrë vesh me prokurorin që të 
pranojë fajësinë në këmbim të ndryshimit aktakuzës nga ana prokurorit në vrasje të 
shkallës së dytë për të cilën nuk mund të shqiptohet dënimi me vdekje. Kështu, gjyqtari 
e ka aprovuar pranimin e fajësisë duke i shqiptuar dënimin më të rëndë që mund t’i 
shqiptohet për vepër penale të shkallës së dytë-dënimin me tridhjetë vjet burgim. Në 
ndërkohë kundër këtij aktgjykimi i pandehuri ka paraqitë ankesë duke theksuar se 
pranimi i tij është rezultat i frikës nga shqiptimi i dënimit me vdekje, duke e 
konsideruar veten të pafajshëm. Gjykata e ka refuzuar ankesën me arsyetim se pranimi 
i fajësisë është zgjedhje e tij e vullnetshme dhe se nuk ka arsye që gjykata të mos 
respektojë vullnetin e tij. Më tutje gjykata ka gjetur se pranimi i fajësisë vetëm për t’iu 
shmangur dënimit me vdekje, nuk do të thotë se pranimi nuk ka qenë pasojë e 
zgjedhjes së vetëdijshme dhe racionale e të pandehurit.325 
Si i tillë, ky institut, vështirë mund të kuptohet nga perspektiva e procedurës penale 
kontinentale. Mirëpo, në SHBA, ky institut është në harmoni me modelin e procedurës 
adversare (procedurën e palëve), në të cilën parimisht nuk synohet konstatimi i së 
vërtetës, por synohet që të vërtetohet se cila palë ka të drejtë në rastin konkret. 
Mirëpo, deklarimin nolo contendere duhet dalluar nga Pranimi i Alfordit që si u 
theksua me parë paraqet pranimin e fajësisë nga personi i cili njëkohësisht 
shprehimisht thekson se është i pafajshëm.  
Pranimi i Alfordit dhe deklarimit nolo contendere dallojnë dukshëm ndërmjet veti. Te 
pranimi i Alfordit siç është theksuar i pandehuri shprehimisht pranon fajësinë ndonëse 
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njëkohësisht thekson se është i pafajshëm. Ndërkaq te deklarimi nolo contendere i 
pandehuri fare nuk deklarohet lidhur me fajësinë, por vetëm pajtohet që t’i shqiptohet 
dënimi duke i shmangur gjykimit para jurisë. Në anën tjetër, për dallim nga deklarimi 
nolo contendere, aktgjykimi i marrë në bazë të Pranimit të Alfordit, mund të shërbej si 
provë në procedurat të tjera përcjellëse (procedurën civile administrative etj) si edhe se 
tërheqë pasojat juridike të dënimit.326 Po ashtu, aktgjykimi i marrë në bazë të Pranimit 
të Alfordit, mund të merret si rrethanë rënduese te rastet e recidivizmit për dallim nga 
aktgjykimi i marrë në bazë deklarimit nolo contendere.  
Rasti i Pranimit të Alfordit ka aktualizuar çështjen e pengimit të gjykimit të personave 
të pafajshëm të cilët pranojnë fajësinë. Në këtë drejtim si pengesë formale për gjykimin 
e të pafajshmëve të cilët pranojnë fajësinë është kërkesa që pranimi i fajësisë të 
mbështetet në prova të tjera siç është përcaktuar me rregullën 11 (b) (3). 
Si në praktikë ashtu edhe në teori ekzistojnë dilema lidhur me zbatimin e Pranimit të 
Alfordit dhe deklarimit nolo conendere. Kështu, në një numër të shteteve këto dy 
institute nuk zbatohen (Miçigen, Indijana, Nju Gjersi). Ndërkaq, në shtetet në të cilat 
pranohen formalisht, vetëm një numër i vogël prej gjithsej 05 % të lëndëve zgjidhen në 
bazë deklarimit nolo contendere dhe Pranimit të Alfordit. Ndonëse, në nivel federal me 
rregullat federale të procedurës penale, parashikohet mundësia e zbatimit të deklarimit 
nolo contendere dhe Pranimit të Alfordit, megjithatë zbatimi i tyre në praktikë është i 
rrallë. Zbatimit të rrallë të këtyre deklarimeve në praktikën gjyqësore të SHBA-ve i ka 
kontribuar edhe nxjerrja e Udhëzimeve për dënim sipas të cilave zbutja e dënimit mund 
të bëhet vetëm mbi bazë të pranimit të përgjegjësisë që nënkupton ndjenjën e fajit dhe 
përgjegjësinë për veprimet e veta. I pandehuri, në të dy rastet, i shmanget gjykimit para 
jurisë duke qenë i bindur se prokurori posedon prova të fuqishme kundër tij. Mirëpo, 
dallimi ndërmjet tyre qëndron në faktin se te Pranimi i Alfordit i pandehuri e pranon 
fajin para se gjithash për t’iu shmangur gjykimit para jurisë, por nuk pranon fajin në 
kuptim të ndjenjes së fajit dhe marrjes së përgjegjësisë për veprimet e veta, ndërkaq te 
deklarimi nolo kontendere i pandehuri fare nuk deklarohet për fajësinë. Për të dy rastet, 
e përbashkët është se i pandehuri nuk merr përgjegjësinë për veprimet e veta, prandaj 
sipas Rregullave federale për dënim në bazë të deklarimit nolo contendere dhe 
Pranimit të Alfordit nuk mund të zbutet dënimi.327  
Zgjidhja e çështjeve penale në SHBA nëpërmjet të marrëveshjeve për pranimin e 
fajësisë, në përmasa aq të mëdha ka bërë që edhe në procedurat penale të shteteve të 
tjera, në veçanti të shteteve të Evropës kontinentale, në të cilat tradicionalisht zbatohet 
parimi i legalitetit të ndjekjes, të parashikohen forma të ndryshme alternative të 
zgjidhjes së çështjeve penale në mënyrë konsensuale (p.sh. shmangia, shkurtimi ose 
përfundimi me marrëveshje i procedurës penale). Ndërkaq, në disa legjislacione të 
shteteve në tranzicion është përfshirë edhe instituti i pranimit të fajësisë i ngjashëm më 
plea bargaining në SHBA (p.sh. në Bosne e Hercegovinë dhe Kosovë). 
Megjithatë, karakteristikë e përgjithshme e zgjidhjeve konsensuale sipas legjislacio-
neve të shteteve të Evropës është së ato dallohen dukshëm nga zgjidhja e çështjeve 
nëpërmjet të institutit të marrëveshjes për pranim të fajësisë (plea bargaining) në 
procedurën penale amerikane. Po ashtu, edhe format konsensuale për zgjidhjen e 
çështjeve penale të parashikuara në procedurat penale të shteteve të Evropës 
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kontinentale janë të shumta dhe të nduarnduarta të cilat dallohen ndërmjet veti para se 
gjithash për shkak të dallimeve që ekzistojnë lidhur me rregullimin e procedurës 
paraprake dhe shqyrtimin gjyqësor në një anë dhe autorizimeve të prokurorit të shtetit 
përkitazi me fillimin e ndjekjes, në anën tjetër.  
Format konsensuale të zgjidhjes së çështjeve penale sot zbatohen edhe në gjykimet 
ndërkombëtare por kjo mënyrë e zgjidhjes së çështjeve penale është përfshirë edhe në 
dokumentet e Këshillit të Evropës dhe Projektet akademike të Bashkimit Evropian. 
Kështu, para Tribunalit penal ndërkombëtar të Hagës për ish-Jugosllavinë (ICTY), 
ekzistojnë dy forma të marrëveshjeve, e para është ashtuquajtura pure guilty plea që 
përfshinë rastet kur i pandehuri e pranon akuzën ashtu siç është paraqitur, pajtohet për 
të bashkëpunuar, shpreh pendimin dhe pranon përgjegjësinë, pa premtimin shprehimor 
të prokurorit të ndonjë favori si këmbim për pranim të fajësisë.328 Në të vërtetë, çështjet 
juridike të pranimit të fajësisë rregullohen me rregullën 62 bis të Rregullave mbi 
procedurën dhe provat me të cilën parashikohet se cilat rrethana trupi gjykues duhet t’i 
vërtetojë para se të aprovojë pranimin e fajësisë. Me këtë rregull trupi gjykues vërteton 
këto rrethana: nëse deklarimi është dhënë në mënyrë vullnetare, nëse deklarimi është i 
qartë dhe i pa mëdyshje, nëse ekziston bazë e mjaftueshme faktike në bazë të së cilës 
do mund të vërtetohet ekzistimi i veprës penale, si edhe nëse veprën e ka kryer 
pikërisht i pandehuri ose vetëm ka marrë pjesë në kryerjen e saj. Gjendja e tillë faktike 
duhet të dalë ose nga indiciet që nuk varën nga pranimi i të pandehurit ose nga ajo se 
ndërmjet palëve nuk ekziston mospajtim esencial sa i përket fakteve.329  
Forma tjetër e marrëveshjes plea agrement është paraparë me rregullën 62 ter të 
Rregullave mbi procedurën dhe provat. Sipas kësaj marrëveshje, i pandehuri i pranon 
disa pika të aktakuzës ose vetëm një pikë, në këmbim për koncesione të ndryshme të 
arritura me paditësin para lidhjes së marrëveshjes. Kocensionet që mund t’i marrë i 
pandehuri pas deklarimit mbi fajësinë janë: ndryshimi i aktakuzës në harmoni me 
marrëveshjen (tërheqja nga disa pika të aktakuzës), paditësi propozon lartësinë e 
dënimit ose kufijtë e dënimi ose nuk do të kundërshtojë kërkesën e të pandehurit për 
shqiptim të dënimit të caktuar ose dënimit në kufijtë e caktuar. Marrëveshja e arritur 
ndërmjet palëve shpallet në seancën e hapur para trupit gjykues, me përjashtim të 
rasteve kur janë plotësuar kushtet për mbajtje të seancës së mbyllur. Me këtë 
marrëveshje nuk detyrohet trupi gjykues. Deri në fund të vitit 2004 shtatëdhjetë 
persona të akuzuar nga Prokuroria e Tribunalit të Hagës janë deklaruar të fajshëm. Në 
këtë periudhë në praktikën e ICTY-së, një e treta e aktgjykimeve dënuese është marrë 
në bazë marrëveshjes për pranimin e fajësisë (plea bargaining). 330 
Për dallim nga Tribunali ndërkombëtar penal për ish-Jugosllavinë (ICTY), ku janë 
shënuar një mori rastesh të zgjidhjeve të çështjeve penale nëpërmjet të marrëveshjes 
për pranim të fajësisë, në praktikën e Tribunalit ndërkombëtar penal për Ruandën 
(ICTR) një numër fare i vogël i të akuzuarve kanë pranuar fajësinë të ashtuquajtur pure 
guilty plea, ndërkaq marrëveshje për pranim të fajësisë (plea bargaining) lidhur me 
përmbajtjen e aktakuzës nuk janë shënuar.331  
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Po ashtu edhe me dispozitat e nenit 64 al. 8 dhe nenit 65 al. 1 të Statutit të Gjykatës së 
përhershme ndërkombëtare penale të vitit 1998 të cilat i mundësojnë të pandehurit që të 
pranojë fajësinë mund të kuptohen si institut i ngjashëm me deklarimin mbi fajësinë 
guilty plea në sistemin anglosakson. Në të vërtetë, sipas nenit 64 al. 8 (a) të Statutit, në 
fillim të gjykimit të akuzuarit i lexohet aktakuza e konfirmuar nga kolegji 
paragjyqësor. Pas që trupi gjykues të bindet se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën, të 
akuzuarit sipas dispozitës së nenit 65 al. 1 i jepet mundësia për të pranuar fajësinë. 
Duhet theksuar se sipas kësaj dispozite, trupi gjykues është i detyruar të vërtetojë të 
njëjtat rrethana të cilat sipas rregullës 62 bis të Rregullave lidhur me procedurën dhe 
provat duhet t’i vërtetojë trupi gjykues i Tribunalit ndërkombëtarë penal të Hagës për 
ish-Jugosllavinë (ICTY). Me fjalë të tjera, kushtet për pranim të fajësisë janë identike 
me kushtet e parashikuara me Statutin dhe Rregullat mbi procedurën dhe provat të 
ICTY-së. Në bazë të analizës së Statutit dhe Rregullave mbi procedurën dhe provat, del 
se as Statuti dhe as Rregullat nuk parashikojnë në mënyrë shprehimore lidhjen e 
marrëveshjes për pranim të fajësisë. Megjithatë, neni 65 i Statutit të Romës sikur e hap 
këtë mundësi. Por lidhjen e marrëveshjes për pranim të fajësisë në mënyrë shprehimore 
fillimisht nuk parashikohej as me Statutin e as me Rregullat mbi procedurën dhe provat 
të ICTY-së. Në ndërkohë, siç dihet, është krijuar baza juridike ashtu që Rregullave të 
procedurës dhe provave u është shtuar edhe rregulla e cila në mënyrë shprehimore 
lejon mundësinë e lidhjes së marrëveshjes për fajësinë. Duke pas parasysh rëndësinë e 
zgjidhjes së çështjeve penale nëpërmjet të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë dhe 
praktikën e Tribunalit të Hagës lidhur me marrëveshjet, mund të pritet që edhe Gjykata 
ndërkombëtare penale do të veprojë në mënyrë të njëjtë.332 
Format e ndryshme për shpejtim të procedimit penal kanë gjetur mbështetje edhe nga 
Këshilli i Evropës. Kështu, Këshilli i Evropës qysh në vitin 1987 është deklaruar 
nëpërmjet të rekomandimeve dhe sugjerimeve konkrete për domosdonë e zgjidhjes së 
çështjeve penale nëpërmjet të formave të ndryshme konsenzuale (Council of Europe, 
The simplification of criminal justice-Recommendation No. R(87) 18 adopted by the 
Commitee of Ministres of the Council of Europe on 17 September 1987 and 
Explanatory, Memorandum, Strasburg, 1988). Këto rekomandime para se gjithash 
kanë të bëjnë me thjeshtimin e formave të procedimit penal por edhe me format e 
nduarnduarta të shmangies së procedimit penal përfshirë edhe marrëveshjen ndërmjet 
paditësit si edhe gatishmërinë e të pandehurit për të përmbushur disa detyrime lidhur 
me veprën penale të kryer.333 
Zgjidhja e çështjeve penale nëpërmjet marrëveshjeve ndërmjet paditësit dhe të 
pandehurit, për të shkurtuar procedimin penal është parashikuar edhe me Corpus juris 
dhe Kartën e gjelbër të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e interesave të Bashkimit 
Evropian334  
Me nenin 22 al. 2 p. b të Corpus Juris për mbrojtjen e interesave të Bashkimit 
Evropian, parashikohet mundësia dhe kushtet konkrete të lidhjes së marrëveshjes 
ndërmjet prokurorit publik evropian dhe të pandehurit. Po ashtu, me këtë dokument 
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parashikohen veprat penale për të cilat nuk mund të lidhet marrëveshja (p.sh. veprat 
penale të kryera në recidiv, nëpërmjet të përdorimit të armëve dhe ato që kapin shumën 
50.000 e më tepër euro).  
Në anën tjetër Karta e gjelbër për mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit 
Evropian parashikon mundësinë e tërheqjes së Prokurorit publik evropian me 
marrëveshje jashtëgjyqësore. I pandehuri me marrëveshje mund të marrë për sipër që 
në varësi nga vepra penale e kryer në dëm të Bashkimit Evropian, të kompensojë 
dëmin financiar të shkaktuar kundër interesave financiare të Bashkimit Evropian, të 
sendet të cilat në mënyrë të paautorizuar i ka pranuar etj. Përmbushja vullnetare e 
detyrimeve nga i pandehuri është kusht për tërheqje të prokurorit publik nga ndjekja.335 
Në vazhdën e trendëve bashkëkohore të zgjidhjeve të çështjeve penale nëpërmjet 
zgjidhjeve të ndryshme alternative përfshirë edhe marrëveshjen për pranim të fajësisë, 
edhe KPP-ja e Kosovës e ka aprovuar një model të institutit të marrëveshjes për 
pranimin e fajësisë të ngjashëm me institutin e pranimit të fajësisë në procedurën 
penale të SHBA-ve. Në të vërtetë, ky institut në tërësi rregullohet me nenin 233 të 
KPP-së në fuqi.336 Në kuadër të procedurave alternative më të rëndësishme të 
parashikuara me KPP-në në fuqi gjithsesi bën pjesë edhe instituti marrëveshjes për 
pranimin e fajësisë. Së këndejmi negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë, 
rregullohet me nenin 233 dhe me përmbajtjen e vet i përgjigjet nenit 308 A të 
Marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, të rregulluar me Ligjin e vitit 2008 për 
ndryshimin dhe plotësimin të Kodit të përkohshëm të procedurës penale.337 
Marrëveshja për pranimin e fajësisë sipas nenit 233 parag. 1 dhe 2 nënkupton 
negocimin e kushteve të marrëveshjes me shkrim për pranimin e fajësisë ndërmjet 
prokurorit të shtetit dhe të pandehurit, në bazë të së cilës i pandehuri dhe prokurori i 
shtetit pajtohen për akuzat e përfshira në aktakuzë, ndërkaq i pandehuri pajtohet të 
pranojë fajësinë në shkëmbim për pajtimin e prokurorit të shtetit që t’i rekomandojë 
gjykatës dënim më të butë, ashtu siç parashihet me ligj ose të marrë parasysh 
konsiderime të tjera në interes të drejtësisë.  
Kur është fjala për institutin e marrëveshjes së pranimit të fajësisë të rregulluar me 
Kodin në fuqi të procedurës penale, që në fillim bie në sy se paragrafi 1 i nenit 233 
është krejtësisht i ri ngase me te rregullohet negocimi i marrëveshjes për pranimin e 
fajësisë para ngritjes së aktakuzës, zgjidhje kjo e cila nuk ekzistonte me KPP-në e 
mëparshme.  
Ndërkaq, paragrafi 2 i nenit 233 të KPPsë në fuqi paraqet modifikim të nenit 308 A të 
paragrafit 1 të KPPsë së mëparshme me të cilën parashikohet mundësia e negocimit të 
fajësisë pas ngritjes së aktakuzës dhe para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor.  
Paragrafi 3 dhe 4 i nenit 233 nuk kanë ndryshuar dhe janë identikë me nënparagrafët 
përkatës të nenit 308 A të KPP-së së mëparshme..  
Ndërkaq, paragrafi 5 i nenit 233 është krejtësisht i ri ngase me te parashihet mundësia 
që edhe me iniciativë të prokurorit të shtetit të negociohet marrëveshja për pranimin e 

                                                 
335 Krstulović, op.cit. fq. 140. 
336 Mirëpo, marrëveshja për pranimin e fajësisë për herë të parë në Kosovë është rregulluar me nenin 6 të 
Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit të përkohshëm të procedurës penale të Kosovës në atë mënyrë 
që Kapitullit XXXII pas nenit 308 i është edhe një nënkapitull: 2. Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë. Ky 
institut më tutje është rregulluar në kuadër të nenit 308 A të KPP-së të mëparshme. 
337 Ligji nr. 03/L-003, dt. 6 nëntor 2008. 
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fajësisë. Kjo siç dihet nuk ishte e mundshme më parë. Në këtë kontekst, në parag. 5.1. 
dhe 5.2. precizohen detyrimet e prokurorit të shtetit për arritjen e marrëveshjes (si p.sh. 
prokurori i shtetit i dërgon letër mbrojtësit të të pandehurit dhe takohet me mbrojtësin e 
të pandehurit). Por, ndryshim, pa dyshim më të rëndësishëm paraqet përmbajtja e nenit 
7, me nënparagrafët 7. 1 deri 7.4, ku precizohen përfitimet përkatësisht benefitet për 
arritjen e marrëveshjes në mënyrë suksesive sipas etapave në të cilat arrihet 
marrëveshja për pranimin e fajësisë. Kështu, sipas nenit 233: - paragrafit 7.1. për 
marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura në shqyrtim gjyqësor, i pandehuri 
mund të dënohet së paku 90% të minimumit të dënimit të përcaktuar me dispozitat 
përkatëse të Kodit penal; paragrafi 7.2. për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të 
arritura para shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri mund të dënohet së paku 80% të 
minimumit të dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit penal; paragrafi 
7.3. për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit gjyqësor, në 
rastet kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitar bashkëpunues dhe siguron prova në 
procedurë penale, i pandehuri mund të dënohet së paku 60% të minimumit të dënimit të 
përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit penal dhe paragrafi 7.4. për marrëveshjet 
mbi pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit gjyqësor, në rastet kur i pandehuri 
merr pjesë si dëshmitar bashkëpunues në hetim të fshehtë dhe siguron prova në 
procedurë penale, i pandehuri mund të dënohet së paku 40% të minimumit të dënimit të 
përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit penal. Më tutje, në paragrafin e 9 i cili 
pjesërisht i përgjigjet paragrafit 5 të nenit 308 A, përcaktohet se në rastet kur i 
pandehuri merr pjesë si dëshmitar bashkëpunues, prokurori i shtetit siguron që kërkesa 
pasurore juridike e të dëmtuarit të shqyrtohet në marrëveshjen për pranimin e fajësisë. 
Në pjesët të tjera, dispozitat me të cilat rregullohet marrëveshja për pranimin e fajësisë 
mbeten të njëjta, përveç se në rastet kur përmendet kryetari i trupit gjykues përmendet 
edhe gjyqtari i vetëm gjykues i cili gjykon në Departamentin e përgjithshëm të gjykatës 
themelore veprat penale të dënueshme me më pak se 10 vjet burgim. Megjithatë, 
dispozita e paragrafit 15 të nenit 233 është krejtësisht e re dhe me formulim si në 
vijim:” Nëse marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë negociohet para ngritjes 
së aktakuzës kundër të pandehurit i cili ka arritur marrëveshje paraqitet aktakuzë e 
veçantë në të njëjtën kohë me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë”. ”Të dy këto 
(aktakuza dhe marrëveshja) mund të paraqitën në zarf të mbyllur dhe të vulosur”. Në 
këtë rast shqyrtimi fillestar para gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit 
gjykues mund të shërbej gjithashtu si seancë dëgjimore.  
 
Paragrafi 1. 
 

Në çdo kohë para ngritjes së aktakuzës, prokurori i shtetit dhe mbrojtësi 
mund të negociojnë kushtet e marrëveshjes së shkruar për pranimin e 
fajësisë, në bazë të së cilës i pandehuri dhe prokurori i shtetit pajtohen për 
akuzat e përfshira në aktakuzë dhe i pandehuri pajtohet të pranojë fajësinë 
në shkëmbim për: 
1.1. pajtimin e prokurorit të shtetit që t’i rekomandojë gjykatës dënim 

më të butë, por jo nën minimumin e paraparë me ligj ose minimumin 
e përcaktuar në paragrafin 7. të këtij neni; ose 
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1.2. konsiderime tjera në interes të drejtësisë, siç është lirimi nga dënimi 
sipas nenit 234 të këtij Kodi. 

 
Me parag. 1 të këtij neni rregullohet negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
para ngritjes së aktakuzës. Sipas kësaj dispozite marrëveshja për pranimin e fajësisë 
nënkupton negocimin e kushteve të marrëveshjes me shkrim për pranimin e fajësisë 
ndërmjet prokurorit të shtetit dhe të pandehurit, në bazë të së cilës i pandehuri dhe 
prokurori i shtetit pajtohen për akuzat e përfshira në aktakuzë, ndërkaq i pandehuri 
pajtohet të pranojë fajësinë në shkëmbim për pajtimin e prokurorit të shtetit që t’i 
rekomandojë gjykatës dënim më të butë, ashtu siç parashihet me ligj ose të marrë 
parasysh konsiderime të tjera në interes të drejtësisë.  
Duhet theksuar se instituti i marrëveshjes për pranimin e fajësisë sipas parag.1 të këtij 
neni është krejtësisht i ri ngase me te rregullohet negocimi i marrëveshjes për pranimin 
e fajësisë para ngritjes së aktakuzës, zgjidhje kjo e cila nuk ekzistonte me KPP-në e 
mëparshme.338 
 
Paragrafi 2. 
 

Në çdo kohë pas ngritjes së aktakuzës dhe para përfundimit të shqyrtimit 
gjyqësor, prokurori i shtetit dhe mbrojtësi mund të negociojnë kushtet e 
marrëveshjes së shkruar për pranimin e fajësisë, në bazë të së cilës i 
pandehuri pranon fajësinë në shkëmbim për: 
2.1. pajtimin e prokurorit të shtetit që t’i rekomandojë gjykatës dënim 

më të butë, por jo nën minimumin e parashikuar me ligj ose 
minimumin e përcaktuar në paragrafin 7. të këtij nenin; ose 

                                                 
338 Në të vërtetë, sipas nenin 308 A paragrafi 1 të KPP të mëparshëm parashikohej periudha kohore brenda 
së cilës mund arrihet marrëveshja për pranim të fajësisë (në çdo kohë para hapjes së shqyrtimit kryesor), 
subjektet që kanë të drejtë të hyjnë në marrëveshje si edhe kushtet me shkrim të mbrojtjes mbi marrëveshjen 
për pranimin e fajësisë. Mirëpo, përkundër intencës së ligjdhënësit për të inkorporuar institutin e pranimit të 
fajësisë, ngjashëm me modelin e marrëveshjes për pranim të fajësisë i cili zbatohet në procedurën penale të 
SHBA - ve dhe disa procedura penale të shteteve evropiane në tranzicion (siç është procedura penale e 
Bosnjës dhe Hercegovinës), megjithatë më dispozitën e mësipërme siç mund të shihet ishte lënë një 
hapësirë procedurale relativisht e ngushtë për arritjen e marrëveshjes për pranim të fajësisë, duke e paraparë 
mundësinë e arritjes së marrëveshjes për pranim të fajësisë, vërtetë, në çdo kohë, siç theksohet me këtë 
dispozitë, por vetëm para hapjes së shqyrtimit kryesor. Kjo praktikisht do të thotë se marrëveshja për 
pranimin e fajësisë mund të arrihej pasi aktakuza të marrë formën e prerë e deri të hapja e shqyrtimit 
gjyqësor. Me fjalë të tjera, marrëveshja për pranim të fajësisë mund të arrihej vetëm në fazën e përgatitjes 
së shqyrtimit gjyqësor duke anashkaluar mundësinë e arritjes së marrëveshjes në fazat e mëparshme të 
procedurës penale përkatësisht para ngritjes së aktakuzës. Me një zgjidhje të tillë është përjashtuar 
mundësia e arritjes së marrëveshjes për pranim të fajësisë gjatë tërë stadit të procedurës paraprake (para dhe 
gjatë ngritjes së aktakuzës si edhe gjatë kontrollimit aktakuzës.). Duke i lënë një hapësirë kaq të ngushtë për 
zbatim të këtij instituti, legjislacioni procedural penal i mëparshëm nuk i kishte kontribuar pritjeve që një 
numër i madh i çështjeve penale të zgjidhen nëpërmjet marrëveshjes për pranim të fajësisë krahas formave 
të tjera alternative të zgjidhjes së çështjeve penale siç janë: pezullimi, pushimi ose shmangia nga ndjekja për 
vepra penale të lehta, i parashikuar në nenet 226 dhe 227, ndërmjetësimi i parashikuar në nenin 228 dhe 
urdhri ndëshkimor i parashikuar në nenin 476-480 të KPP-së së mëparshme. 
Prandaj për realizimin e plotë të qëllimit të institutit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, ka qenë e 
domosdoshme që të zgjerohet hapësira procedurale për arritjen e marrëveshjes për pranim të fajësisë, përtej 
kufijve të përcaktuar më KPP-në, përkatësisht që të lejohet negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
para ngritjes së aktakuzës ashtu siç është vepruar me KPP-në e vitit 2013. 
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2.2. konsiderime tjera në interes të drejtësisë, siç është lirimi nga dënimi 
sipas nenit 234 të këtij Kodi. 

 
Me parag. 2 të këtij neni rregullohet negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 
pas ngritjes së aktakuzës dhe para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor. Sipas kësaj 
dispozite marrëveshja për pranimin e fajësisë nënkupton negocimin e kushteve të 
marrëveshjes me shkrim për pranimin e fajësisë ndërmjet prokurorit të shtetit dhe të 
pandehurit, në bazë të së cilës i pandehuri pranon fajësinë në shkëmbim për pajtimin e 
prokurorit të shtetit që t’i rekomandojë gjykatës dënim më të butë, por jo nën 
minimumin e parashikuar me ligj ose minimumin e pacaktuar në parag. 7 të këtij neni 
ose të marrë parasysh konsiderime të tjera në interes të drejtësisë, siç është lirimi nga 
dënimi sipas nenit 234 të KPP-së.  
Siç mund të shihet, paragrafi 2 i nenit 233 të KPP-së në fuqi, paraqet modifikim të 
nenit 308 A të paragrafit 1 të KPP-së së mëparshme me të cilën parashikohet mundësia 
e negocimit të fajësisë pas ngritjes së aktakuzës dhe para përfundimit të shqyrtimit 
gjyqësor. 
 
Paragrafi 3. 
 

Në rastet kur i pandehuri dëshiron të arrijë marrëveshje mbi pranimin e 
fajësisë, mbrojtësi i të pandehurit, ose i pandehuri nëse nuk përfaqësohet 
nga mbrojtësi, kërkon nga prokurori i shtetit një takim paraprak për të 
filluar negocimin për marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Në të gjitha 
negociatat e tilla, i pandehuri duhet të përfaqësohet nga mbrojtësi, në 
pajtim me paragrafin 1. të këtij neni. 

 
Duhet theksuar se parag. 3 i këtij neni, në krahasim me dispozitën e njëjtë (parag. 2 të 
nenit 308 A të KPP-së së mëparshme) nuk ka ndryshuar dhe është plotësisht identike  
Në të vërtetë, me dispozitën e paragrafit 3 të këtij nenit rregullohet procedura e arritjes 
së marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë me iniciativë mbrojtësit të të akuzuarit ose të 
akuzuarit i cili nuk ka angazhuar mbrojtës. Me dispozitën në fjalë rregullohen dy 
situata procedurale. Në rastin e parë kur i akuzuari dëshiron të arrijë marrëveshje mbi 
pranimin e fajësisë ai nëpërmjet mbrojtësit inicion arritjen e marrëveshjes me 
prokurorin e shtetit. Në rastin e dytë kur i akuzuari nuk ka angazhuar mbrojtës, ai vetë 
mund të kërkojë nga prokurori takim paraprak për të filluar negocimin për marrëveshje 
mbi pranimin e fajësisë. Në bazë të kësaj dispozite, del se iniciativën për negocim 
mund ta paraqesë si mbrojtësi i të akuzuarit ashtu edhe i akuzuari i cili nuk ka 
angazhuar mbrojtës në procedurë penale. Pra, në dy rastet iniciativën për negocim të 
marrëveshjes e ka si mbrojtësi i të pandehurit ashtu edhe vetë i akuzuari i cili nuk ka 
angazhuar mbrojtës. Mirëpo, vetë fillimi dhe zhvillimi i negociatave për pranim të 
fajësisë është kushtëzuar me prani të mbrojtësit. Pjesëmarrja e mbrojtësit të të 
akuzuarit, në këto raste arsyetohet me faktin se si për fillimin e negocimit për pranim të 
fajësisë, ashtu edhe gjatë negocimit të pranimit të fajësisë, të akuzuarit i nevojitet 
ndihma profesionale e mbrojtësit për të arritur marrëveshje sa më të favorshme në 
këmbim të pranimit të fajësisë. Duke qenë se prania e mbrojtësit të akuzuarit është tejet 
e rëndësishme me rastin e fillimit të negocimit dhe gjatë negocimit të marrëveshjes për 
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pranim të fajësisë në nenin 3 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit të 
përkohshëm të procedurës penale është parashikuar edhe një rast i mbrojtjes së 
domosdoshme në të cilin thuhet: “Në të gjitha rastet kur i akuzuari pranon fajësinë për 
vepër penale që mund të dënohet me një ose më tepër vite burgim apo burgim afatgjatë 
duhet të jetë i përfaqësuar nga mbrojtësi.“ 
 
Paragrafi 4. 
 

Pas pranimit të kërkesës për takim paraprak, prokurori i shtetit informon 
kryeprokurorin e zyrës së tij përkatëse, i cili jep autorizim me shkrim për 
mbajtjen e takimit për diskutimet mbi pranimin e fajësisë, në të cilin 
deklaratave të të pandehurit do t’i jepet imunitet i kufizuar, siç parashihet 
me paragrafin 11. të këtij neni. Të gjitha marrëveshjet mbi pranimin e 
fajësisë duhet të jenë në formë të shkruar dhe të pranuara nga 
kryeprokurori i zyrës përkatëse të prokurorisë para se formalisht t’i 
ofrohen të pandehurit. 

 
Derisa më paragrafin paraprak rregullohet më afër iniciativa e të akuzuarit për arritjen e 
marrëveshjes për pranim të fajësisë, me këtë paragraf rregullohet procedimi lidhur me 
kërkesën e të akuzuarit për arritjen e marrëveshjes për pranimin e fajësisë në 
prokurorinë e shtetit. Marrë në tërësi, procedimi në prokurorinë përkatëse lidhur me 
kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit ose të akuzuarit i cili nuk ka angazhuar mbrojtës 
mbështet në parimet e organizimit të prokurorisë së shtetit si organ shtetëror (siç janë: 
parimi hierarkik, subordinimit monokrat etj). Prokurori duke u mbështetur në këto 
parime, pas pranimit të kërkesës për takim preliminar, do ta informojë kryeprokurorin e 
prokurorisë shtetërore përkatëse. Kryeprokurori i prokurorisë shtetërore përkatëse do t’i 
japë autorizim me shkrim prokurorit të shtetit i cili përfaqëson çështjen penale për 
mbajtjen e takimit paraprak për të diskutuar mbi pranimin e fajësisë. Me këtë autorizim 
njëkohësisht deklaratave të akuzuarit do t`u jepet imunitet i kufizuar, që nënkupton se 
deklaratat e të akuzuarit të dhëna në takimin paraprak lidhur me arritjen e marrëveshjes 
për pranim të fajësisë do të konsiderohen prova të papranueshme dhe si të tilla nuk 
mund të përdorën gjatë shqyrtimit gjyqësor ose në ndonjë procedurë tjetër siç 
parashikohet me paragrafin 11 të nenit 233 të KPPsë. Më tutje, me këtë dispozitë edhe 
një herë ritheksohet domosdoja që marrëveshja mbi fajësinë të jetë bërë me shkrim dhe 
e njëjta të jetë pranuar nga kryeprokurori i zyrës së prokurorisë përkatëse të shtetit para 
se formalisht t’i jetë ofruar të akuzuarit.  
 
Paragrafi 5. 
 

Në rastet kur prokurori i shtetit dëshiron të arrijë marrëveshje mbi 
pranimin e fajësisë, prokurori i shtetit merr miratimin e kryeprokurorit të 
zyrës së tij përkatëse për të filluar negociatat për marrëveshjen mbi 
pranimin e fajësisë. Pas miratimit nga kryeprokurori i zyrës së tij përkatëse 
prokurori i shtetit: 
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5.1. i dërgon letër mbrojtësit të të pandehurit në të cilën përshkruhet 
marrëveshja e ofruar, përfshirë kushtet e përcaktuara në paragrafin 
12. të këtij neni; ose 

5.2. takohet me mbrojtësin dhe të pandehurin për të negociuar 
mundësinë dhe kushtet e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. 
Paragrafi 4. i këtij neni zbatohet përshtatshmërisht. 

 
Ndërkaq, paragrafi 5 i nenit 233 është krejtësisht i ri ngase me te parashihet mundësia 
që edhe me iniciativë të prokurorit të shtetit të negociohet marrëveshja për pranimin e 
fajësisë. Kjo siç dihet nuk ishte e mundshme më parë. Me fjalë të tjera, në rastet kur me 
iniciativë të prokurorit të shtetit synohet arritja e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, 
prokurori i shtetit sikurse edhe në rastet kur marrëveshja është iniciuar nga i pandehuri 
përkatësisht mbrojtësi i të pandehurit, prokurori i shtetit duhet të marrë paraprakisht 
miratimin e kryeprokurorit të zyrës së tij përkatëse për të filluar negociatat për 
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Pas miratimit nga kryeprokurori i zyrës së tij 
përkatëse prokurori i shtetit ndërmerr disa veprime procedurale: a. i dërgon letër 
mbrojtësit të të pandehurit në të cilën përshkruhet marrëveshja e ofruar, përfshirë 
kushtet e përcaktuara në paragrafin 12. të nenit 233 ose b. takohet me mbrojtësin dhe të 
pandehurin për të negociuar mundësinë dhe kushtet e marrëveshjes mbi pranimin e 
fajësisë.  
Përveç kësaj, në nënparag. 2 të parag. 5 të këtij neni përcaktohet ngjashëm sikurse edhe 
në rastet kur synohet arritja e marrëveshjes për pranimin e fajësisë me iniciativë të 
pandehurit përkatësisht mbrojtësit të të pandehurit, që deklaratave të akuzuarit t`u jepet 
imunitet i kufizuar, që nënkupton se deklaratat e të akuzuarit të dhëna në takimin 
paraprak lidhur me arritjen e marrëveshjes për pranim të fajësisë do të konsiderohen 
prova të papranueshme dhe si të tilla nuk mund të përdorën gjatë shqyrtimit gjyqësor 
ose në ndonjë procedurë tjetër siç parashikohet me paragrafin 11 të nenit 233 të KPP-
së. 
 
Paragrafi 6. 
 

Marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë mund të përfshijë 
dispozitën që prokurori i shtetit, në pajtim me nenin 236 të këtij Kodi, do të 
kërkojë nga gjykata dhënien e urdhrit që të shpall të pandehurin si 
“dëshmitar bashkëpunues”, siç përkufizohet në nenin 235 të këtij Kodi. 
Nëse i pandehuri i ndihmon si dëshmitar bashkëpunues, prokurori i shtetit 
do t’i rekomandojë gjykatës një dënim më të butë në pajtim me paragrafin 
7. të këtij neni që reflekton nivelin e ndihmës dhe bashkëpunimit të dhënë 
nga i pandehuri, duke pasur parasysh shkallën e rrezikshmërisë së veprës 
penale. 

 
Me paragrafin 6 të këtij neni, është paraparë mundësia që në marrëveshjen me shkrim 
mbi pranimin e fajësisë, prokurori i shtetit të kërkojë nga gjykata që i akuzuari të 
shpallet dëshmitar bashkëpunues në pajtim me nenin 236 të KPP-së. Sipas dispozitave 
të nenit 235 të KPP-së, dëshmitar bashkëpunues, konsiderohet i dyshuari ose i 
pandehuri për të cilin nuk është lexuar aktakuza në shqyrtimin gjyqësor i cili pritet të 
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dëshmojë në gjykatë kur ka gjasa për parandalimin e veprave të tjera penale, ndjekjen e 
suksesshme të kryerësve të tjerë të veprës penale etj. Nëse janë plotësuar kushtet nga 
neni 235 të KPP-së, gjykata (gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i i trupit gjykues) me urdhër e shpallë një person dëshmitar bashkëpunues.  
Në rastet kur i pandehuri ndihmon prokurorin e shtetit në cilësi të dëshmitarit 
bashkëpunues, prokurori i shtetit është i autorizuar që t’i rekomandojë gjykatës një 
dënim të butë që shprehë nivelin e ndihmës dhe bashkëpunimit të dhënë nga i 
pandehuri në përputhje me nivelin e rrezikshmërisë së veprës penale.  
 
Paragrafi 7. 
 

Në pajtim me marrëveshjen me shkrim mbi pranimin e fajësisë, prokurori i 
shtetit mund të rekomandojë dënim më të butë nga paragrafi 1. nën-
paragrafi 1.1., paragrafi 2. nën-paragrafi 2.1. dhe paragrafi 6. të këtij neni 
por vetëm deri në atë shkallë që lejohet sipas formulimit të mëposhtëm: 
7.1. për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura në shqyrtim 

gjyqësor, i pandehuri mund të dënohet së paku 90% të minimumit të 
dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit Penal. 

7.2. për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit 
gjyqësor, i pandehuri mund të dënohet së paku 80% të minimumit të 
dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit Penal. 

7.3. për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit 
gjyqësor, në rastet kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitarë 
bashkëpunues dhe siguron prova në procedurë penale, i pandehuri 
mund të dënohet së paku 60% të minimumit të dënimit të përcaktuar 
me dispozitat përkatëse të Kodit Penal. 

7.4. për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit 
gjyqësor, në rastet kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitarë 
bashkëpunues në hetim të fshehtë dhe siguron prova në procedurë 
penale, i pandehuri mund të dënohet së paku 40% të minimumit të 
dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit Penal. 

 
Ku është fjala për institutin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, ndryshim, pa 
dyshim më të rëndësishëm paraqet përmbajtja e nenit 7, me nënparagrafët 7. 1. deri 7.4. 
Në të vërtetë, në nënparag. 7.1. deri në 7.4. precizohen përfitimet përkatësisht benefitet 
për arritjen e marrëveshjes në mënyrë sukcesive sipas etapave të procedurës në të cilat 
arrihet marrëveshja për pranimin e fajësisë, formës dhe shkallës të bashkëpunimit me 
organet përkatëse proceduese. Kështu, sipas nenit 233 paragrafi 7.1. për marrëveshjet 
mbi pranimin e fajësisë të arritura në shqyrtim gjyqësor, i pandehuri mund të dënohet 
së paku 90% të minimumit të dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit 
penal; paragrafi 7.2. për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit 
gjyqësor, i pandehuri mund të dënohet së paku 80% të minimumit të dënimit të 
përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit penal; paragrafi 7.3. për marrëveshjet mbi 
pranimin e fajësisë të arritura para shqyrtimit gjyqësor, në rastet kur i pandehuri merr 
pjesë si dëshmitar bashkëpunues dhe siguron prova në procedurë penale, i pandehuri 
mund të dënohet së paku 60% të minimumit të dënimit të përcaktuar me dispozitat 
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përkatëse të Kodit penal dhe paragrafi 7.4. për marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të 
arritura para shqyrtimit gjyqësor, në rastet kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitar 
bashkëpunues në hetim të fshehtë dhe siguron prova në procedurë penale, i pandehuri 
mund të dënohet së paku 40% të minimumit të dënimit të përcaktuar me dispozitat 
përkatëse të Kodit penal.  
 
Paragrafi 8. 
 

I pandehuri dhe mbrojtësi i tij duhet të jenë të pranishëm gjatë takimeve 
mbi negocimin e pranimit të fajësisë dhe duhet të pajtohen me kushtet e 
marrëveshjes me shkrim mbi pranimin e fajësisë para se ajo t’i paraqitet 
gjykatës. Kur i pandehuri nuk merr pjesë si dëshmitarë bashkëpunues, 
zbatohen kushtet e mëposhtme. Prokurori i shtetit informon të dëmtuarin 
për marrëveshjen e arritur, pasi që marrëveshja të jetë në formën 
përfundimtare. Kur i dëmtuari ka paraqitur kërkesë pasurore juridike që 
rrjedh nga vepra penale e cekur ne aktakuzë, marrëveshja mbi pranimin e 
fajësisë duhet ta adresojë kërkesën e të dëmtuarit dhe prokurori i shtetit 
duhet të njoftojë të dëmtuarin se i pandehuri kërkon të arrijë marrëveshje 
mbi pranimin e fajësisë. Të dëmtuarit duhet t’i jepet rasti që t’i paraqesë 
deklaratë gjykatës mbi kërkesën e tillë pasurore juridike para se gjykata ta 
pranojë marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. 

 
Me dispozitën e paragrafit 8 të këtij nen si kusht themelor për arritjen e marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë kërkohet që i akuzuari dhe mbrojtësi të jenë patjetër prezent 
gjatë takimeve mbi negocimin e pranimit të fajësisë. Përveç kësaj, negocimi për 
marrëveshje për pranim të fajësisë duhet të ketë për epilog arritjen e pajtimit lidhur me 
kushtet e marrëveshjes më shkrim për pranim të fajësisë para se ajo si e tillë t’i 
paraqitet gjykatës.  
Mirëpo, në rastet kur i pandehuri nuk merr pjesë si dëshmitar bashkëpunues, prokurori 
i shtetit detyrohet për ta informuar palën e dëmtuar me marrëveshjen e arritur pasi në të 
të jenë përfshirë të gjitha elementet e domosdoshme dhe ajo të ketë arritur formën 
përfundimtare. Si mund të shihet në këtë rast, sipas KPP-së së përkohshme dhe 
shprehimisht sipas KPP-së në fuqi,339 i dëmtuari konsiderohet palë, për dallim nga 
Ligji i procedurës penale që ishte në zbatim pas luftës në Kosovë, i cili të dëmtuarin 
nuk e konsideronte shprehimisht palë. Në të vërtetë, sipas LPP-së i dëmtuari ishte 
vetëm subjekt sekondar në procedurën penale me të drejtë të kufizuar ankesës kundër 
aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë.340  
Në rastet kur gjatë procedurës penale pala e dëmtuar ka ushtruar kërkesë pasurore 
juridike që rrjedh nga vepra penale, marrëveshja mbi pranimin e fajësisë duhet të 
përfshijë edhe kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit. Në të tilla raste, prokurori i 
shtetit detyrohet ta lajmërojë të dëmtuarin se i pandehuri kërkon të arrijë marrëveshje 
për pranimin e fajësisë, mirëpo nuk merr pjesë në negociatat për arritjen e marrëveshjes 
mbi pranimin e fajësisë. Për të qenë kërkesa pasurore juridike pjesë e marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë, palës së dëmtuar duhet t’i mundësohet që të deklarohet mbi 
                                                 
339 Lidhur me nocionin palë sipas KPP-së në fuqi shih: komentet e nenit 19 parag 1. 15. 
340 Shih: nenin 147 al. 5 të LPP-së. 
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kërkesën pasurore juridike para se gjykata ta pranojë marrëveshjen mbi pranimin e 
fajësisë. 
 
Paragrafi 9. 
 

Kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitar bashkëpunues, prokurori i shtetit 
siguron që kërkesa pasurore juridike e të dëmtuarit të trajtohet me 
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Kur i dëmtuari ka paraqitur kërkesë 
pasurore juridike që rrjedh nga vepra penale e cekur ne aktakuzë, 
marrëveshja mbi pranimin e fajësisë duhet ta trajtoj kërkesën e të 
dëmtuarit. Të dëmtuarit duhet t’i jepet rasti që t’i paraqesë deklaratë 
gjykatës mbi kërkesën e tillë pasurore juridike para se gjykata t’i shqiptojë 
dënimin të pandehurit sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. 

 
Deri sa me dispozitën e parag 8 të nenit 233 rregullohet kërkesa pasurore juridike e të 
dëmtuarit në rastet kur i pandehuri nuk merr pjesë si dëshmitar bashkëpunues, me 
dispozitën e paragrafit 9 të nenit 233, rregullohet kërkesa pasurore juridike e të 
dëmtuarit në rastet kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitar bashkëpunues. Sikurse edhe 
në rastin kur i pandehuri nuk merr pjesë si dëshmitar bashkëpunues, prokurori i shtetit 
kujdeset që kërkesa pasurore juridike e të dëmtuarit të përfshihet në marrëveshjen për 
pranimin e fajësisë. Mirëpo, sipas kësaj dispozite të dëmtuarit duhet t’i jepet rasti që t’i 
paraqesë deklaratë gjykatës jo para pranimit të marrëveshjes, nga ana e gjykatës sikurse 
në rastin parag. 8 të nenit 233 por para se gjykata t’i shqiptojë dënimin të pandehurit 
sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë.  
 
Paragrafi 10. 
 

Gjykata nuk merr pjesë në negocimin e pranimit të fajësisë, por mund të 
caktoj afat të arsyeshëm kohor, jo më të gjatë se tre (3) muaj, për 
përfundimin e negociatave në mënyrë që të pengohen zvarritja e 
procedurës. 

 
Marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë arrihet ekskluzivisht nëpërmjet 
negocimit të prokurorit të shtetit në një anë dhe të akuzuarit dhe mbrojtësit në anën 
tjetër. Kjo do të thotë se gjykata, ngjashëm me procedurën penale anglosaksone nuk 
merr pjesë gjatë negocimit për arritjen e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. Nëse, 
gjykata nuk merr pjesë gjatë negocimit të pranimit të fajësisë, ajo megjithatë, ka 
autorizim për të përcaktuar kohën brenda së cilës duhet të përfundojnë negociatat. 
Kështu, gjykata për të përfunduar negociatat brenda një kohe të arsyeshme dhe për të 
evituar zvarritjet eventuale mund të caktojë kufijtë kohor brenda të cilëve duhet të 
përfundojnë negociatat, kohë kjo që nuk mund të jetë më gjatë se tre muaj. Duhet 
theksuar se Kodi shprehimisht nuk thekson se prej cilit moment rrjedh ky afat por nga 
interpretimi i dispozitës së paragrafit 4 të nenit 233 del se afati prej tre muajve për 
negocim të marrëveshjes për pranim të fajësisë rrjedh nga momenti kur kryeprokurori i 
prokurorisë përkatëse jep autorizim me shkrim për të filluar negociatat për arritjen e 
marrëveshjes për pranimit të fajësisë. 
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Paragrafi 11. 
 

Në çdo kohë para se gjykata të pranojë marrëveshjen mbi pranimin e 
fajësisë, prokurori i shtetit ose i pandehuri mund të refuzojnë marrëveshjen 
mbi pranimin e fajësisë dhe gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues do të caktoj shqyrtimin gjyqësor siç parashihet me Kapitullin XIX 
të këtij Kodi. Në qoftë se prokurori i shtetit dhe mbrojtësi apo i pandehuri 
nuk arrijnë marrëveshje mbi pranimin e fajësisë, ose nëse marrëveshja nuk 
pranohet nga gjykata, deklaratat e të pandehurit të dhëna gjatë negocimit 
të pranimit të fajësisë, siç parashihet në paragrafët 3., 4. dhe 5. të këtij neni 
janë provë e papranueshme në shqyrtim gjyqësor ose në procedurë tjetër të 
ndërlidhur. 

 
Marrëveshja mbi pranim të fajësisë e arritur ndërmjet prokurorit të shtetit dhe të 
akuzuarit ndonëse parimisht arrihet me vullnetin e dy palëve nuk është akt i 
pandryshueshëm. Me dispozitën e paragrafit 11 të nenit 233 prokurorit të shtetit dhe të 
akuzuarit i është lënë mundësia për ta refuzuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, 
deri në një moment të caktuar procedural duke i hapur kështu rrugë shqyrtimit të 
çështjes në shqyrtim gjyqësor. Në të vërtetë, sipas dispozitës në fjalë, prokurori i shtetit 
ose i akuzuari, kanë mundësi që në çdo kohë para se gjykata ta pranojë marrëveshjen 
mbi pranimin e fajësisë, të tërhiqen nga marrëveshja mbi pranimin e fajësisë (jo ta 
refuzojnë marrëveshjen si theksohet në Kod). Në rast të tërheqjes së cilësdo palë nga 
marrëveshja, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues detyrohet që ta 
caktojë shqyrtimin gjyqësor për të proceduar më tutje më çështjen si në rastet kur 
ndërmjet palëve nuk është arritur marrëveshje për pranim të fajësisë. Me dispozitën e 
paragrafit 11 të nenit 233, përveç kësaj është parashikuar shprehimisht se në rastet kur 
prokurori i shtetit dhe mbrojtësi apo i akuzuari dështojnë në përpjekjet për të arritur 
marrëveshje për pranimin fajësisë ose në rastet kur marrëveshja nuk pranohet nga 
gjykata, deklaratat e të akuzuarit të dhëna gjatë negocimit të marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë, gëzojnë imunitet duke u konsideruar prova të papranueshme. Në 
këtë kontekst, deklarimet e të akuzuarit të dhëna gjatë negocimit të pranimit të fajësisë, 
në takimet paraprake (sipas parag. 3, 4 dhe 5 të nenit 233, do të konsiderohen të 
papranueshme dhe nuk do të mundë të përdoren gjatë shqyrtimit gjyqësor ose në 
ndonjë procedurë tjetër gjyqësore (procedurë civile ose administrative etj.). 
 
Paragrafi 12. 
 

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 zyrës përkatëse, mbrojtësi dhe i pandehuri, dhe është 
detyruese për të gjitha palët nënshkruese. Marrëveshja mbi pranimin e 
fajësisë duhet së paku të përfshijë: 
12.1. pikat e aktakuzës për të cilat i pandehuri pranon fajësinë; 
12.2. nëse i pandehuri pranon të bashkëpunojë; 
12.3. të drejtat nga të cilat hiqet dorë; 
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12.4. përgjegjësia e të pandehurit për kompensimin e të dëmtuarit dhe 
konfiskimi i të gjitha pasurive të cilat i nënshtrohen konfiskimit nga 
Kapitulli XVIII i këtij Kodi. 

 
Në dispozitën e parag. 12 të nenit 233, janë përcaktuar kushtet minimale të cilat duhet 
t’i përmbajë marrëveshja për pranimin e fajësisë. Kusht tjetër plotësues është paraparë 
me dispozitën vijuese të parag. 13 të nenit 233. Kështu, marrëveshja mbi pranimin e 
fajësisë për të qenë në aspektin procedural valide duhet së paku të përmbajë këto 
elemente: a. pikat kryesore për të cilat i pandehuri pranon fajësinë; b. nëse i pandehuri 
në cilësinë e dëshmitarit bashkëpunues pranon të bashkëpunojë; c. të drejtat nga të cilat 
hiqet dorë dhe ç. pranimin e përgjegjësisë e të pandehurit për të kompensuar dëmin 
palës së dëmtuar dhe konfiskimin e të gjitha pasurive të cilat i nënshtrohen konfiskimit 
nga Kapitulli XVIII i KPP-së. Për të proceduar më tutje me marrëveshje e cila i 
përmban të gjitha kushtet e përmendura, marrëveshjen për pranimin e fajësisë duhet ta 
nënshkruajnë kryeprokurori i zyrës përkatëse, mbrojtësi dhe i akuzuari. Marrëveshja e 
arritur ndërmjet prokurorit të shtetit dhe të akuzuarit përkatësisht mbrojtësit të të 
akuzuarit është e detyruar për të gjitha palët nënshkruese. Nga mënyra e rregullimit të 
marrëveshjes mund të konkludohet se marrëveshja mbi pranimin fajësisë është akt 
formal elementet minimale të së cilës përcaktohen pikërisht me dispozitën të cilën po e 
komentojmë. 
 
Paragrafi 13. 
 

Marrëveshja po ashtu mund të përfshijë dispozitën ku palët pajtohen për 
kufijtë e dënimit që do të propozohet nga ana e prokurorit të shtetit nëse i 
pandehuri bashkëpunon substancialisht, ndërsa nëse gjykata shqipton 
dënim jashtë këtyre kufijve në dëm të ndonjërës prej palëve, ajo palë ka të 
drejtë ankese kundër vendimit mbi dënimin. 

 
Në paragrafin paraprak, siç theksuam përcaktohen kushtet minimale të marrëveshjes 
mbi pranimin e fajësisë, çka do të thotë se marrëveshja mund të përmbajë edhe 
elemente të tjera të përcaktuara me KPP-në. Duke pas parasysh llojllojshmërinë dhe 
specifikat e marrëveshjeve, marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë mund të përmbajnë 
edhe kushte të tjera të cilat nuk theksohen shprehimisht me KPP-në. 
Në këtë kontekst, me dispozitën e parag. 13 të këtij neni, marrëveshja me shkrim, 
përveç elementeve nga parag. 8, të nenit paraprak, mund ta përmbajë edhe dispozitën 
sipas së cilës palët pajtohen për kufijtë e dënimit që do të propozohen nga prokurori në 
rastet kur i akuzuari bashkëpunon në mënyrë të gjithanshme dhe të plotë. Po ashtu, në 
marrëveshje mund të parashikohet që nëse gjykata shqipton dënim me të cilin dëmtohet 
njëra palë, pala e dëmtuar me vendimin e gjykatës ka të drejtë ankese kundër vendimit 
mbi dënimin.  
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Paragrafi 14. 
 

Marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë i paraqitet gjykatës në 
seance dëgjimore të hapur për publikun, përveç në rastet e përcaktuara në 
paragrafin 16. të këtij neni. 

 
Në dispozitën e paragrafit 14 të këtij neni, përcaktohet shprehimisht detyrimi që 
marrëveshja me shkrim të prezantohet në gjykatë dhe atë në seancë të hapur publike. 
Nga kjo rregull, përjashtim përbëjnë rastet kur i akuzuari pranon të jetë dëshmitar 
bashkëpunues siç parashikohet me parag. 17 të këtij neni dhe jo në nenin 16 siç 
theksohet gabimisht në tekstin e kësaj dispozite.  
Detyrimi që marrëveshja e arritur ndërmjet prokurorit të shtetit dhe të akuzuarit 
përkatësisht mbrojtësit të tij, duhet prezantuar para gjykatës, shpjegohet me intencën e 
ligjdhënësit për transparencë sa më të madhe për të evituar moskuptimet, dyshimet dhe 
skepsat e ngritura në opinion mbi arsyeshmërinë e institutit të pranimit të fajësisë. 
 
Paragrafi 15. 
 

Nëse marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë negociohet para 
ngritjes së aktakuzës, kundër të pandehurit i cili ka arritur marrëveshje 
paraqitet aktakuzë e veçantë në të njëjtën kohë me marrëveshjen mbi 
pranimin e fajësisë. Të dy këto mund të paraqiten në zarf të mbyllur dhe të 
vulosur. Shqyrtimi fillestar para gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të 
trupit gjykues mund të shërbejë gjithashtu si seancë dëgjimore nga ky nen. 

 
Duhet theksuar se dispozita e paragrafit 15 të nenit 233 është krejtësisht e re dhe me të 
rregullohen ato situata procedurale kur marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë 
negociohet para ngritjes së aktakuzës. Në raste të tilla kundër të pandehurit i cili ka 
arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë paraqitet aktakuzë e veçantë në të njëjtën 
kohë dhe bashkë me marrëveshjen për pranimin e fajësisë. Si të tilla këto dy akte mund 
t’i paraqiten gjykatës në zarf të mbyllur dhe të vulosur. Në këtë rast shqyrtimi fillestar 
para gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues mund të shërbejë 
gjithashtu si seancë dëgjimore.  
 
Paragrafi 16. 
 

Gjykata zyrtarisht mund ta pranoj apo refuzoj marrëveshjen mbi pranimin 
e fajësisë në pajtim me kushtet që duhet të merren parasysh nga paragrafi 
18. i këtij neni. Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë hyn në fuqi vetëm pasi 
që të evidentohet në procesverbal se është pranuar zyrtarisht nga gjykata. 

 
Sipas dispozitës së parag. 16 të këtij neni, marrëveshja për pranimin e fajësisë 
kontrollohet nga gjykata ashtu që ajo zyrtarisht mund ta pranojë apo refuzojë 
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Me rastin e marrjes së njërit prej vendimeve të 
mësipërme gjykata shikon nëse janë përmbushur kushtet nga paragrafi 18 i nenit 233. 
Më tutje, me këtë paragraf rregullohet në mënyrë shprehimore se prej cilit moment 
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procedural, marrëveshja për pranimin e fajësisë merr formën e prerë. Në të vërtetë, 
marrëveshja mbi pranimin e fajësisë do të konsiderohet se ka hyrë në fuqi vetëm pasi të 
jetë evidentuar në procesverbal se gjykata marrëveshjen e ka pranuar zyrtarisht. Si 
mund të shihet, arritja e formës së prerë, sikurse te vendimet dhe aktet të tjera është 
kusht themelor për të proceduar më tutje me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. 
 
Praktika gjyqësore 
 
Gjykatësi refuzoi pranimin e fajësisë së Lynddie England 
“Gjykatësi i Gjykatës Ushtarake në Amerikë, para të cilit rezervistja e Ushtrisë 
Amerikane, Lynndie England u deklarua e fajshme në ndërrim të hedhjes të dy pikave 
të aktakuzës lidhur me poshtërimin dhe torturën e të të burgosurve në Abu Gharib në 
Bagdad, refuzoi marrëveshjen për pranimin e fajësisë së saj me prokurorin. 
Gjykatësi gjeti se deklarimi pohues i England, megjithatë tregon se nuk ndjehet fajtore, 
për rolin që ka pasur në poshtërimin në burgun Abu Gharib. Këtë bindje, gjykata e 
gjeti pasi që ajo ne deklarimin e vet tha se ky raport ndaj te burgosurëve ishte legjitim. 
Nëse nuk dëshironi të deklaroheni fajtore, keni të drejtë, por nuk mund të pranoni 
fajësinë dhe në të njëjtë kohë të thoni se jeni e pafajshme, i tha të akuzuarës gjykatësi 
England,, dhe konstatoi në emër të saj se nuk pranon fajësinë për pikën e parë të 
aktakuzës dhe ndërpreu procesin e pranimit të fajësisë.  
File://F:Sudija odbio priznanje krivice Lynddie England.htm. dt. 05.05.2005.  
 
Trupi gjykues i gjykatës së B e H refuzoi marrëveshjen për pranimin e fajësisë në mes 
të akuzuarit D., av. H dhe Prokurorit “se i akuzuari nuk ka pranuar fajësinë për të 
gjitha pikat e aktakuzës, nga se në aktakuzë qëndronte pretendimi, se D-së i ishte 
urdhëruar të largohej nga vendi ku ndodhi ngjarja, për në drejtim të Travnikut ku do të 
bënte rojën, ndërkaq gjatë deklarimit për pranimin e fajësisë do të shtojë: mua askush 
nuk më urdhëroi, por me vetë iniciativë jam larguar, pasi që e kam ditur se çka do të 
ndodhë., www.bitno.ba/.../ dt. 15.01.2011. 
 
Trupi gjykues i gjykatës se qarkut ne Banjallukë, refuzoi marrëveshjen per pranimin e 
fajësise, ne mes te akuzuarit M.G. për vepër penale krim i organizuar, falsifikim, 
mashtrim dhe armëmbajtje pa leje, për burgimin me 4 vite e 6 muaj, 8000 M dhe 
490.000 KM për përfitim pasuror të paligjshëm, për shkak se nga pranimi i fajësisë 
nuk kuptohet kush është organizator i bashkimit kriminal, ndërkaq disa te dyshuar 
përmenden vetëm me iniciale.  
www.glassrpske.com/.../ dt.21.04.2010. 
 
“Trupi gjykues i Gjykatës Kantonale në Zenicë, refuzoi marrëveshjen për pranim të 
fajësisë në mes te akuzuarit G.D, av. M.V dhe Prokurorit kantonal, më që dënimi i 
propozuar prej 3 vite e 6 muaj burgim për vepër penale të plaçkitjes në tentativë nuk 
është adekuat. Dt. 25.05.2009.” 
 
“Lënda Prokurori kundër D.O. Nr IT-02-60-T, par. 11 thekson”D.O. dhe akuza janë 
marre vesh dhe janë pajtuar se informacionet dhe deklarimet e të akuzuarit duhet të 

http://www.bitno.ba/.../
http://www.glassrpske.com/.../
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jenë absolut të vërteta, kjo d.m.th. nuk guxon t’i minimizojë veprimet e veta e as të 
thotë të pavërteta për pjesëmarrjen e të tjerëve”. 
fq.53, te lib. Haški Tribunal VI. Priznanje i Presude.  
 
“Vendimi i Gjykatës Federale të Gjermanisë, BGHSt 23.01.1991,,Gjykatësi ka qene i 
obliguar t’i njoftojë palët se ka ndërmend te mos përfillë marrëveshjen dhe të shqiptojë 
dënim më të lartë nga ai i përcaktuar në marrëveshje, në mënyrë qe t’i mundësohet te 
akuzuarit të tërheqë pranimin”,, 
(Vanja Banovic op.cit. fusnota 375.)  
 
Në SHBA është i njohur dhe deklarimi i ALFORDIT si modus i pranimit të fajësisë. 
“Henri Alford në dhjetor të vitit 1963, është akuzuar për vrasje të shkallës së parë, për 
të cilën mund të shqiptohej dënim me vdekje. Të pandehurin e kanë ngarkuar 
deklarimet e dy dëshmitarëve të cilët kanë vërtetuar se kanë qenë prezent kur ai doli 
nga banesa, ka marrë revolen dhe ka thënë se do të ”lajë llogarit me dike “ dhe pas 
kohe kur u kthye ka thënë se “kreva punën”. Alford u mor vesh me prokurorin ashtu që 
do të pranon fajësinë në ndërrim qe akuza të kualifikojë veprën në vrasje të shkallës së 
dytë e cila nuk mund të tërheq dënimin me vdekje. Gjykatësi aprovoi pranimin dhe 
shqiptoi dënimin më të lartë të mundshëm për veprën e ri cilësuar 30 vite burgim. I 
pandehuri u ankua se pranimi i fajësisë së tij ishte rezultat i presionit dhe frikës nga 
dënimi me vdekje,dhe se në të vërtet është i pafajshëm. “Kam pranuar fajësinë vetëm 
për ate se me thanë se ka prova të forta dhe të mjaftueshme kundër meje... Nuk kam 
vrarë askënd dhe po pësoj nga veprimet e tjetrit… Pranova fajësinë më që më thanë në 
të kundërtën, kur prokurori bind porotën që jam fajtor, do të përfundoj në karrigen 
elektrike.“ 
Megjithatë gjykata refuzoi ankesën duke theksuar që pranimi paraqet faktin e zgjedhjes 
së vullnetshme të tij, andaj nuk ka arsye që gjykata të mos respektojë zgjedhjen e tij. 
Duke u ballafaquar me dy alternativa, i pandehuri e zgjodhi atë që në atë moment i 
bëhej më e pranueshme. Kjo që të pandehurit, siç thekson ai ka pranuar fajësinë vetëm 
që t’i shmangët dënimit me vdekje, nuk do të thotë që pranimi i tij nuk ka qenë zgjedhje 
e tij e vetëdijshme dhe e arsyeshme”341. 
“ Jurididikcionet qe kanë rregulluar marrëveshjen për pranimin e fajësisë kërkojnë që 
pranimi të jetë i vullnetshëm. Vullneti ka dy elemente vlerësuese, i akuzuari duhet të 
jetë mentalisht i aftë që të kuptojë pasojat e veprimeve të veta kur deklarohet se ndihet 
fajtor dhe e dyta deklarimi pohues i fajësisë nuk guxon të jetë rezultat i kërcënimit apo 
ngashnjimit, përveç pritjes qe do të përfitojë një dënim me te bute342. I akuzuari qe 
deklarohet se e ndien vetën fajtor, duhet të kuptojë natyren dhe pasojat e deklarimit të 
vetë edhe ne raport me veprën që po deklarohet i fajshëm. Ne rastin Erdemovć, 
akuzuari pranoi fajesine duke shtuar se vepra per te cilen po ngarkohet e ka kryer nen 
presion. Gjykatësit Mc Donald, Vohrah dhe Li, konstatuan se ky presion po të përbënte 
tere mbrojtjen, pranimi do të ishte i dyshimte dhe nuk do të aprovohej.343  

                                                 
341 Vendim i Gjykatës, Rasti North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25/1970/, Përshkruar, V.Bajović, fq.72-74. 
342 JOHN E. Ackerman e Eugene OSullivan, Practice and Procedure of the International Criminal Tribunal 
for the Former Yugoslavia, përkth. Boshnjak, Sarajevë 2002, fq.302. 
343 Ibid., fq. 303. 



Ejup Sahiti 

600 

Paragrafi 17. 
 

Nëse i pandehuri pajtohet të jetë dëshmitarë bashkëpunues dhe kur masat e 
parapara në Kapitullin XIII të këtij Kodi i janë siguruar atij, pas kërkesës 
së cilësdo palë, gjykata mund të urdhërojë që seanca dëgjimore për 
shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë të jetë e mbyllur për 
publik dhe mund të urdhërojë që marrëveshja me shkrim për pranim të 
fajësisë të jetë e mbyllur. 

 
Me dispozitat e parag. 17 të këtij neni rregullohet shqyrtimi i marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë në seancë të mbyllur për publikun. Përndryshe, shqyrtimi i 
marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë në seancë të mbyllur, sipas këtij paragrafi vjen në 
shprehje në këto raste: a. kur i pandehuri pajtohet të jetë dëshmitar bashkëpunues dhe 
b. kur të pandehurit i janë siguruar masat për mbrojtjen e të dëmtuarve dhe 
dëshmitarëve të parapara në kapitullin XIII të KPP-së.  
Kur plotësohen kushtet për mbajtjen e shqyrtimit të mbyllur gjyqësor, me kërkesë të 
cilësdo palë, gjykata mund të urdhërojë që seanca dëgjimore për të shqyrtuar 
marrëveshjen për pranim të fajësisë të jetë e mbyllur për publik. Në këtë rast gjykata 
njëkohësisht mund të urdhërojë që marrëveshja për pranim të fajësisë me shkrim të 
mbahet në kovertë të mbyllur.  
 
Paragrafi 18. 
 

Gjatë shqyrtimit se a duhet pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, 
gjykata duhet të dëgjoj të pandehurin, mbrojtësin e tij dhe prokurorin e 
shtetit dhe të përcaktojë nëse: 
18.1. i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; 
18.2. pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, nëse ka mbrojtës, 
dhe se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë 
mënyrë që të pranojë fajësinë; 

18.3. pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova materiale të rastit 
konkret, të cilat paraqiten në aktakuzë, apo me provat materiale të 
paraqitura nga prokurori për plotësimin e aktakuzës dhe të 
pranuara nga i pandehuri, si dhe me dëshmi tjera, siç mund të jenë 
deklaratat e dëshmitarëve të paraqitura nga prokurori apo i 
pandehuri; dhe 

18.4. nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253, 
paragrafët 1. dhe 2. të këtij Kodi. 

 
Në paragrafin 18 të këtij neni, rregullohet procedura e shqyrtimit të marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë. Kështu, para pranimit eventual të marrëveshjes për pranimin e 
fajësisë, gjykata detyrohet që të dëgjojë personalisht të akuzuarin, mbrojtësin e tij dhe 
prokurorin e shtetit, për të përcaktuar faktet, të ngjashme me ato nga neni 248 i KPP-
së, si në vijim: a. nëse i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 
fajësisë; b. nëse pranimi i fajësisë është bërë me vullnetin e të akuzuarit pas 
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konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin, nëse i pandehuri ka mbrojtës344 dhe se i 
pandehuri nuk ka qenë i detyruar me forcë që të deklarojë fajësinë ose i shtrënguar në 
çfarëdo mënyre tjetër; c. nëse pranimi i fajësisë mbështet në fakte dhe prova materiale 
të rastit konkret, të cilat i përmban aktakuza, të prezantuara nga prokuroria të cilat janë 
pranuar nga i pandehuri dhe çfarëdo prove tjetër, siç mund të jenë deklaratat e 
dëshmitarëve të prezantuara nga prokurori i shtetit ose i pandehuri dhe d. nëse nuk 
ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 parag. 1-2 të KPP-së345. Gjykata 
do të procedojë më tutje me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë varësisht nga 
përmbushja ose jo e kushteve të përcaktuara në parag. 18 të këtij neni. 
 
Paragrafi 19. 
 

Me rastin e shqyrtimit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, gjykata 
duhet të dëgjojë pikëpamjet e prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe të 
dëmtuarit. Nëse marrëveshja e të pandehurit për bashkëpunim dhe pranim 
të fajësisë është e mbyllur në pajtim me paragrafin 17. të këtij neni, gjykata 
i lejon të dëmtuarit të jep deklaratë në përfundim të bashkëpunimit të të 
pandehurit, para shqiptimit të dënimit. 

 
Në dispozitën e parag. 19 të këtij neni, rregullohen më tutje disa aspekte të shqyrtimit 
të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë para se gjykata ta pranojë ose refuzojë 
marrëveshjen. Nëse, instituti i marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë marrë në tërësi 
nënkupton zgjidhjen e çështjes penale jashtë shqyrtimit gjyqësor, kjo nuk do të thotë 
njëherësh se gjatë shqyrtimit të marrëveshjes përjashtohen edhe disa nga parimet 
themelore mbi të cilat zhvillohet shqyrtimi kryesor si fazë kryesore e procedurës 
penale. Në të vërtetë, pikërisht më dispozitën e cila është objekt i komentit tonë, 
promovohet zbatimi i parimit kontradiktor gjatë shqyrtimit të marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë, nëpërmjet të të cilit kërkohet që të dëgjohet edhe pala tjetër 
(audiatur et altera pars). Domosdoja për të dëgjuar para së gjithash palën 
kundërshtare, para pranimit përkatësisht refuzimit të marrëveshjes tjetër i mundëson 
gjykatës që të vërtetojë nëse marrëveshja njëmend është shprehja e vullnetit të palëve. 
Prandaj, gjykata, gjatë shqyrtimit të marrëveshjes duhet të dëgjojë pikëpamjet e 
prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe të palës së dëmtuar. Për më tepër, në rastet kur 
marrëveshja për bashkëpunimin dhe pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit është e 
mbyllur në pajtim me dispozitat e paragrafit 17 të nenit 233, gjykata zbaton parimin 
kontradiktor duke i lejuar palës së dëmtuar të japë deklaratën në përfundim të 
bashkëpunimit, por ekskluzivisht para shqiptimit të dënimit. 
 
Paragrafi 20. 
 

Nëse gjykata nuk bindet se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara 
në paragrafin 18. të këtij neni, gjykata refuzon marrëveshjen mbi pranimin 

                                                 
344 Fjalët në nënparagrafin 18.2. "nëse i pandehuri ka mbrojtës” janë të tepërta sepse i pandehuri konform 
parag. 3 të neni 233 duhet të përfaqësohet nga mbrojtësi në të gjitha negociatat për pranimin e fajësisë. 
345 Lidhur me pranimin e fajësisë më hollësisht shih: komentet e nenit 248. 
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e fajësisë dhe rasti vazhdon në gjykim të rregullt ashtu siç parashihet me 
këtë Kod. 

 
Në paragrafin 20 të këtij neni, rregullohet procedura e refuzimit të marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë. Ndonëse gjykata nuk është pjesë e marrëveshjes mbi pranimin 
fajësisë sipas KPP-së, ajo megjithatë është e autorizuar, siç theksuam më parë, të 
përcaktojë nëse janë përmbushur kushtet e parapara në parag. 18 të këtij neni për 
arritjen e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. Kështu, në rastet kur këto kushte sipas 
mendimit të gjykatës nuk janë përmbushur në tërësi, gjykata e refuzon pranimin 
fajësisë. Refuzimin e marrëveshjes nga ana e gjykatës duhet kuptuar si dështim para se 
gjithash të palëve për përmbushjen e kushteve për arritjen e marrëveshjes për pranimin 
e fajësisë. Në të tilla raste, çështja penale duhet të procedohet në shqyrtim gjyqësor 
ashtu siç parashikohet me dispozitat përkatëse të KPP-së. 
 
Paragrafi 21. 
 

Nëse gjykata bindet se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara në 
paragrafin 18. të këtij neni, gjykata pranon marrëveshjen mbi pranimin e 
fajësisë dhe urdhëron që marrëveshja të vendoset në shkresat e lëndës në 
gjykatë. Gjykata cakton datën kur palët do të japin deklaratat e tyre në 
lidhje me dënimin, pas së cilës gjykata shqipton dënimin. Megjithatë, kjo 
datë mund të shtyhet në mënyrë që i pandehuri të shërbejë si dëshmitar 
bashkëpunues. 

 
Derisa në paragrafin paraprak të këtij neni përcaktohen kushtet në të cilat gjykata mund 
të refuzojë marrëveshjen për pranimin e fajësisë, në paragrafin 21 të nenit 233, 
përcaktohen kushtet nën të cilat gjykata mund ta pranojë marrëveshjen. Më tutje, në 
këtë paragraf përcaktohen detyrimet e gjykatës pas pranimit të marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë. Kështu, në rastet kur gjykata bindet se janë plotësuar të gjitha 
kushtet e parashikuara në paragrafin 18, ajo mund ta pranojë marrëveshjen për 
pranimin e fajësisë dhe njëkohësisht të urdhërojë që marrëveshja të vendoset në 
shkresat e lëndës në gjykatë. Detyrimin e gjykatës për të evidentuar marrëveshjen në 
procesverbal bashkë me detyrimin tjetër të gjykatës për ta vendosur marrëveshjen për 
pranimin e fajësisë, në shkresat e lëndës, duhet konsideruar si veprime me të cilat bëhet 
pranimi zyrtar i marrëveshjes nga ana e gjykatës me çka njëherësh marrëveshja edhe 
hyn në fuqi. Pasi që marrëveshja të jetë pranuar, gjykata do ta caktojë një datë (termin) 
kur palët do të japin deklaratat e tyre lidhur me dënimin dhe më pas gjykata shqipton 
dënimin. Megjithatë, në rastet kur në arritjen marrëveshjes mbi pranimin fajësisë merr 
pjesë edhe i pandehuri bashkëpunues, duke pas parasysh qëllimin e institutit të 
dëshmitarit bashkëpunues, gjykata mund ta shtyjë datën e shqiptimit të dënimit ndaj të 
pandehurit vetëm e vetëm që i akuzuari të mundë të shërbejë gjykatës edhe më tutje si 
dëshmitar bashkëpunues.  
Në bazë të kësaj që tha më sipër, mund të përfundohet se shqyrtimi i marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë nga ana e gjykatës mund të ndahet në dy etapa: e para në të cilën 
bëhet pranimi përkatësisht refuzimi dhe e dyta në të cilën bëhet caktimi i dënimit. Dhe, 
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për t’u zgjidhur çështja penale nëpërmjet të marrëveshjes për pranim të fajësisë, ajo 
duhet të kalojë nëpër këto dy etapa.  
 
Paragrafi 22. 
 

Pas pranimit të marrëveshjes me shkrim mbi pranimin e fajësisë nga 
gjykata, por para shqiptimit të dënimit, gjykata mund të mos i lejojë të 
pandehurit tërheqjen e pranimit të fajësisë ose mund të mos i lejojë 
prokurorit që të tërheq marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, përveç nëse 
gjykata çmon se ndonjë prej kushteve nga paragrafi 18. i këtij neni nuk 
është përmbushur. Pala e cila kërkon të tërhiqet nga marrëveshja ka 
barrën e të provuarit gjatë parashtrimit të kërkesës së tillë në gjykatë. 

 
Me dispozitën e paragrafit 22 të këtij neni, rregullohet mundësia e tërheqjes së palëve 
pas pranimit zyrtar të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë nga ana e gjykatës por para 
shqiptimit të dënimit. Më parë është theksuar se marrëveshja për pranim të fajësisë, 
ndonëse është shprehje e vullnetit të palëve, megjithatë nuk është akt i 
pandryshueshëm. Në këtë kontekst, në bazë të paragrafit 11 të këtij neni, prokurori i 
shtetit ose i pandehuri, mund të tërhiqen nga marrëveshja mbi pranimin e fajësisë në 
çdo kohë para se gjykata ta pranojë marrëveshjen zyrtarisht (jo ta refuzojnë 
marrëveshjen mbi pranimin fajësisë, si thuhet në dispozitën përkatëse të KPP-së). Dhe 
pas tërheqjes së ndonjërës nga palët kryetari i trupit gjykues cakton seancën për 
shqyrtim gjyqësor.  
Mirëpo, për dallim nga tërheqja e palëve para se gjykata ta pranojë marrëveshjen në 
paragrafin 22 të cilin po e komentojmë, bëhet fjalë për një formë tjetër të tërheqjes së 
palëve. Në të vërtetë, këtu është fjala për një situatë tjetër procedurale përkatësisht për 
ato raste kur palët tërhiqen nga marrëveshja për pranimin e fajësisë pas pranimit të 
marrëveshjes nga gjykata por, para shqiptimit të dënimit.  
Me fjalë të tjera, sipas dispozitës së paragrafit 22 të këtij neni gjykata ka dy mundësi: 
a. të mos lejojë palët fare të tërhiqen nga marrëveshja për pranim të fajësisë dhe b. 
përjashtimisht të lejojë palët të tërheqjen nga marrëveshja mbi pranimin e fajësisë në 
rast se nuk janë përmbushur kushtet nga paragrafi 18 i këtij neni.  
Gjykata lejon ose nuk lejon tërheqjen e palëve nga marrëveshja mbi pranimin e fajësisë 
duke u mbështetur në bindjen e vet të lirë. 
Nëse i bëhet një vështrim i shkurtër zbatimit të institutit të marrëveshjes për pranimin e 
fajësisë në praktikën e gjykatave të Republikës së Kosovës, për peridhën 2008 deri 
vitin 2011, rezulton se ky institut ka gjetur zbatim të kufizuar përkatësisht gjatë kësaj 
periudhe janë shënuar vetëm disa raste të arritjes së marrëveshjes për pranimin e 
fajësisë në Regjionin e Prishtinës, Pejës dhe të Gjilanit.346 Ndonëse instituti i 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë hyri në legjislacionin tonë procedural penal në 
vitin 2008, në dy vitet e para nuk do të shënohet po thuajse asnjë rast i zbatimit të 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Megjithatë, gjatë vitit 2010 dhe 2011, në 
regjionin e Prishtinës do të lidhën disa marrëveshje për pranimin e fajësisisë për këto 
vepra penale: lëndimi trupor, vrasje në tentativë, posedim i paautorizuar i armëve, 
                                                 
346 Më gjërësisht shih: Etrur Maloku, Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë, Prishtinë 2012, fq. 58-65. 
(punim i diplomës master i mbrojtur me 14. 11. 2012, në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.) 
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shpërndarje e narkotikve, keqpërdorim të detyrës zyrtare, trafikim me qenie njerëzore 
shfrytëzim i sherbimeve seksuale të personave që janë viktimë e trafikimit etj.(PP. nr. 
76-4/2011; PP. nr. 923-1/2011; PP. nr. 39-2/2011; PP. nr. 9-2/2011; PP. nr 609-2/2011; 
PP. nr.199-2-2011; PP. 196-4/2011).347  
Në regjionin e Gjilanit para vitit 2011, instituti i marrëveshjes për praniin e fajësisë 
ishte zbatuar vetem në një rast (Aktgjykimi P. nr. 114/2010)), ndërkaq në vitin 2011, 
konsiderohet se nëpërmjet marrëveshjes për pranimin e fajësisë janë zgjidhur më 
shumë se njëzetë e pesë raste të ndryshme penale. Në kuadër të këtyre rasteve, vlen të 
përmendet rasti i akuzimit të pesë personave për veprën penale të kontrabandimit me 
migrant në rajonin e Gjilanit (PP. nr. 18/2011) dhe rasti tjetër i akuzimit të dy 
personave për veprat penale të përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, 
shpërdorim të detyrës zyrtare ose autorizimit dhe rastet e posaçme të falsifikimit të 
dokumenteve (PP. nr. 173/2006).348 
Në regjionin e Pejes, marrëveshjet e para për pranimin e fajësisë ishin realizuar në vitin 
2010, mirëpo, konsiderohet se që nga fillimi i zbatimit të këtij instituti përkatësisht për 
përidhën 2008-2011, janë arritur më shumë se njëzetë marrëveshje për pranimin e 
fajësisë, ndër të tjera edhe për vepra penale e vrasjes, shpërndarjes dhe shitjes së 
narkotikëve etj. Ndër rastet më karakteristike të aritjes së marrëveshjes për pranimin e 
fajësisë përbën rasti i arritjes së marrëveshjes për pranimin e fajësisë për një vepër 
penale të vrasjës të rëndë (PP. nr. 349/10, dt. 17. 02. 2010). Në të vërtetë, prokurori i 
Prokurorisë së Qarkut në Pejë, kishte arritur marrëveshje, me dy të pandehura të cilat 
akuzoheshin për vrasje të rëndë në bashkëkryerje dhe me një person tjetër i cili 
akuzohej për dhënie të ndihmës bashkëkryerësve të kësaj vepre penale. Në këtë çështje 
penale, ishin përfshirë dy motra të cilat në bashkëkryerje kishin vrarë motrën e tyre në 
mënyrë mizore. Në kryerje të kësaj vepre penale, i dashuri i njëres prej këtyre motrave 
u kishte ndihmuar atyre në kryerjen e veprës penale duke fshehur trupin e viktimës dhe 
hedhur atë në lumë. Tre të pandehurit e përfshirë në këtë rast penal kishin pranuar të 
hynë në marrëveshje për pranim të fajësisë me prokurorin duke pranuar fajin, Duhet 
theksuar se dënimi i propozuar në marrëveshje për dy motrat ishte 11-15 vjet ndërkaq 
për ndihmësin 3-6 vjet. Në ndërkohë, me 14. mars 2011, gjykata kishte pranuar 
marrëveshjen, mirëpo trupi gjykues nuk i ishte përmbajtur dënimeve të rekomandura 
ashtu që kryerëset e vrasjes i kishte dënuar me 19 përkatësisht 18 vjet dënim me 
burgim, ndërsa ndihmësin e kishte dënuar me 6 vjet burgim.349 Kundër akygjykimit të 
Gjykatës Themelore në Pejë, të dy palët (prokurori dhe mbrojtja) kishin paraqitur 
ankesë në Gjykatës Supreme të Kosovës.350 Gjykata Supreme e Kosovës kishte 
refuzuar ankesat e të akuzuarëve si të pabaza dhe kishte vertetuar aktgjykimin e 
Gjykatës Themelore në Pejë.351 Përveç kësaj, të dënuarit kishin ushtruar kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë në Gjykatën Supreme të Kosovës, të cilat i kishte refuzuar si 
të pa bazuara.352 

                                                 
347 Krahaso: Ibid., fq. 62. 
348 Krahaso: Ibid., fq. 62, 63. 
349 Shih: Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Pejë, P. nr. 398/10, dt. 14.03.2014.  
350 Krahaso: Ibid., fq. 57. 
351 Shih: Akgtjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 275/2011, dt. 26.10.2011.  
352 Shih: Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Pkl. nr. 42/2012, dt. 11.09.2012. 
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Lidhur me këtë rast penal të arritjes së marrëveshjes, në praktikën gjyqësore më së 
tepërmi dilema dhe paqartësi kishte shkaktuar dispozita e parag. 8.1 e nenit 308 A, të 
KPP të mëparshëm ( përkatësisht parag. 13 i nenit 233 i KPP në fuqi e cila në esencë 
nuk ka ndrysuar në krahasim më KPP të mëparshëm), në të cilën thuhet: “Marrëveshja 
po ashtu mund të përfshijë dispozitën ku palët pajtohen për kufijtë e dënimit që do të 
propozohet nga ana e prokurorit të shtetit nëse i pandehuri bashkëpunon 
substancialisht, ndërsa nëse gjykata shqipton dënim jashtë këtyre kufijve në dëm të 
ndonjërës prej palëve, ajo palë ka të drejtë ankese kundër vendimit mbi dënimin.“ 
Ndonëse, kjo dispozitë është e qartë sa i përket mundësisë së pranimit të marrëveshjes 
dhe të shqiptimit të dënimit jashtë kufive të marrëveshjes për pranimin e fajësisë, 
megjithatë shumë gjyqtar, prokuror dhe avokat nuk pajtohen me këtë zgjidhje duke 
theksuar se në rastet të tilla, gjykata duhet të refuzojë marrëveshjen dhe jo të pranojë 
marrëveshjen duke shqiptuar dënim tjetër nga ai propozuar në marrëveshje për 
pranimin e fajësisë.353  
 
Neni 234 [Lirimi nga dënimi] 
 
1. Me kërkesë të prokurorit të shtetit, gjykata mund të lirojë nga dënimi 

kryerësin i cili nuk është dëshmitarë bashkëpunues, ose këtë dënim ta ulë 
në pajtim me nenin 75 të Kodit Penal, kur kryerësi bashkëpunon 
vullnetarisht dhe kur bashkëpunimi i tij ka parandaluar vepra të tjera 
penale nga të tjerët ose ka rezultuar me ndjekje të suksesshme të kryerësve 
të tjerë të veprave penale. 

2. Kur kryerësi shpallet fajtor për vepër penale për të cilën mund të 
shqiptohet dënim me të paktën dhjetë (10) vjet burgim, gjykata nuk e 
pezullon ose nuk e heq dënimin. 

 
Lirimi nga dënimi i kryerësit të veprës penale ose ulja e dënimit, pa qenë dëshmitar 
bashkëpunues, në rastet e bashkëpunimit vullnetar me prokurorin e shtetit, bën pjesë në 
procedurat alternative.  
Me parag. 1 të këtij neni pikërisht rregullohen rastet e lirimit nga dënimi ose të uljes të 
dënimi të kryerësit të veprës penale në pajtim me nenin 75 të Kodit Penal, i cili nuk 
është dëshmitar bashkëpunues. Në këtë rast si kusht themelor për lirimin e kryerësit të 
veprës penale është që kryerësi vullnetarisht të bashkëpunojë me prokurorin e shtetit 
dhe kur bashkëpunimi i tij ka parandaluar vepra të tjera penale ose kur ka rezultuar me 
ndjekje të suksesshme të kryerësve të tjerë të veprave penale.  
Kjo dispozitë është identike me dispozitën e nenit 303 të KPP-së të mëparshëm, e cila 
ishte vendosur në nenin e fundit të Kapitullit XXXI: me të cilin rregullohej materia 
lidhur me Dëshmitarët bashkëpunues.  
Me Kodin në fuqi të procedurës penale, instituti i lirimit nga dënimi është vendosur 
ndërmjet dispozitave për negocimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe 
dispozitave lidhur me dëshmitarin bashkëpunues. 
Në këtë rast si risi mund të konsiderohet se dispozita mbi lirimin nga dënimi është 
radhitur në rastet e zgjidhjeve alternative të çështjeve penale.  

                                                 
353 Ibid. 
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Neni 235 [Dëshmitarët bashkëpunues] 
 
1. Sipas këtij kapitulli, shprehja “dëshmitar bashkëpunues” do të thotë i 

dyshuari ose i pandehuri për të cilin ende nuk është lexuar aktakuza në 
shqyrtimin gjyqësor dhe i cili pritet të dëshmojë në gjykatë kur: 
1.1. ka gjasa të parandalojë vepra të tjera penale nga personi tjetër; 
1.2. ka gjasa të shpie drejt zbardhjes së të vërtetës në procedurën penale; 
1.3. është bërë vullnetarisht dhe me marrëveshje të plotë për të dëshmuar 

të vërtetën në gjykatë; 
1.4. është vlerësuar nga gjykata si e vërtetë dhe e plotë; ose 
1.5. mund të shpie drejt ndjekjes së suksesshme të kryerësve të tjerë të 

veprës penale. 
 
Lufta e suksesshme kundër kriminalitetit të rëndë, krimit të organizuar dhe korrupsionit 
ka imponuar nevojën për nxjerrjen e dispozitave me karakter penal material dhe penal 
procedural. 
Në kuadër të dispozitave të procedurës penale, instituti i dëshmitarit bashkëpunues, siç 
është theksuar më parë, bën pjesë në procedurat alternative dhe rregullohet me gjithsej 
pesë nene dhe atë: nenin 235; nenit 236; nenit 237; nenit 238 dhe nenit 239. Si të tilla 
këto dispozita nuk kanë ndryshuar fare në krahasim me legjislacionin e mëparshëm. 
Me fjalë të tjera, instituti i dëshmitarit bashkëpunues edhe më tutje mbetet një institut 
me natyrë juridike mikste të përzier përkatësisht hibride, me elemente sa për të 
pandehurin aq edhe për dëshmitarët. 
Në legjislacionet e bashkëkohore për dëshmitarët bashkëpunues përdoren emërtime të 
ndryshme. Kështu, në të drejtën gjermane për dëshmitarët bashkëpunues përdoret 
shprehja “dëshmitarët e kurorës” ndërkaq në të drejtën italiane dhe kroate “të 
penduarit” si dëshmitar.354 Sipas legjislacionit penal procedural kroat në fuqi, instituti i 
dëshmitarit bashkëpunues rregullohet me Ligjin e procedurës penale355 si edhe me një 
ligj të veçantë.356 Me fjalë të tjera, në legjislacionin kroat, me Ligjin e procedurës 
penale parashikohet mundësia e zbatimit të instituti të dëshmitarit bashkëpunues, 
ndërkaq me një ligj të veçantë rregullohet procedura e zbatimit të këtij instituti.  
Ndërkaq, sipas legjislacionit procedural penal në fuqi të Bosnjë e Hercegovinës, 
dëshmitari bashkëpunues rregullohet në kuadër të dispozitave të së drejtës së 
dëshmitarit për të mos u përgjigjur në pyetje të caktuara.357 
Në disa legjislacione të tjera, te instituti i dëshmitarit bashkëpunues dominojnë 
elementet e të pandehurit (p.sh. në legjislacionin serb)358 Kështu, sipas legjislacionit 
serb në fuqi, shprehimisht përcaktohet se procesverbalet dhe shënimet të tjera mbi 
deklarimet e mëhershme të dëshmitarit bashkëpunues të cilat i ka dhënë si i dyshuar 

                                                 
354 Vasiljević, Grubač 2, fq. 988; Krapac, Davor, Kazneno ptocesno pravo, Zagreb, 2010 fq. 467; Sijerčić-
Čolić, Hadžiomeragić, et. al., op. cit., fq. 261. 
355 Shih: nenin 212 të Ligjit të procedurës penale të Kroacisë në fuqi. 
356 Shih: Ligjin e departamentit për parandalimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar (shkurtesa `në 
gjuhen kroate ZUSKOK) 
357 Shih: nenin 84 të Ligjit të procedurës penale në fuqi të Bosnës e Hercegovinës. 
358 Škulić 2, fq. 1258. 
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ose i pandehur, me vendim të kolegjit ndahen nga shkresat e lëndës dhe ato nuk mund 
të përdoren parimisht si prova në procedurën penale.359  
Ndërkaq, sa i përket deklarimit të dhënë të të pandehurit para se të shpallët dëshmitar 
bashkëpunues, KPP-ja në fuqi sikurse edhe KPP-ja e mëparshme, nuk kanë paraparë 
ndonjë zgjidhje konkrete për deklarimin e tillë të të pandehurit.  
Në nenin 235 përcaktohet nocioni dhe karakteristikat kryesore të dëshmitarit 
bashkëpunues Kështu, sipas nenit 235 të KPP-së me dëshmitar bashkëpunues duhet 
kuptuar të dyshuarin ose të pandehurin për të cilin ende nuk është lexuar aktakuza në 
shqyrtim gjyqësor dhe i cili pritet të dëshmojë në gjykatë kur ka gjasa të parandalojë 
vepra të tjera penale nga persona të tjerë; kur ka gjasa të shpie drejt zbardhjes së të 
vërtetës në procedurë penale; kur dëshmimi bëhet vullnetarisht dhe me marrëveshje të 
plotë për të zbardhur të vërtetën; kur dëshmia e tillë nga gjykata është vlerësuar si e 
vërtetë dhe e plotë; ose kur ajo dëshmi mund të shpie drejt ndjekjes së suksesshme të 
kryerësve tjerë të veprës penale. 
Për dallim nga legjislacioni i ynë, legjislacionit procedural penal aktual serb ka 
parashikuar edhe një kategori të veçantë të dëshmitarit bashkëpunues. Fjala është për 
personin i cili më parë është dënuar me aktgjykim të formës s prerë për vepër penale të 
krimit të organizuar.360 
 
Neni 236 [Kërkesa për shpalljen e personit dëshmitar bashkëpunues] 
 
1. Prokurori i shtetit mund të bëjë kërkesë me shkrim pranë gjykatës për të 

urdhëruar që personi të shpallet dëshmitar bashkëpunues. Kërkesa 
përfshin deklaratën e veçantë të pretendimeve faktike nga prokurori i 
shtetit. 

2. Prokurori i shtetit mund të bëjë kërkesë të arsyetuar për urdhër që 
pretendimet faktike në deklarim të mbahen të fshehta nga palët tjera dhe 
mbrojtësit e tyre. 

3. Gjykata në çdo kohë pas pranimit të kërkesës së prokurorit të shtetit për 
fshehtësi, mund të urdhërojë fshehtësinë lidhur me pretendimet faktike të 
përfshira në deklaratë. 

4. Çdo shkelje e urdhrit për fshehtësi e bazuar në paragrafin 2. të këtij neni 
ndiqet nga prokurori i shtetit sipas nenit 202 të Kodit Penal dhe neni 202, 
paragrafi 2. i Kodit Penal nuk zbatohet. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në parag. 1 të këtij neni përcaktohet që i vetmi subjekt i cili mund të paraqesë kërkesë 
që një person të shpallet dëshmitar bashkëpunues është prokurori i shtetit. Kërkesa e 
tillë duhet të bëhet me shkrim dhe përfshinë deklaratën e veçantë të pretendimeve 
faktike të prokurorit të shtetit. Në deklaratën e prokurorit të shtetit përcaktohen disa 
nga faktet nga neni 235 siç janë: gjasat për parandalimin e veprave penale nga personi 
tjetër, gjasat për zbardhje të së vërtetës në procedurën penale, se dëshmia bëhet 
vullnetarisht dhe në marrëveshje të plotë për të dëshmuar të vërtetën në gjykatë dhe se 
                                                 
359 Cf. Ibid., 1261. 
360 Ibid., fq. 1269. 
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dëshmia mund të shpie drejt ndjekjes së suksesshme të kryerësve të tjerë të veprës 
penale. 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas parag. 2 të këtij neni, duke pas parasysh natyrën e institutit të dëshmitarit 
bashkëpunues, prokurori i shtetit mund të bëjë kërkesë të arsyetuar gjykatës për të 
nxjerrë urdhër që faktet e paraqitura në deklarim të mbahen të fshehta si nga palët tjera 
ashtu edhe nga mbrojtësit e tyre. 
 
Paragrafi 3. 
 
Duke proceduar me kërkesën e prokurorit të shtetit, me të cilën kërkohet që faktet e 
paraqitura në deklaratën e prokurorit të shtetit të mbahen të fshehta, gjykata në çdo 
kohë mund të urdhërojë fshehtësinë lidhur me faktet e paraqitura në deklaratë. Urdhrin 
e gjykatës detyrohen ta respektojnë palët dhe mbrojtësit e tyre.  
 
Paragrafi 4. 
 
Domosdonë e mbajtjes së fshehtë të informacioneve mbi faktet e paraqitura në 
deklaratën prokurorit të shtetit, KPP-ja nuk e ka përcaktuar vetëm si detyrim moral të 
palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurën penale por e ka bërë detyrim ligjor. Në 
të vërtetë, çdo shkelje e urdhrit të gjykatës për të mbajtur të fshehta informacionet mbi 
faktet e paraqitura në deklaratën e prokurorit të shtetit nga parag. 2 i këtij neni, paraqet 
vepër penale të paraparë sipas nenit 203361 (dhe jo nenit 202 siç theksohet gabimisht në 
paragrafin e katërt të këtij neni) për të cilën ndjekjen e bën prokurori i shtetit sipas 
detyrës zyrtare.  
  
Neni 237 [Procedura për shpalljen e personit dëshmitar bashkëpunues] 
 
1. Pas marrjes së kërkesës, gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues dëgjon kërkesën në seancë të mbyllur. 
Prokurori i shtetit dhe mbrojtësi i dëshmitarit bashkëpunues mund të jenë 
të pranishëm në seancën dëgjimore për të vlerësuar besueshmërinë e 
dëshmitarit bashkëpunues dhe për të siguruar plotësimin e kushteve nga 
neni 235 i këtij Kodi. Deklarimet e bëra te gjyqtari gjatë marrjes në pyetje 
nuk mund të përdoren në procedurë penale kundër dëshmitarit 
bashkëpunues ose kundër ndonjë personi tjetër si prova që mbështesin 
zbulimin e fajësisë. 

2. Dispozitat e zbatueshme për marrjen në pyetje të dëshmitarëve zbatohen 
përshtatshmërisht gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit bashkëpunues dhe 
marrja në pyetje shënohet në procesverbal në pajtim me dispozitat e këtij 
Kodi. 

3. Në mbyllje të seancës dëgjimore, gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të urdhërojë shpalljen e 

                                                 
361 Salihu Ismet, Zhitia Hilmi, Hasani Fejzullah, Komentari i Kodit Penal të Kosivës, fq. 557, 558 dhe 559. 
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personit dëshmitar bashkëpunues kur ai çmon se janë plotësuar kriteret 
për dëshmitar bashkëpunues nga neni 235 i këtij Kodi. 

4. Urdhri përcakton: 
4.1. veprat penale, me përshkrimin e veprimeve dhe të kualifikimit të tyre 

për të cilat urdhërohet ndalimi i fillimit ose i vazhdimit të procedurës 
penale apo shqiptimi i dënimit; 

4.2. ndalimin e fillimit ose të vazhdimit të procedurës penale kundër 
dëshmitarit bashkëpunues dhe shqiptimit të dënimit ndaj dëshmitarit 
bashkëpunues për vepër penale të përcaktuar në urdhër; 

4.3. natyrën dhe përmbajtjen e bashkëpunimit të dhënë nga dëshmitari 
bashkëpunues; dhe 

4.4. kushtet për revokimin e urdhrit. 
5. Gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues nuk lëshojnë urdhër të tillë kur dëshmitari bashkëpunues 
dyshohet nga prokurori i shtetit ose akuzohet me aktakuzë si organizator 
apo udhëheqës i grupit prej dy (2) apo më shumë personave të cilët kanë 
kryer vepër penale. 

6. Urdhri nuk e ndalon fillimin apo vazhdimin e procedurës penale kundër 
dëshmitarit bashkëpunues për vepra penale të kryera pas lëshimit të 
urdhrit ose për vepra penale që dënohen me të paktën dhjetë (10) vjet 
burgim. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në parag. 1 të këtij neni para se gjithash përcaktohet procedura e shpalljes së një 
personi për dëshmitar bashkëpunues, subjektet e shpalljes së dëshmitarit bashkëpunues, 
mënyra e shpalljes dhe personat të cilët mund të marrin pjesë gjatë shpalljes së 
dëshmitarit bashkëpunues. Në të vërtetë, sipas parag. 1 të këtij neni, subjektet për 
shpallje të dëshmitarit bashkëpunues janë: gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues. Çdo njëri nga këta pasi të marrë kërkesën e 
prokurorit të shtetit, cakton seancën dëgjimore të mbyllur në të cilën shqyrtohet 
kërkesa e prokurorit të shtetit për shpalljen e dëshmitarit bashkëpunues. Në seancën 
dëgjimore mund të marrin pjesë prokurori i shtetit dhe mbrojtësi i dëshmitarit 
bashkëpunues për të vlerësuar besueshmërinë e dëshmitarit dhe për të vërtetuar nëse 
janë plotësuar kushtet për dëshmitar bashkëpunues nga neni 235 i KPP-së. Gjatë 
seancës dëgjimore dëshmitari bashkëpunues merret në pyetje nga gjyqtari (gjyqtari i 
procedurës paraprake, gjyqtari vetëm ose kryetari i trupit gjykues) por deklarimet e tilla 
nuk mund të përdorën në procedurë penale kundër dëshmitarit bashkëpunues ose 
kundër ndonjë personi tjetër si provë që mbështesin zbulimin e fajësisë. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e parag. 2 të këtij neni është dispozitë udhëzuese, sipas së cilës me rastin e 
marrjes në pyetje të dëshmitarëve bashkëpunues zbatohen përshtatshmërisht dispozitat 
e përgjithshme për marrjen në pyetje të dëshmitarëve. Përveç kësaj, në këtë rast, 
kërkohet që marrja në pyetje të shënohet në procesverbal në pajtim me KPP-në. 
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Vlerësimi i dëshmisë së dëshmitarit bashkëpunues bëhet sipas bindjes së lirë të 
gjykatës, duke u mbështetur në rregullat e përgjithshme për vlerësimin e provave.362  
 
Paragrafi 3. 
 
Gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 
më të përfunduar seanca dëgjimore, mund të urdhërojë shpalljen e një personi për 
dëshmitar bashkëpunues. Një person do shpallët për dëshmitar bashkëpunues vetëm në 
ato raste kur gjykata çmon se janë plotësuar kriteret për dëshmitar bashkëpunues nga 
neni 235 i KPP-së. Në vijim do të paraqesim disa raste të shpalljes së një personi si 
dëshmitar bashkëpunues nga praktika e gjykatave të Kosovës. Kështu, në çështjen 
penale PKR. nr. 196/13, për veprat penale mundësimi i prostitucionit nga neni 201 
parag. 1 lidhur me nenin 23, të shpërdorimit të pozitës zyrtare ose të autorizimit nga 
neni 339 parag. 1 lidhur me nenin 23 etj të KP të mëparshëm, në bazë të kërkesës me 
shkrim të prokurorit special, gjykata ka shpallur pesë persona dëshmitar 
bashkëpunues,363 ndërsa në çështjen penale PPS nr. 70/2010, për veprat penale të 
shpërdorimit të detyrës zyrtare nga neni 339 parag. 1, marrje ryshfeti nga neni 343 
parag. 1 të KP të mëparshëm, në bazë të kërkersës së prokurorit special, Gjykata e 
Themelore në Mitrovicë ka shpallur një dëshmitar bashkëpunues. Po ashtu, instituti i 
dëshmitarit bashkëpunues është zbatuar edhe në rastet e ngritjes së aktakuzave: për 
krime të luftës kundër popullësisë civile përkatësisht për krimet e luftës në shkelje të 
rëndë të konventave të Gjenevës nga neni 150 i KP-së 364; krim të organizuar nga neni 
283, vrasje e rëndë nga neni 179, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e paautorizuar 
e narkotikëve nga neni 273 i KP-së365; krim të organizuar nga neni 283, trafikim me 
njërëz nga neni 171, ushtrim i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose 
farmaceutike nga neni 262 i KP-së.366 
 
Paragrafi 4. 
 
Shpallja e dëshmitarit bashkëpunues bëhet me urdhër të gjykatës, i cili përmban këto 
elemente: a) veprat penale, me përshkrimin e veprimeve dhe të kualifikimit të tyre për 
të cilat urdhërohet shpallja e dëshmitarit bashkëpunues; b) ndalimin e fillimit ose të 
vazhdimit të procedurës penale kundër dëshmitarit bashkëpunues dhe shqiptimit të 
dënimit ndaj dëshmitarit bashkëpunues për vepër penale të përcaktuar në urdhër; c) 
natyrën dhe përmbajtjen e bashkëpunimit të dhënë nga dëshmitari bashkëpunues dhe d) 
kushtet për revokimin e urdhrit. Me fjalë të tjera, në dispozitën e parag. 4, ndër të tjera 
në urdhrin për shpalljen e dëshmitarit bashkëpunues, precizohen përfitimet/benefitet e 
dëshmitarit bashkëpunues për dëshminë e dhënë para prokurorit të shtetit përkatësisht 
gjykatës. Këto benefite para se gjithash konsistojnë në ndalimin e fillimit ose të 
vazhdimit të procedurës penale kundër dëshmitarit bashkëpunues dhe shqiptimit të 

                                                 
362 Krahaso: Škulić 2, fq. 1266. 
363 Shih: Aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Departamenti për krime të rënda, në Gjakovë, nr. 196/13, dt. 
22.04.2014. 
364 Shih: PPS. nr. 88/11. 
365 Shih: PPS. nr. 42/13. 
366 Shih: PPS. nr. 02./09. 
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dënimit ndaj dëshmitarit bashkëpunues për vepër penale të përcaktuar në urdhër. Si 
mund të shihet përfitimet e dëshmitarit bashkëpunues për bashkëpunim me prokurorin 
e shtetit janë të ndryshme dhe mund t’i ofrohen atij në momente të ndryshme 
procedurale dhe nga subjekte të ndryshme procedurale. Kështu, ndalimin e fillimit 
përkatësisht të vazhdimit të procedurës penale mund ta ofrojë prokuroi i shtetit para 
shqyrtimit gjyqësor ndërkaq vendimin mbi ndalimin e shqiptimit përkatësisht lirimin 
nga dënimi gjykata mund ta shqiptojë ekskluzivisht në shqyrtimin gjyqësor. 
 
Paragrafi 5. 
 
Derisa në parag. 4 dhe 5 të këtij neni përcaktohen kushtet për shpalljen e një personi 
për dëshmitar bashkëpunues dhe përmbajtja e urdhrit me të cilin një person shpallet për 
dëshmitar bashkëpunues, në parag. 5 të këtij neni përcaktohen decidivisht rastet kur 
gjykata nuk mund të lëshojë urdhër për shpallje të dëshmitarit bashkëpunues. Kjo do të 
thotë që praktikisht gjykata (gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari vetëm ose 
kryetari i trupit gjykues) nuk lëshon urdhër për shpallje të dëshmitarit bashkëpunues 
kur dyshohet nga prokurori i shtetit ose akuzohet me aktakuzë si organizator apo 
udhëheqës i grupit prej dy apo më shumë personave të cilët kanë kryer vepër penale.367 
 
Paragrafi 6. 
 
Në parag. 6 përcaktohen rastet të tjera kur urdhri me të cilin një person shpallet për 
dëshmitar bashkëpunues nuk vlen përkatësisht nuk vjen në shprehje. Rrjedhimisht 
urdhri nuk e ndalon fillimin apo vazhdimin e procedurës penale kundër dëshmitarit 
bashkëpunues në këto raste: a. për vepra penale të kryera pas lëshimit të urdhrit ose b. 
për vepra penale që dënohen me të paktën dhjetë vjet burgim. Mirëpo, për veprat 
penale që dënohen më të paktën dhjetë vjet burgim gjykata në bazë nenit 74 parag. 3 
nënparag. 3.9. të KP me rastin e matjes së dënimit merr parasysh si rrethanë lehtësuese 
bashkëpunimin vullnetar të personit të dënuar në hetimin ose ndjekjen penale.368 
 
Neni 238 [Revokimi i shpalljes si dëshmitar bashkëpunues] 
 
1. Me kërkesë të prokurorit të shtetit, urdhri i paraparë në nenin 237 të këtij 

Kodi mund të revokohet nga kolegji shqyrtues kur dëshmia e dëshmitarit 
bashkëpunues vërtetohet si e rreme në ndonjë pjesë të rëndësishme të saj, 
ose kur dëshmitari bashkëpunues nuk tregon të vërtetën e plotë. 

2. Dëshmitari bashkëpunues paralajmërohet për pasojat e dhënies së 
dëshmisë së rreme në ndonjë pjesë të rëndësishme të saj ose kur qëllimisht 
nuk e tregon të vërtetën e plotë para se të merret në pyetje nga gjyqtari i 
procedurës paraprake sipas nenit 237, paragrafi 1. i këtij Kodi dhe para se 
të dëshmojë nën mbrojtjen e urdhrit. Çdo dëshmim i tillë duhet të jetë ose 
në formë të shkruar në gjuhën e dëshmitarit bashkëpunues dhe e 

                                                 
367 Në mënyrë ngjashme edhe sipas legjislacionin, kroat dhe serb, dëshmitar bashkëpunues nuk mund të jetë 
personi për të cilin ekziston dyshimi i bazuar së është organizator i grupit të organizuar kriminal. Lidhur me 
këtë më hollësisht shih: Krapac, op. cit. fq. 468, 469; Škulić 2, fq. 1258.  
368 Salihu, Zhitia, Hasani, op.cit., fq. 262, 263, 264. 
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nënshkruar nga ai për të vërtetuar saktësinë e saj, ose e incizuar në audio 
apo videotrakë e cila për gjykatën është autentike. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në parag. 1 të këtij neni përcaktohet procedura e revokimit të dëshmisë së dëshmitarit 
bashkëpunues përkatësisht përcaktohet organi kompetent për revokim si edhe shkaqet e 
revokimit të urdhrit për shpalljen e dëshmitarit bashkëpunues. Deri sa urdhrin për 
shpallje të një personi për dëshmitar bashkëpunues e nxjerr gjyqtari i procedurës 
paraprake, gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit gjykues, revokimin e urdhrit për 
shpalljen e dëshmitarit bashkëpunues mund ta bëjë kolegji shqyrtues në rastet kur 
plotësohen kushtet e parapara në paragrafin 1 të këtij neni. Kështu, sipas parag. 1 të 
këtij neni dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues nga neni 237, mund të revokohet nga 
kolegji shqyrtues në këto dy raste: a) kur dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues 
vërtetohet si e rreme e tera ose në ndonjë pjesë të rëndësishme të saj, ose b) kur 
dëshmitari bashkëpunues nuk tregon të vërtetën e plotë.  
Me fjalë të tjera, në parag. 1 të këtij neni përcaktohen pasojat procedurale penale për 
dëshmi të rreme të dëshmitarit bashkëpunues ose për mos tregim të vërtetës së plotë 
nga ana e dëshmitarit bashkëpunues. 
Ndërkaq, pasojat juridike penale materiale përcaktohen me dispozitat e të drejtës 
penale materiale. Kështu, pasojë juridiko-penale dhe materiale e drejtpërdrejtë e 
deklaratës së rreme të dëshmitarit bashkëpunues, është se deklarata e rreme e 
dëshmitarit bashkëpunues përbën vepër penale nga neni 392 të KP-së. 369 
 
Paragrafi 2.  
 
Në parag. 2 të këtij neni përcaktohet detyrimi që dëshmitari bashkëpunues paraprakisht 
të paralajmërohet për pasojat e dhënies së dëshmisë se rreme.370 Paralajmërimi për 
pasojat e dëshmisë së rreme371 para se gjithash ka të bëjë me ndonjë pjesë të 
rëndësishme të dëshmisë së dëshmitarit bashkëpunues ose në rastet kur dëshmitari 
bashkëpunues nuk e tregon të vërtetën e plotë. Përveç kësaj, sipas kësaj dispozite, 
paralajmërimi për pasojat e dëshmisë së rreme bëhet para se dëshmitari bashkëpunues 
të merret në pyetje nga gjyqtari i procedurës paraprake sipas nenit 237, parag. 1 dhe 
para se dëshmitari të dëshmojë nën mbrojtjen e urdhrit. Në vijim të këtij paragrafi 
përcaktohet forma e dëshmimit nga dëshmitari bashkëpunues. Kështu, çdo dëshmim i 
dëshmitarit bashkëpunues duhet të jetë bërë: a. në formë të shkruar në gjuhën e 
dëshmitarit bashkëpunues dhe e nënshkruar nga dëshmitari bashkëpunues për të 
vërtetuar saktësinë e dëshmisë së tillë, ose b. e incizuar në audio apo videokasetë (jo 
videotrakë si theksohet në këtë dispozitë) e cila për gjykatën është autentike. 
  
                                                 
369 Lidhur me v. p. të deklarimit të rremë të dëshmitarit bashkëpunues shih: Salihu, Zhitia, Hasani, op. cit., 
fq. 1118 dhe 1119. 
370 Për pasojat e dëshmisë rreme të dëshmitarit i cili nuk është shpallur për dëshmitar bashkëpunues shih: 
komentet e nenit 125 parag. 1. 
371 Mirëpo, paralajmërimin për pasojat e dëshmisë së rreme të dëshmitarit bashkëpunues, sipas parag. 2 të 
këtij neni duhet vështruar në kontekst të paralajmërimit i cili duhet lexuar dëshmitarit bashkëpunues në 
procedurën paraprake shih: komentet e nenit 125 parag. 4. 
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Neni 239 [Njoftimi i të pandehurit për identitetin e dëshmitarit bashkëpunues] 
 

Të pandehurit kundër të cilit duhet të dëshmojë dëshmitari bashkëpunues i 
jepet një kopje e urdhrit me të cilin personi i tillë është shpallur dëshmitar 
bashkëpunues para shqyrtimit gjyqësor të të pandehurit. 

 
Në nenin 239, përcaktohet detyrimi i gjykatës për ta njoftuar të pandehurin për 
identitetin e dëshmitarit bashkëpunues. Në këtë rast njoftimi bëhet në atë mënyrë që 
para shqyrtimit gjyqësor, të pandehurit kundër të cilit duhet të dëshmojë dëshmitari 
bashkëpunues, i jepet një kopje e urdhrit me të cilin personi i tillë është shpallur 
dëshmitar bashkëpunues. Me fjalë të tjera, i pandehuri më së largu deri para shqyrtimit 
gjyqësor duhet të mësojë për identitetin e dëshmitarit bashkëpunues. Njoftimi me 
identitetin e dëshmitarit bashkëpunues i mundëson të pandehurit mbrojtje më të 
suksesshme gjatë shqyrtimit gjyqësor nga pretendimet e akuzës. 
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Kapitulli XV: Faza e ngritjes së aktakuzës dhe deklarimit 
 
Akuzimi është faza e dytë e stadit të parë të procedurës penale. Pas përfundimit të 
hetimit paditësi paraqet akuzën në mënyrë që çështja penale të kalojë në gjykatë. Në 
procedurën tonë penale me termin akuzë (padi), nënkuptojmë disa akte akuzuese të 
posaçme.  
Sipas KPP- së në fuqi si akte akuzuese në kuptim të gjerë janë: propozimipër ndjekje i 
të dëmtuarit, aktakuza, propozimi i prokurorit të shtetit për shqiptimin e masës 
edukative apo dënimit për të mitur372 Në kuadër të këtyre akteve paditëse, aktakuza 
paraqet aktin më të rëndësishëm paditës të cilin e ngrit ekskluzivisht prokurori i shtetit 
për vepra penale të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare. Akti paditës në procedurën për të 
mitur quhet propozimi i arsyetuar për shqiptimin e dënimit ose masës edukative373. 
ndërkaq akti paditës në procedurën kundër personave me paaftësi mendore është 
propozimi për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm.374  
KPP-ja ka evituar mundësinë e paraqitjes së propozimakuzës dhe padisë private, para 
se gjithash për shkak se janë hequr dispozitat me të cilat rregullohet procedura e 
shkurtër dhe është hequr ndjekja me padi private. Me paraqitjen e aktakuzës (ose 
padisë tjetër) realizohet parimi akuzator nemo iudex sine actore. 
Faza e akuzimit fillon me ngritjen e aktakuzës ndërkaq përfundon me përfundimin e 
procedurës së kontrollimit të aktakuzës. Si e tillë faza e akuzës përbëhet nga: 1) ngritja 
e akuzës dhe 2) kontrollimi akuzës.375 
Zbatimi konsekuent i parimit akuzator kërkon që sipas çdo akuzë të ngritur të caktohet 
shqyrtimi gjyqësor duke mos u lëshuar në shqyrtimin paraprak të bazueshmërisë së saj. 
Mirëpo, procedurat penale bashkëkohore jo gjithmonë zbatojnë me konsekuencë 
parimin akuzator, duke lejuar kontrollimin gjyqësor të akuzës së paditësit të autorizuar 
para se të paraqitet në shqyrtim gjyqësor.376 Kontrollimi i akuzës para se gjithash 
arsyetohet me evitimin e procedurave sipas akuzave të pabazuara dhe të paligjshme, që 
është sa në interes të të pandehurit aq edhe në interesin publik. 
Aktakuza është akt formal juridik i prokurorit të shtetit e cila paraqitet në procedurë të 
rregullt e me të cilin kërkohet nga gjykata kompetente që kundër personit të caktuar për 
vepër penale qe ndiqet sipas detyrës zyrtare të caktohet shqyrtimi gjyqësor në të cilin 
do të vendoset lidhur me bazueshmërinë e aktakuzës. Aktakuza sipas rregullit paraqitet 
me shkrim e përjashtimisht mund të paraqitet edhe me gojë në shqyrtimin gjyqësor 
(neni 304 parag. 2 dhe nenit 350 dhe 351). Aktakuza duhet përpilohet në gjuhen zyrtare 
të gjykatës. Nëse në gjykatë janë në përdorim dy e më shumë gjuhë zyrtare, atëherë 
aktakuza përpilohet në njërën nga këto gjuhë.377  
Qëllimi i aktakuzës është: a.) që çështja penale të bartet në stadin vijues të procedurës 
penale përkatësisht në shqyrtimin gjyqësor për të vendosur gjykata lidhur me 
                                                 
372 Sipas KPP-sësë mëparshme, përveç akteve akuzuese të theksuara më sipër ekzistonin edhe propozim-
akuza dhe padia private.  
373 Shih: neni 63 i Kodit të drejtësisë për të mitur, Kodi nr. 03/L-193, 8 korrik 2010. 
374 Shih: nenin 512 i KPP-së. 
375 Grubač, op. cit., fq. 389. 
376 Ibid. 
377 Lidhur me përdorimin gjuhës në procedurën penale me hollësisht shih: komentet e nenit 14 të KPP-së. 
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bazueshmërinë e saj; b.) që të përkufizohet lënda e gjykimit ashtu që gjykata të mundë 
të marrë vendim vetëm lidhur me personin dhe veprën penale nga aktakuza dhe c.) që 
të pandehurit t’i bëhet e ditur definitivisht se për çka akuzohet, në mënyrë që të mundë 
të përgatisë mbrojtje të efektshme. 
Me dispozitën e nenit 240 rregullohen dy lloje të aktakuzave: a. aktakuza e 
drejtpërdrejtë, të cilës sipas rregullit i paraprijnë faza e hetimeve përkatësisht aktakuza 
e cila ngritët pas zhvillimit hetimeve dhe b. aktakuza e drejtpërdrejtë të cilës nuk i 
paraprijnë hetimet, në rastet kur prokurori i shtetit vlerëson se informacionet me të cilat 
disponon për veprën penale dhe kryerësin paraqesin dyshim të bazuar mirë se i 
pandehuri ka kryer një apo më shumë vepra penale dhe në rastet nga neni 304 parag. 2 
dhe neni 350. 
Gjykata është e lidhur me akuzën dhe nuk mund të dal jashtë suazave të akuzës. Pra, 
gjykata është e lidhur me personin dhe veprën penale nga aktakuza. Lidhmëria e 
aktgjykimit me personin e akuzuar quhet identitet subjektiv i aktgjykimit me aktakuzën 
ndërkaq lidhmëria e aktgjykimit me veprën penale nga aktakuza quhet identitet objektiv 
i aktgjykimit më aktakuzën. Gjykata ka detyrim të respektojë identitetin subjektiv dhe 
objektiv të aktgjykimit me aktakuzën, nga se kjo shkelje përbën shkelje esenciale 
absolute të dispozitave të procedurës penale.378  
Me dispozitat nga neni 245-256 të KPP-së synohet kontrolli real i aktakuzës për dallim 
nga dispozitat e LPP-së që zbatoheshin pas Luftës në Kosovë dhe dispozitat e KPP-së 
së mëparshme, të cilat ofronin vetëm kontrollim formal të aktakuzës. Duke u nisur nga 
ky fakt, sipas KPP-së në fuqi, kontrollimi efikas dhe gjithëpërfshirës i aktakuzës, 
sigurohet nëpërmjet një mori të dispozitave, me të cilat rregullohet shqyrtimi fillestar 
dhe shqyrtimi i dytë. Me fjalë të tjera, gjatë procedurës së kontrollimit të aktakuzës, i 
pandehuri mund të kundërshtojë provat në të cilat mbështet aktakuza si edhe mund të 
paraqes kërkesë për hudhjen e aktakuzës. Në fund të procedurës së kontrollimit të 
aktakuzës, gjykata vendos nëse aktakuza është e bazuar dhe nëse e gjen se aktakuza 
është e bazuar, çështja kalon në shqyrtim gjyqësor. Në të kundërtën, kur gjykata e gjen 
se aktakuza është e pabazuar merr aktvendim për hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e 
procedurës penale (neni 250). 
 
Neni 240 [Gjykimi penal që zbatohet vetëm pas ngritjes së aktakuzës] 
 
1. Pas përfundimit të hetimit ose kur prokurori i shtetit konsideron se 

informacionet me të cilat ai disponon për veprën penale dhe kryerësin e saj 
paraqesin dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale apo 
vepra penale, procedura para gjyqit mund të zbatohet vetëm në bazë të 
aktakuzës së ngritur nga prokurori i shtetit. 

2. Nëse hetimi ka përfunduar dhe nuk ka prova të mjaftueshme për të 
mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale 
ose vepra penale, prokurori i shtetit nxjerr aktvendim për pushimin e 
hetimit. 

 

                                                 
378 Lidhur me këtë institut më hollësisht shih: komentet e nenit 360 dhe neni 384 parag. 1 nënparag. 10. 
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Paragrafi 1. 
 
Me dispozitën e nenit 304 shprehet parimi akuzator sipas të cili nuk ka gjykim pa padi-
akuzë (lat. nemo judex sine actore). Ky parim, si parim i përgjithshëm proceduralo-
penal e zgjidh çështjen e fillimit dhe të zhvillimit të procedurës deri në zgjidhjen 
definitive të çështjes penale. Sipas këtij parimi, procedura penale mund të fillohet dhe 
të zhvillohet vetëm mbi bazë të kërkesës së paditësit të autorizuar. Domethënia 
procedurale e këtij parimi nënkupton që gjykata asnjëherë sipas detyrës zyrtare nuk 
mund të iniciojë procedurën penale (ne eat judex ex officio).379 Kështu, për t’u 
zhvilluar procedura penale para gjykatës, është e domosdoshme që më parë paditësi i 
autorizuar të ketë iniciuar procedurën penale dhe këtë iniciativë ta mbështesë gjatë 
procedurës penale. Ky parim mundëson ndarjen precize të funksioneve themelore të 
procedurës penale përkatësisht funksionit të ndjekjes, gjykimit të mbrojtjes. Parimi i 
ndarjes së funksioneve të procedurës penale nënkupton që çdo subjekt themelor në 
procedurën penale e ushtron funksionin përkatës. Kështu, në procedurat penale 
bashkëkohore funksionin e ndjekjes e ushtron paditësi i autorizuar (teza), të mbrojtjes i 
pandehuri përkatësisht mbrojtësi (antiteza) dhe të gjykimit gjykata (sinteza).380 Ky 
parim i ka rrënjët në formën akuzatore të procedurës penale, për dallim nga procedura 
inkuizitore në të cilën funksionet themelore gjyqësore ishin të kumuluara në një subjekt 
themelor procedural penal. Si i tillë parimi akuzator ka vlerë të përhershme dhe sot 
zbatohet në të gjitha procedurat penale të shteteve bashkëkohëse.  
Paditësi i autorizuar dhe akti i tij paditës përmbajtja e të cilit është e rregulluar me ligj 
janë supozim themelor si për fillimin e procedurës penale ashtu edhe për zhvillimin e 
mëtejmë të saj. Vetë fakti i ekzistimit të akuzës e detyron gjykatën që të vendosë lidhur 
me akuzën. Kështu, gjykata gjatë tërë procedurës penale sipas detyrës zyrtare kujdeset 
nëse edhe më tutje ekziston paditësi i autorizuar dhe akuza në kuptimin procedural. 
Paditësi i autorizuar, në të gjitha fazat e procedurës penale mund të tërhiqet nga ndjekja 
dhe ky veprim ka për pasojë pushimin e procedurës penale. Pushimi i procedurës penale 
në rastet e tërheqjes së paditësit të autorizuar shpjegohet me zbatimin e parimit akuzator. 
Parimi akuzator vjen në shprehje në shumë dispozita të KPP-së. Kështu parimi 
akuzator përcaktohet me dispozitat nenit 6 parag. 2 të KPP-së.381 Me këtë dispozitë 
përcaktohet se procedura penale fillon vetëm me kërkesë të prokurorit të shtetit. Në 
procedurën tonë penale paditës i autorizuar është eksluzivisht prokurori i shtetit për 
dallim nga legjislacioni i mëparshëm sipas të cilit paditës të autorizuar ishin përveç 
prokurorit publik edhe paditësi subsidiar dhe paditësi privat.382 Nga sa u tha rezulton se 
paditës i autorizuar nuk mund të jetë çdo person. Me fjalë të tjera, të drejtë në padi ka 
                                                 
379 Pavišić, Berislav, Krivično procesno pravo, 2011, fq. 34.  
380 Petrić, Priručnik za prmenu zakona o krivičnom postupku, Beograd, 1985, fq. 13 - cit. sipas Škulić 
Milan, Krivično procesno pravo, Beograd, 2010, fq. 44. 
381 Sahiti, Murati, op. cit., fq. 94. 
382 Sipas legjislacionit të mëparshëm këta paditës mund të ndaheshin në dy kategori themelore në përputhje 
me veprat penale të cilat ndiqen kryesisht dhe sipas padisë private. Për veprat penale të cilat ndiqen 
kryesisht, prokurori publik ishte paditës primarë, ndërkaq për veprat penale të cilat ndiqen me propozim, po 
ashtu prokurori publik është paditës i autorizuar, me kusht që të ekzistojë propozimi i tillë nga ana e të 
dëmtuarit. Më tutje, për veprat penale të cilat ndiqen kryesisht, i dëmtuari me vepër penale mund të 
paraqitet në cilësi të paditësit subsidiar (në vend të prokurorit publik) në rastet kur prokurori publik ose nuk 
e fillon ndjekjen ose kur është tërhequr nga ndjekja. Ndërkaq, për veprat penale të cilat sipas Kodit penal 
ndiqen me padi private, paditës i autorizuar ishte ekskluzivisht paditësi privat. 
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vetëm subjekti i parashikuar me KPP-në. Pamundësia që çdo person të mundë të 
paraqitet në cilësi të paditësit para se gjithash është e motivuar me mbrojtjen e 
qytetarëve nga akuzat arbitrare. Për shkak të kufizimit të drejtës në padi, legjislacionet 
bashkëkohore qytetarëve u njohin të drejtën në kallëzim penal nëpërmjet të cilit ata 
ndikojnë në ndjekje penale (neni 79 parag. 1). 
Parimi akuzator është ekskluziv ngase në procedurat penale bashkëkohëse iniciativa 
për fillim të procedurës penale pa përjashtim është në duart e paditësit të autorizuar.383 
Në të vërtetë, në procedurat penale bashkëkohore përjashtimet nga parimi i akuzator 
janë shumë të rralla. Këto përjashtime vinë në shprehje në procedurën e shkurtër 
(sumare) dhe në procedurën për të mitur Kështu në disa procedura penale në regjion 
shqyrtimi gjyqësor në procedurën e shkurtër mund të mbahet pa paditësin e autorizuar 
apo procedura penale për të mitur në kushtet e parapara me ligj, mund të iniciohet me 
vendim të gjykatës e cila si u theksua me parë është bartëse e funksionit gjyqësor. 
Përjashtime të tilla nga parimi akuzator ekzistonin edhe në Ligjin e procedurës penale 
që ishte në zbatim në Kosovë para hyrjes në fuqi të KPP-së. Kodi i procedurës penale i 
Kosovës duke ndjekur trendët bashkëkohore ka zbatuar me konsekuencë parimin 
akuzator duke përjashtuar kështu mundësinë e zhvillimit të procedurës penale pa 
paditës të autorizuar.  
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e parag. 2 të këtij neni është dispozitë krejtësisht e re.384 Në të vërtetë, me 
këtë dispozitë, prokurori i shtetit detyrohet të pushojë hetimin në rastet kur hetimi ka 
përfunduar dhe nuk janë mbledhur prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin se 
i pandehuri ka kryer vepër ose vepra penale. Në këtë rast, prokurori i shtetit hetimin e 
pushon me aktvendim mbi pushimin e hetimit. Lidhur me aktvendimin për pushimin e 
hetimit zbatohen dispozitat e parag. 2 të nenit 158.385 
Duke detyruar prokurorin e shtetit për të pushuar procedurën penale në rastet e 
përcaktuara në parag. 2 të këtij neni, ligjdhënësi ka plotësuar një zbrazësi të cilën kanë 
mund ta shfrytëzojnë prokuroret, duke lënë rastet gjyqësore të hapura,386 duke lënë të 

                                                 
383 Petrić 1, fq. 13 - cit. sipas Škulić 2, fq. 46. 
384 Në dispozitën e paragrafit 2 të nenit 304, të KPP-sësë mëparshme, përcaktohej zbatimi i analogjisë 
ligjore, sipas së cilës dispozitat mbi aktakuzën zbatohen në mënyrë identike edhe në rastet e ndjekjes nga 
paditësi privat ose subsidiar. Me fjalë të tjera, përkitazi me aktakuzën e paditësit subsidiar dhe padinë 
private të paditësit privat të ngritur në procedurë të rregullt vlenin dispozitat të cilat zbatohen lidhur me 
aktakuzën e ngritur nga prokurori publik. Mirëpo, sipas paragrafit 2 të nenit 304 të KPP-sësë mëparshme, 
vetëm padia private e ngritur në procedurë të rregullt do të duhej të kishte tiparet e aktakuzës. Ndonëse 
sipas legjislacionit të mëparshëm lejohej ndjekja me padi private, vetëm për një numër të vogël të veprave 
penale ndjekja bëhej me padi private. Nga kjo rezulton se vetëm për një numër tejet të vogël të veprave 
penale ndjekja bëhej me padi private dhe atë në procedurë të shkurtër. Andaj dispozita e paragrafit 2 të nenit 
304 sipas së cilës edhe lidhur me padinë private të ngritur në procedurë të rregullt duhet zbatuar dispozitat 
lidhur me aktakuzën e prokurorit publik dukej e pakuptimtë, për shkak se me Kod penal nuk parashihej 
mundësia e ngritjes së padisë private në procedurë të rregullt. 
Prandaj zbatimi dispozitave mbi aktakuzën nga nenit 304 parag. 2 ekskluzivisht i referohej ndjekjes nga 
paditësi subsidiar e jo ndjekjes me padi private për shkak të pamundësisë së ngritjes së padisë private në 
procedurë të rregullt. 
385 Më hollësisht shih: komentet e nenit 158. 
386 Për lënien e gjyqit të hapur në procedurën penale inkuizitore më hollësisht shih: Sahiti, Murati, op. cit., 
fq. 46.  
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pandehurit në një situatë procedurale të pa qartë dhe të pa pasigurt, përkatësisht pa 
vendim për pushim të hetimit ose ngritje të aktakuzës ndaj tyre. Së këndejmi, kjo 
dispozitë e re, është në funksion të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të personit ndaj të 
cilit ka filluar procedura penale.  
 
Praktika gjyqësore 
 
“Në ankesën e tij Prokurori special pretendon se ekzistojnë prova të mjaftueshme për 
të mbështetur dyshimin e bazuar mirë, për veprën penale Pastrim i parave, kundër F. 
L. etj. 
Përveç tjerash prokurori thekson provat e shpenzimeve dhe stilit të jetës së të 
pandehurve të cilat i kalojnë të ardhurat e tyre legjitime nuk shpijnë në asnjë 
konkluzion tjetër përveç atij se të pandehurit merrnin para të cilat ishin fituar nga 
krimi. Kolegji refuzoi ankesën e Prokurorit. 
Kolegji shpreh shqetësim për konkluzionin e prokurorit se në fakt të jetuarit e një jete 
luksoze krahasuar me të ardhurat e tyre të paraqitura, tregon se të pandehurit kanë 
kryer vepër penale. Një konkluzion i tillë i përgjithësuar pa prova të tjera të 
konkretizuara nuk përbën asgjë më shumë se spekulim. 
Në thelb, Prokurori ndërton rastin mbi mospërputhjet midis fondeve të deklaruara të 
vëllezërve L. dhe shpenzimeve të tepërta, duke çuar prokurorin në konkluzion se 
shpenzimet ishin paguar nga fonde të padeklaruara të cilat ishin marrë përmes 
aktiviteteve të paligjshme. Ndonëse fondet me sa duket janë përtej të ardhurave të 
deklaruara të të pandehurve, prokurori nuk tregon se (deri në standardin e dyshimit të 
bazuar mirë) ato në të vërtetë janë fonde nga aktiviteti kriminal. 
Nuk mund t’i lihet Gjykatës që t’i supozojë elementet kyçe të veprës penale...procedura 
penale nuk mund të bazohet në një teori të prokurorit pa vërtetim të duhur të fakteve 
dhe provave përkatëse...”  
(Gjykata e Apelit, PN/KR NR.577/13, dt.10 dhjetor 2013, në ankesë ndaj Aktvendimit 
P.nr. 8/13, paragrafi 140-148) 
 
Neni 241 [Aktakuza] 
 
1. Aktakuza përmban: 

1.1. përcaktimin e gjykatës ku do të mbahet shqyrtimi gjyqësor; 
1.2. emrin dhe mbiemrin e të pandehurit dhe të dhënat e tij personale; 
1.3. të dhënat nëse është shqiptuar paraburgimi dhe sa kohë ka zgjatur 

ose masat e urdhëruara kundër të pandehurit për sigurimin e pranisë 
së tij, nëse ai ndodhet në liri dhe nëse ai është liruar para ngritjes së 
aktakuzës, sa është mbajtur në paraburgim. 

1.4. kohën dhe vendin e kryerjes së veprës penale, objektin në të cilin 
është kryer dhe mjetin me të cilin është kryer vepra penale, si dhe 
rrethanat tjera të nevojshme për të përcaktuar me saktësi veprën 
penale; 

1.5. emërtimin ligjor të veprës penale duke i’u referuar dispozitave të 
Kodit Penal; 
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1.6. Rekomandimin për provat që duhet prezentuar në shqyrtimin 
gjyqësor së bashku me emrat e dëshmitarëve dhe ekspertëve, 
shkresat që duhet lexuar dhe sendet që duhet marrë si provë. 

1.7. Shpjegimin e arsyeve për ngritjen e aktakuzës bazuar në rezultatet e 
hetimit dhe provat që vërtetojnë faktet kryesore; 

1.8. Nëse është zbatuar mundësia hetuese e veçantë, në aktakuzë duhet të 
ceken emrat e gjyqtarëve të kolegjit që ka drejtuar mundësinë 
hetuese të veçantë. 

1.9. Aktakuza përcakton me saktësi çdo ndërtesë, pasuri të paluajtshme, 
pasuri të luajtshme, fonde apo pasuri tjera që mund t’i nënshtrohen 
konfiskimit. Aktakuza po ashtu përshkruan provat e nevojshme që 
kërkohen për të arsyetuar konfiskimin nga Kapitulli XVIII i këtij 
Kodi. 

2. Nëse i pandehuri gjendet në liri, prokurori i shtetit në aktakuzë mund të 
propozojë që të jepet urdhri për paraburgim, e kur i pandehuri gjendet në 
paraburgim, prokurori i shtetit mund të propozojë që ai të lirohet. 

3. Një aktakuzë mund të ngritët për disa vepra të ndryshme penale ose ndaj 
disa të pandehurve vetëm kur në pajtim me nenin 35 të këtij Kodi mund të 
zbatohet procedura e përbashkët. 

  
Aktakuza është akt formal me të cilin kërkohet nga gjykata që të caktohet shqyrtimi 
gjyqësor kundër personit të caktuar për vepër penale të caktuar. Aktakuza është akt 
formal nga se përmbajtja e saj përcaktohet saktësisht me ligj. Duhet theksuar se 
përcaktimi saktësisht me ligj i përmbajtjes së aktakuzës është shprehje e parimit 
akuzator në procedurës penale. Në të vërtetë, duke përcaktuar me ligj përmbajtjen e 
aktakuzës njëherësh përcaktohet lënda e kontestit e cila mandej për shkak të identitetit 
që duhet të ekzistojë ndërmjet aktgjykimit dhe të aktakuzës duhet të përfshihet me 
aktgjykim.387 
Aktakuzën sipas KPP-së e përpilon me shkrim ekskluzivisht prokurori i shtetit. Ajo 
mund të pasojë si rezultat i zhvillimit të hetimit ose si rezultat i faktit se prokurori i 
shtetit konsideron se informacionet me të cilat ai disponon për veprën penale dhe 
kryerësin e saj paraqesin dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale. 
(aktakuza e drejtpërdrejtë). Më tutje, procedura në gjyq mund zbatohet vetëm në bazë 
të aktakuzës së ngritur nga prokurori i shtetit (neni 240 parag. 1). Në rastet kur hetimi 
ka përfunduar dhe nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar 
mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale ose vepra penale, prokurori i shtetit, siç është 
theksuar më parë nxjerr aktvendim për pushimin e hetimit (neni 240 parag. 2).  
Përmbajtja e aktakuzës është përcaktuar me nenin 241 të KPP-së. Sipas këtij neni radha 
e elementeve përbërëse të aktakuzës ka pësuar ndryshime të dukshme në krahasim me 
KPP-në e mëparshme ashtu që radhitja e elementeve të aktakuzës në KPP është në 
përputhje me legjislacionet e procedurës penale bashkëkohore dhe në përputhje me 

                                                 
387 Krahaso: Tomašević, Goran, Kazneno procesno pravo: temeljni pojmovi i osnove praktične primjene, 
Split, 1998, fq. 186. 
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kërkesat e praktikës gjyqësore.388 Aktakuza sipas këtij neni përmban elementet e 
domosdoshme dhe fakultative.389  
Elementet e detyrueshme duhet t’i ketë çdo aktakuzë ndërkaq elementet fakultative nuk 
janë të domosdoshme për çdo aktakuzë. Elementet e domosdoshme të aktakuzës 
përcaktohen në paragrafin 1 të nenit 242 ndërkaq elementet fakultative në paragrafin 2 
dhe 3 të nenit 243. 
Në grupin e elementeve të detyrueshme të aktakuzës bëjnë pjesë: 
1) përcaktimi i gjykatës ku do të mbahet shqyrtimi gjyqësor. Përcaktimi i gjykatës 

para së cilës do të mbahet shqyrtimi gjyqësor bëhet në bazë të rregullave për 
caktimin e kompetencës së gjykatave në çështjen penale konkrete.390 

2) emri dhe mbiemri i të pandehurit dhe të dhënat e tij personale. Të dhënat personale 
nga neni 233 janë me rëndësi për identifikimin e plotë të akuzuarit, individuali-
zimin e personalitetit të akuzuarit dhe matjen e dënimit. Nuk është e lejuar 
aktakuza alternative, përkatësisht akuzimi i dy e më tepër personave për të njëjtën 
vepër penale, në mënyrë që gjykata vetëm njërin prej tyre ta shpallë fajtor. Pra, 
përcaktimi i të dhënave personale të të akuzuarit mundëson që me aktgjykim të 
përfshihet vetëm personi i akuzuar (identiteti subjektiv ndërmjet aktgjykimit dhe 
aktakuzës); 

3) të dhënat nëse është caktuar paraburgimi dhe sa kohë ka zgjatur ose masat e 
urdhëruara kundër të pandehurit për sigurimin e pranisë së tij, nëse ai ndodhet në 
liri dhe nëse ai është liruar para ngritjes së aktakuzës, sa është mbajtur në 
paraburgim. Paraqitje e të dhënave precize lidhur me caktimin e paraburgimit dhe 
kohëzgjatjen e tij, nënkupton saktësimin e orës, ditës kur është caktuar paraburgimi 
dhe intervalin e kohëzgjatjes së paraburgimit, e në rastet kur i pandehuri është 
liruar nga paraburgimi para ngritjes së aktakuzës, sa kohë është mbajtur në 
paraburgim. Mirëpo, nëse ndaj të akuzuarit nuk është caktuar fare paraburgimi kjo 
e dhënë duhet të precizohet sikurse të dhënat për paraburgimin.. Përveç kësaj, në 
aktakuzë duhet të shënohet e dhëna nëse ndaj të pandehurit është shqiptuar ndonjë 
masë tjetër për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale. 

                                                 
388 Sipas nenit 305 të KPP-së së mëparshme, elementet e detyrueshme aktakuzës i ishin përcaktuar me këtë 
radhë: emri dhe mbiemri i të pandehurit me të dhënat personale të cilat merren me rastin e marrjes në pyetje 
të pandehurit për herë të parë (neni 233 i KPP-së së mëparshme); të dhënat lidhur me paraburgimin ose 
masat të tjera për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale; emërtimi ligjor i veprës penale; 
përshkrimi faktik i veprës penale; arsyet për ngritjen e aktakuzës; përcaktimi i gjykatës ku do të mbahet 
shqyrtimi gjyqësor dhe rekomandimi 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. Duhet 
theksuar elementet e domosdoshme të aktakuzës të numëruara sipas radhës së përcaktuar në nenin 305 
parag. 1 të KPP-sësë mëparshme, nuk i përgjigjen plotësisht radhës së elementeve të aktakuzave të hartuara 
në praktikën gjyqësore. Kështu p.sh, nuk ishte e logjikshme që kualifikimi juridik i veprës penale si element 
përbërës i aktakuzës të theksohet para përshkrimit të veprës penale ose arsyetimi i aktakuzës para 
propozimit të provave etj. Për më tepër me rastin e përcaktimit të elementeve përbërëse të aktakuzës nuk 
ishte respektuar radha sipas së cilës ishin mbarështuar elementet e domosdoshme të aktakuzës në Ligjin e 
procedurës penale i cili ishte në zbatim pas luftës në Kosovë para hyrjes në fuqi të KPP-së së mëparshmë. 
Kjo mënyrë radhitjes së elementeve përbërëse të aktakuzës nuk ekzistonte as në legjislacionet procedurale 
penale të shteteve në regjion. Për këto arsye, KPP-ja në fuqi ka përcaktuar radhën e elementeve të aktakuzës 
siç është përcaktuar në nenin 241. 
389 Krahaso: Grubač, op. cit., fq. 391. 
390 Lidhur me caktimin e kompetencës lëndore dhe territoriale të gjykatës më hollësisht shih: komentet e 
neneve 20-38.  
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4) koha dhe vendi i kryerjes së veprës penale, objekti në të cilin është kryer dhe 
mjetin me të cilin është kryer vepra penale, si dhe rrethanat tjera të nevojshme për 
të përcaktuar me saktësi veprën penale. Ky element i aktakuzës përfshinë 
përshkrimin faktik të veprës penale, për të cilën duhet të mbahet shqyrtimi 
gjyqësor. Në të vërtetë, përshkrimi i veprës penale përmban tiparet ligjore të veprës 
penale konkrete e cila është objekt i aktakuzës siç është; koha dhe vendi i kryerjes 
së veprës penale, objekti në të cilin është kryer dhe mjetin me të cilin është kryer 
vepra penale si edhe rrethanat tjera të nevojshme për të precizuar me saktësi 
veprën penale e cila i ngarkohet të akuzuarit. Ky përshkrim duhet të paraqesë 
elementet kryesore të veprës penale të cilat janë objekt i aktakuzës në bazë të të 
cilave kjo vepër penale përcaktohet dhe dallohet nga veprat tjera penale. Lidhur me 
aktakuzën e drejtpërdrejtë, prokurori i shtetit përshkrimin e jep në bazë të 
materialeve të paraqitura bashkë me kallëzimin penal. Duhet theksuar se 
përshkrimi i veprës penale përbën bazën faktike të aktakuzës me të cilën 
përcaktohet lënda e aktakuzës përkatësisht lënda e shqyrtimit gjyqësor. Deri sa 
kualifikimin juridik nga aktakuza gjykata mund ta pranojë ose të mos e pranojë 
përkatësisht ta ndryshojë, ajo ekskluzivisht mund të gjykojë vetëm për ngjarjen e 
përfshirë në aktakuzë. Së këndejmi aktgjykimi i gjykatës i referohet vetëm veprës 
penale e cila është lëndë e aktakuzës. Përshkrimi faktik i veprës penale nga 
aktakuza është bazë për ekzistimin e identitetit ndërmjet veprës penale nga 
aktakuza dhe veprës penale që është objekt i shqyrtimit gjyqësor (identitetit 
objektiv ndërmjet aktgjykimit dhe aktakuzës).  

5) emërtimi ligjor i veprës penale duke iu referuar dispozitave të Kodit penal. 
Emërtimi ligjor i veprës penale dhe përcaktimi i dispozitave të Kodit penal që 
duhet zbatuar përbën bazën juridike të aktakuzës. Në të vërtetë, emërtimi ligjor 
nënkupton kualifikimin juridik përkatësisht përfshirjen e gjendjes faktike me 
dispozitën me të cilën përcaktohet vepra penale përkatëse. Emërtimi ligjor i veprës 
penale përfshinë emërtimin të cilin ligjdhënësi e përdor për veprën penale konkrete 
në Kodin penal. Emërtimi ligjor apo kualifikimi juridik nuk mund të përcaktohet 
në mënyrë alternative. Duhet theksuar se gjykata nuk është e lidhur me 
kualifikimin juridik të veprës penale nga aktakuza nga se gjykata kualifikimin 
juridik të veprës penale mund ta ndryshojë sipas rezultatit të shqyrtimit gjyqësor. 
Megjithatë, kualifikimi juridik është me rëndësi për caktimin e kompetencës së 
gjykatës. Duhet theksuar se, kualifikimi juridik nuk ndikon në vlerësimin e 
identitetit objektiv ndërmjet aktakuzës dhe aktgjykimit. 

6) rekomandimi 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. Propozimi i provave nga prokurori i shtetit përbën njërin nga 
elementet e detyrueshme të aktakuzës. Prokurori i shtetit në aktakuzë propozon 
provat për shqyrtimin gjyqësor me të cilat mbështetet aktakuza duke konkretizuar 
dhe theksuar emrat e dëshmitarëve dhe ekspertëve që duhet të thirrën në 
shqyrtimin gjyqësor, shkresat të cilat duhet lexuar dhe sendet që duhet marrë si 
provë. Në propozimin për provat që duhet shqyrtuar në shqyrtimin gjyqësor duhet 
përfshirë si provat të cilat janë administruar gjatë hetimeve ashtu edhe provat të 
cilat nuk janë administruar gjatë hetimeve. 
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7) shpjegimi i arsyeve për ngritjen e aktakuzës bazuar në rezultatet e hetimit dhe 
provat që vërtetojnë faktet kryesore Pra, aktakuza përmban edhe arsyetimin në 
cilin prokurori i shtetit paraqet arsyet për ngritjen e aktakuzës duke u bazuar në 
provat e mbledhura gjatë hetimeve me të cilat vërtetohen faktet kryesore. Në 
arsyetimin e aktakuzës prokuroi i shtetit paraqet si rrethanat të cilat e ngarkojnë të 
akuzuarin ashtu edhe ato të cilat janë në favor të mbrojtjes së tij. Në arsyetimin e 
aktakuzës në veçanti duhet të paraqitet mbrojtja e të pandehurit dhe qëndrimi i 
prokurorit të shtetit lidhur me mbrojtjen e të pandehurit. Në të vërtetë, në arsyetim 
prokurori i shtetit, në bazë të provave me të cilat disponon dhe provave të 
propozuara shpjegon arsyet e ekzistimit të dyshimi të bazuar se i pandehuri ka 
kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Në arsyetim nuk kërkohet që të 
theksohet përmbajtja e çdo prove veç e veç ngase gjyqtarit të vetëm gjykues ose 
kryetarit të trupit gjykues bashkë me aktakuzën i dërgohet edhe materiali tjetër në 
të cilin mbështet aktakuza.391 

8) nëse është zbatuar mundësia hetuese e veçantë, në aktakuzë duhet të ceken emrat e 
gjyqtarëve të kolegjit që ka drejtuar mundësinë hetuese të veçantë. Si mund të 
shihet KPP-ja në fuqi përmbajtjen e aktakuzës e ka zgjeruar duke i shtuar edhe dy 
elemente të reja të aktakuzës të përcaktuara nënparag. 8 dhe 9 të parag. 1 të këtij 
neni. Sa i përket elementit të aktakuzës të përcaktuar në nënparag. 8, parag. 1 të 
këtij neni, shpjegimin duhet kërkuar në rolin e ri të kolegjit të mundësisë hetuese të 
veçantë392 sipas KPP-së në fuqi. Në të vërtetë, këtë element të aktakuzës duhet 
vështruar edhe në kontekst të dispozitës së parag. 2 të nenit 242 sipas të cilit në 
rastet kur është zbatuar mundësia hetuese e veçantë, njëri nga gjyqtarët e kolegjit 
caktohet si gjyqtar i vetëm gjykues ose si kryetar i trupit gjykues ose si anëtar i 
trupit gjykues.393 

9) Në aktakuzë përcaktohet me saktësi çdo ndërtesë, pasuri të paluajtshme, pasuri të 
luajtshme, fonde apo pasuri tjera që mund t’i nënshtrohen konfiskimit. Po ashtu në 
aktakuzë përshkruhen provat e nevojshme që kërkohen për të arsyetuar 
konfiskimin nga Kapitulli XVIII i KPP-së. Ndërkaq, elementin tjetër të ri të 
aktakuzës të përcaktuar në nënparag. 9 të parag. 1 të këtij neni duhet shpjeguar me 
rregullimin e ri të institutit të konfiskimit të pasurisë.394 

 
Paragrafi 2. 
 
Përveç, elementeve të domosdoshme, aktakuza mund të përmbajë edhe këto elemente 
fakultative: a). propozimin për caktimin e paraburgimit ndaj të pandehurit i cili gjendet 
në liri dhe b). propozimin që i pandehuri të lirohet nga paraburgimi nëse ndaj tij është 
caktuar paraburgim. Këto elemente të aktakuzës konsiderohen si elemente fakultative 
nga se këto propozime prokurori i shtetit mund t’i paraqesë bashkë me aktakuzë por 
mund t’i paraqesë edhe pas ngritjes së aktakuzës.  

                                                 
391 Lidhur me elementet e aktakuzës të përcaktuara nga nënparg. parag. 1-7 parag. 1 të nenit 241, krahaso: 
Vasiljević, op. cit., fq. 580-581.  
392 Shih: komentet parag. 4 të nenit 149. 
393 Shih: komentet e parag. të nenit 242. 
394 Shih: komentet e dispozitave të neneve 277-284, me të cilat rregullohet procedura e konfiskimit para dhe 
pas ngritjes së aktakuzës.  
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Si mund të shihet, me dispozitën e parag. 2 të këtij neni ndonëse shprehimisht 
parashikohet mundësia që prokurori i shtetit në aktakuzë të propozojë caktimin e 
paraburgimit ndaj të pandehurit i cili gjendet në liri ose propozimin për lirimin e të 
pandehurit, megjithatë, nuk është parashikuar subjekti procedural i cili do të vendoste 
për caktimin ose lirimin nga paraburgimi e as afati kohor brenda të cilit duhet vendosur 
për propozimin e prokurorit të shtetit.395  
 
Paragrafi 3. 
 
Element tjetër fakultativ i aktakuzës është propozimi për zbatim të procedurës së 
përbashkët sipas nenit 35. Po ashtu edhe ky elementë i aktakuzës konsiderohen si 
elemente fakultativ nga se këto propozime prokurori i shtetit mund t’i paraqesë bashkë 
me aktakuzë por mund t’i paraqesë edhe pas ngritjes së aktakuzës. Si mund të shihet, 
me dispozitat e nenit 241 parag. 3 në veçanti parashikohet mundësia e ngritjes së një 
aktakuze për vepra të ndryshme penale ose për disa të pandehur vetëm kur në pajtim 
me nenin 35 zbatohet procedura e përbashkët.396  
Për dallim nga KPP-ja e mëparshme e cila rregullonte kontrollimin formal të aktakuzës 
nga ana e gjykatës,397 KPP-ja në fuqi ndonëse ka paraparë saktësisht përmbajtjen e 
aktakuzës njëherësh nuk ka paraparë edhe detyrimin e gjykatëse për të kontrolluar nëse 
aktakuza i përmbush kushtet formale.398  

                                                 
395 Për dallim nga KPP-ja në fuqi, KPP-ja e mëparshme kishte precizuar subjektin i cili kishte për detyrë të 
vendosë për propozimin e prokurorit publik si edhe kishte precizuar afatin brenda të cilit duhej të vendosej 
lidhur me propozimin e prokurorit publik. Kështu, sipas nenit 306 parag. 5, në aktakuzë prokurori publik 
propozimin për të vendosur lidhur me paraburgimin mund të jepte në dy drejtime: a. të caktohet 
paraburgimi ndaj të pandehurit i cili gjendet në liri ose b. të lirohet i pandehuri nga paraburgimi nëse 
gjendet në paraburgim. Kështu, në rastet kur paditësi në aktakuzë kundër të pandehurit kishte bërë propozim 
për caktimin ose lirimin nga paraburgimi, lidhur me këtë propozim vendos kolegji prej tre gjyqtaresh 
brenda dyzet e katër orëve nga ngritja e aktakuzës. 
Mirëpo, sipas nenit 306 parag. 6, në rastet kur i pandehuri ndodhet në paraburgim dhe paditësi në aktakuzë 
nuk kishte bërë propozim për lirimin e tij, kolegji prej tre gjyqtarëve sipas detyrës zyrtare brenda tri ditëve 
nga dita e pranimit të aktakuzës vendoste nëse ende ekzistojnë arsyet për paraburgim dhe në varësi nga 
rrethanat konkrete merrte aktvendim për zgjatjen ose pushimin e paraburgimit. Ndërkaq, në rastet kur 
paditësi në aktakuzë propozonte vazhdimin e paraburgimit, ai duhej ta bënte të qartë se pse me masa të tjera 
më të buta nuk mund të sigurohej prania e të pandehurit në procedurën penale. Në këtë mënyrë, gjykata 
kishte mundësi që të mos e zgjatë paraburgimin apriori dhe me inercion duke vepruar sipas parimit të 
gradualitetit përkatësisht në përputhje me dispozitën e nenit 268 paragrafi 2 të KPP-sësë mëparshme sipas 
së cilës gjykata nuk zbaton masën më të rënd kur prania e të pandehurit në procedurën penale mund të 
sigurohet masën më të butë, dispozitë kjo të cilën e ka ruajtur edhe KPP-ja në fuqi.  
396 Lidhur me bashkimin e procedurës penale shih: komentet e nenit 35. 
397 Shih: nenin 306 parag. 2 të KPP-së së mëparshme me të cilin parashihej kontrollimi formal i aktakuzës. 
398 Sipas nenit 306 parag. 2 të KPP-sësë mëparshme, gjyqtari për konfirmimin e aktakuzës menjëherë pas 
pranimit ë aktakuzës vërtetonte nëse aktakuza i përmbushte kushtet formale përkatësisht nëse aktakuza i 
përmbante elementet e detyrueshme të parashikuara në nenin 305 parag. 1 të KPP-së së mëparshme. Nëse 
aktakuza nuk i përmbante një ose më shumë elemente të detyrueshme, gjyqtari për konfirmim ia kthente 
paditësit (jo vetëm prokurorit si theksohej gabimisht në Kod) për ta korrigjuar apo plotësuar (e jo ndryshuar 
si theksohej gabimisht në Kod,) në afat prej tri ditëve. Më propozim të paditësit (jo vetëm të prokurorit siç 
theksohej në Kod) për shkaqe të arsyeshme, këtë afat gjyqtari mund ta shtyjë. Se çka konsideroheshin 
shkaqe të arsyeshme ishte çështje faktike. Në praktikën gjyqësore si shkak i arsyeshëm për të kërkuar 
shtyrje të afatit për përmirësim të aktakuzës konsiderohej rasti kur p.sh. prokurori publik kishte vështirësi 
objektive për siguruar ndonjë të dhënë personale lidhur me të pandehurin nga neni 233 i KPP-së së 
mëparshme. Vlen të theksohet se pasojat e lëshimit të afatit për të korrigjuar-përmirësuar aktakuzën në 
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Së këndejmi, konsiderojmë se, aktakuza si akt formal juridik, duhet t’i nënshtrohet 
kontrollit formal nga ana e gjykatës, para se gjithash ngase se pa disa elemente formale 
të domosdoshme të aktakuzës nuk mund të zhvillohet shqyrtimi gjyqësor ose mund të 
zhvillohet më shumë vështirësi. Kështu, si e metë formale e aktakuzës me e 
rëndësishme, ndër të tjera konsiderohen rastet kur aktakuza nuk përmban përshkrimin 
faktik të veprës penale me të gjitha tiparet ligjore, përkatësisht kur në përshkrim nuk 
është theksuar vendi dhe koha e kryerjes së veprës penale etj. Megjithatë, kontrolli 
formal i aktakuzës nga ana e gjykatës njëherësh nuk nënkupton edhe ndryshimin e saj 
nga se aktakuza është akti i prokurorit të shtetit. Ndryshimin eventual ose zgjerimin e 
aktakuzës mund ta bëj vetëm prokurori i shtetit në raste e përcaktuara me KPP-në.399  
Në mungesë të dispozitave më të cilat rregullohet kontrollimi formal i aktakuzës i 
mbetet praktikës gjyqësore që të gjejë zgjidhje për të ushtruar kontrollin formal ndaj 
aktakuzës.  
 
Neni 242 [Procedura për ngritjen e aktakuzës] 
 
1. Aktakuza i paraqitet gjykatës kompetente në aq kopje sa ka të pandehur 

dhe mbrojtës të tyre dhe një kopje shtesë për gjykatën. Gjithashtu, gjykatës 
i dërgohet edhe lënda komplete e hetimit nga prokurori i shtetit. 

2. Gjykata cakton gjyqtarin ose trupin gjykues me kryetarin e tij nëpërmjet 
një procesi transparent e të drejtë për caktimin e çështjeve, ashtu siç duhet. 
Nëse është zbatuar mundësia hetuese e veçantë, njëri nga gjyqtarët e 
kolegjit caktohet si gjyqtar i vetëm gjykues ose si kryetar i trupit gjykues 
ose si anëtar i trupit gjykues. 

3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues përcakton sipas 
detyrës zyrtare nëse ka kompetencë mbi çështjen që përbën aktakuzën. 

4. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton menjëherë 
shqyrtimin fillestar, i cili duhet të mbahet brenda tridhjetë (30) ditëve pas 
ngritjes së aktakuzës. 

5. Nëse i pandehuri është në mbajtje në paraburgim, shqyrtimi fillestar 
mbahet në mundësinë e parë, jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas 
ngritjes së aktakuzës. 

                                                                                                                            
afatin prej tri ditëve dhe afatit shtesë ishin të ndryshme varësisht se cili nga paditësit e autorizuar e kishte 
lëshuar afatin. Kështu, kur prokurori publik nuk e kishte respektuar afatin përkatës, nuk kishte kurrfarë 
pasoja juridike për aktakuzën ngase atë mund ta paraqiste edhe pas kalimit të këtij afati. Me fjalë të tjera, ky 
afat për prokurorin publik ishte afat instruktiv. Ndërkaq, nëse afatin eventualisht e lëshonte paditësi 
subsidiar ose paditësi privat vlente pezumimi se paditësi subsidiar dhe privat janë tërhequr nga ndjekja (e jo 
kanë hequr dorë nga ndjekja siç theksohet në KPP të mëparshëm), gjë që ky veprim kishte për pasojë 
pushimin e procedurës penale. Siç mund të shihet, ky afat për paditësin subsidiar dhe privat ishte afat me 
karakter prekluziv. Në anën tjetër, nëse paditësi e kthente aktakuzën të pa përmirësuar, gjyqtari për 
konfirmim në bazë të nenit 83 parag. 3 KPP të mëparshëm me aktvendim e hidhte aktakuzën si çdo akt 
tjetër të parregullt. Por nëse ndodhte që paditësi përfshirë edhe prokurorin publik të mos e kthejë fare 
aktakuzën, vlente pezumimi se paditësi është tërhequr nga ndjekja dhe si pasojë e zbatimit të parimit 
akuzator (nemo judex sine actore) procedura penale pushonte. Pas që aktakuza kishte marr formën e prerë 
ajo nuk kthehej në përmirësim, ndërsa sqarimet ose korrigjimet eventuale përfshirë edhe hedhja dhe 
refuzimi mund të bëheshin në shqyrtimin gjyqësor. 
399 Më hollësisht për ndryshimin dhe zgjerimin e aktakuzës shih: komentet e neneve 252, 350, 351 dhe 
nenin 393 parag. 5. 
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6. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues njofton prokurorin e 
shtetit, të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre për kohën dhe vendin e mbajtjes 
së shqyrtimit fillestar. 

 
Paragrafi 1. 
 
Aktakuza i paraqitet gjykatës kompetente në numër të caktuar të ekzemplareve në 
varësi nga numri i të pandehurve dhe mbrojtësve dhe një ekzemplar për gjykatën. KPP-
ja në fuqi, siç mund të shihet nuk ka paraparë ndonjë pasojë procedurale për mos 
dorëzim të aktakuzës në numër të nevojshëm, për dallim nga KPP-ja e mëparshme e 
cila kishte paraparë pasoja të tilla.400 Mosparashikimi i pasojave për mospërmbushje të 
detyrimit sipas parag. 1 të këtij neni shpjegohet me heqjen e institutit të paditësit privat 
dhe subsidiar me të cilët kryesisht lidheshin pasojat procedurale përkatëse për 
mospërmbushjes së detyrimeve. Duke qenë se sipas KPP-së në fuqi i vetmi paditës i 
autorizuar është prokurori i shtetit. Në dispozitën e parag. 1 të këtij neni nuk janë 
paraparë kurrfarë pasojash procedurale për prokurorin e shtetit duke u nisur nga 
supozimi se prokurori i shtetit me kohë do t’i dorëzojë gjykatës aktakuzën në 
ekzemplarë të mjaftueshëm e nëse këtë nuk e bën me kohë, ai këtë do ta bëjë me 
kërkesë të gjykatës, me shpenzime të prokurorisë përkatëse shtetërore. Për më tepër 
edhe vetë gjykata mund ta shumëzojë aktakuzën në ekzemplarë të mjaftueshëm me 
shpenzime të gjykatës. 
Nëse eventualisht aktakuza i dorëzohet gjykatës jokompetente, ajo detyrohet që t’ia 
dorëzojë gjykatës kompetente.  
Paraqitja e aktakuzës gjykatës në numër të caktuar për t’u dorëzuar subjekteve të 
theksuar në parag. 1 të këtij neni ndër të tjera mundëson realizimin e parimit 
kontradiktor në procedurën penale.  
Përveç kësaj, sipas parag. 1 të këtij neni bashkë me aktakuzën gjykatës i dërgohet nga 
prokurori i shtetit edhe lënda komplete e hetimit. Për këtë arsye siç është pa më parë në 
arsyetimin e aktakuzës (nëparag. 7 parag. 1 i nenit 241) nuk kërkohet që të theksohet 
përmbajtja e çdo prove veç e veç.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas dispozitës së parag. 2 të këtij neni gjykata cakton gjyqtarin individual ose 
kryetarin e trupit gjykues dhe trupin gjykues nëpërmjet një procesi transparent e të 
drejtë për caktimin e çështjeve. Në vërtetë me këtë dispozitë, e cila nuk është formuluar 
plotësisht në mënyrë të qartë dhe precize 401 përcaktohet një komponentë e rëndësishme 
e zbatimit në praktikë të parimit të pavarësisë së gjyqtarit për gjykim të drejtë dhe të 
ligjshëm. Në sistemin gjyqësor të Kosovës në veçanti pavarësia institucionale shprehet 
nëpërmjet emërimit dhe shkarkimit nga detyra të gjyqtarëve, mënyrës së shqiptimit të 
                                                 
400 Sipas KPP-së së mëparshme, në rastet kur aktakuza nuk dorëzohet në ekzemplar të mjaftueshëm gjykata 
e fton paditësin e autorizuar që në afat të caktuar të dorëzojë ekzemplar të mjaftueshëm dhe nëse paditësi 
nuk vepron sipas udhëzimit të gjykatës, gjykata nuk hedh aktakuzën por kopjon ekzemplarët e nevojshëm 
më shpenzimet e paditësit (nenit 84 parag. 2). 
401 Bie në sy se teksti i parag. 1 të këtij neni në gjuhën shqipe nuk është formuluar qartë dhe si duhet për 
dallim nga teksti në gjuhën serbe dhe angleze. Përkundër kësaj, ne këtë dispozitë po e komentojmë sikur 
formulimi të ishte korrekt.  
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masave disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe mënyrës se ndarjes së lëndëve përkatësisht të 
caktimit të lëndëve gjyqtarëve. Sipas OSBE-së, pavarësia institucionale në Kosovë, në 
veçanti gjatë kohës së administrimit të UNMIK-ut, shkelej edhe në mënyrën se si 
lëndët u caktoheshin gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtar, për dallim nga sistemi 
gjyqësor i shteteve demokratike por edhe sistemi kosovar i drejtësisë që drejtohej nga 
vendoret ku lëndët gjyqësore u ndahen gjyqtarëve sipas sistemit të caktimit të lëndëve 
gjyqësore në mënyrë të rastësishme. Në anën tjetër, pavarësia funksionale nënkupton 
mosndërhyrjen e pushteteve të tjera jogjyqësore, siç është pushteti ekzekutiv dhe 
legjislativ, në punën e gjykatës.402 
Nga sa u tha më sipër, me këtë dispozitë garantohet parimi i pavarësisë së gjyqtarit, 
ndër të tjera, duke u caktuar gjyqtari për të gjykuar në një çështje penale në mënyrë të 
rastësishme dhe transparente, pa njohuri paraprake se në cilën lëndë do të gjykojë.  
Përveç kësaj, me këtë dispozitë, (me fjalinë e dytë të kësaj dispozite) rregullohet roli 
dhe pozita procedurale e gjyqtarëve të cilët në procedurën paraprake kanë zbatuar 
mundësinë e veçantë hetuese. Kështu, në rastet, kur është zbatuar mundësia hetuese e 
veçantë, njëri nga gjyqtarët e kolegjit caktohet si gjyqtar i vetëm gjykues ose si kryetar 
i trupit gjykues ose si anëtar i trupit gjykues. Detyrimi për të caktuar njërin nga anëtarët 
e kolegjit i cili ka zbatuar mundësinë hetuese të veçantë, si gjyqtar të vetëm gjykues 
ose si kryetar i trupit gjykues ose si anëtar i trupit gjykues, mund të shpjegohet me 
vlerën provuese të provës së marrë nëpërmjet mundësisë të veçantë. Në nenin 123 
parag. 1-4 është përcaktuar vlera provuese e këtyre provave: marrja në pyetje në 
procedurën paraprake, deklarata në procedurën paraprake, dhe mundësia e veçantë 
hetuese. Në këtë kontekst në parag. 4 të në nenin 123 të KPP-së, caktohet edhe vlera 
provuese e provës së siguruar nëpërmjet mundësisë hetuese të veçantë.403 Prandaj këtë 
zgjidhje duhet shikuar në kontekst edhe më të gjerë, përkatësisht në kontekst të 
dispozitës së parag. 4 të nenit 149 si edhe të dispozitës së nënparag. 8 të parag. 1 të 
nenit 241.404  
Megjithatë, interpretimi i ngushtë i kësaj dispozite lidhur me përfshirjen e gjyqtarëve të 
cilët kanë marrë pjesë në mundësinë hetuese të veçantë dhe pa përjashtim ashtu siç 
parashikohet me këtë dispozitë, mund të krijojë vështirësi në praktikën gjyqësore në 
veçanti, në rastet kur këta gjyqtarë objektivisht nuk mund të angazhohen, si gjyqtar të 
vetëm ose kryetar të trupit gjykues përkatësisht për anëtar të trupit gjykues, për arsye 
objektive (p.sh. sëmundjes, vdekjes etj.). 
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas parag. 3 të këtij neni pasi që aktakuza t’i paraqitet gjykatës, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues vlerëson sipas detyrës zyrtare nëse ka kompetencë 
për të proceduar mbi çështjen penale që përbën aktakuzën. Me fjalë të tjera, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i caktuar në mënyrën e përcaktuar në parag. 
2 të këtij neni së pari vlerëson nëse sipas ligjit ka kompetencë për të proceduar me 

                                                 
402 Më gjerësisht për parimin e pavarësisë në sistemin gjyqësor të Kosovës shih: Murati, Rexhep, 
Karakteristikat kryesore të sistemit gjyqësor penal në Kosovë, E drejta-Law, nr. 1-2/2008, fq. 62-67. 
403 Për vlerën provuese të provave të siguruara në procedurën paraprake më gjerësisht shuh: komentet e 
nenit 149 të KPP-së.  
404 Shih: komentet parag. 4 të nenit 149 dhe dispozitën nënparag. 1.8 të parag. 1 të nenit 241.  
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veprën e cila është objekt i aktakuzës. Kjo për arsye se kompetenca e gjykatave është e 
përcaktuar shprehimisht me ligj. Përndryshe, ekzistojnë vepra penale të llojllojshme 
për nga rëndësia e tyre dhe gjykata të ndryshme si për nga lloji ashtu edhe për nga 
numri i tyre. Për këtë arsye është e domosdoshme që ndërmjet gjykatave të bëhet 
ndarja e punës në çështjet penale në mënyrë që të dihet se cila gjykatë duhet të veprojë 
në një çështje penale konkrete.  
Për përcaktimin e kompetencës së gjykatës penale ekzistojnë kritere të ndryshme:1) 
lloji dhe rëndësia e veprës penale; 2) vendi në të cilin gjykata e ushtron funksionin e 
gjykimit; 3) cilësia e kryerësit të veprës penale; dhe 4) lloji i veprimeve proceduralo-
penale.  
Varësisht nga kriteret e tilla janë sendërtuar këto lloje të kompetencave: lëndore, 
territoriale, personale dhe funksionale. Së këndejmi për kompetencë lëndore gjykata 
duhet të këtë kujdes gjatë gjithë rrjedhës së procedurës penale, ndërsa për kompetencën 
territoriale deri të forma e prerë e aktakuzës (neni 38, parag. 2).405 Në të kundërtën 
mosrespektimi i kompetencës lëndore paraqet shkeljen esenciale të dispozitave të KPP-
së (neni 384 parag. 1 nënparag. 6). Në anën tjetër edhe palët kanë të drejtë të paraqesin 
kundërshtim lidhur me inkompetencën e gjykatës. 
Për vepra penale për të cilat është parashikuar dënimi me gjobë ose dënim me burgim 
më pak se dhjetë vjet, që gjykohen në Departamentin e përgjithshëm i cili vepron në 
secilën gjykatë themelore si dhe në degët e gjykatës themelore, vendos gjyqtari i vetëm 
gjykues, ndërsa për vepra tjera nga kompetenca lëndore e gjykatës themelore, të cilat 
gjykohen në departamentet tjera (për krime të rënda, për të mitur) vendos trupi gjykues 
(neni 11 i LGjK). Në këtë gjykatë ekziston edhe kolegji prej tre gjyqtarësh, i cili 
vendos për çështjet jashtë shqyrtimit gjyqësor. 
Për shqyrtim të çështjeve administrative dhe të çështjeve ekonomike në tërë Kosovën 
janë kompetente departamentet përkatëse të Gjykatës Themelore në Prishtinë, ndërsa 
për krime të rënda dhe për të mitur departamentet përkatëse në secilën gjykatë 
themelore.406 
Një analizë të gjithanshme të dispozitave të KPP-së përkitazi me konstatimin e 
inkompetencës (lëndore ose territoriale) të gjykatës del se gjykata, përfshirë edhe 
situatën procedurale e cila rregullohet me parag. 3 të këtij neni, as nuk e hedhë as nuk e 
refuzon akuzën. Por, në rase të tillë, posa gjykata të konstatojë se nuk është kompetente 
duhet të shpallet inkompetente dhe pasi aktvendimi të fitojë formë të prerë, duhet t'ia 
dërgojë lëndën gjykatës kompetente (neni 37 parag. 1). 
 
Paragrafi 4. 
 
Në parag. 4 të këtij neni përcaktohet shprehimisht detyrimi për gjyqtarin e vetëm 
gjykues ose kryetarin e trupit gjykues për të caktuar menjëherë dhe për të mbajtur 
shqyrtimin fillestar brenda afatit të caktuar. Në të vërtetë, pasi që gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues të marrë aktakuzën, ai menjëherë, pa humbur kohë, 
detyrohet që të caktojë shqyrtimin fillestar dhe nëse eventualisht nuk mund ta mbajë 
shqyrtimin gjyqësor menjëherë, ai ka mundësi që shqyrtimin fillestar ta mbajë më së 
largu brenda tridhjetë ditëve nga ngritja e aktakuzës.  
                                                 
405 KPP në fuqi nuk përcakton shprehimisht se kur aktakuza e fiton formën e prerë. 
406 Krahaso: Sahiti, Murati, op.cit., fq. 139. 
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Duke përcaktuar detyrimin që shqyrtimi fillestar të mbahet menjëherë e më së largu 30 
ditë pas ngritjes së aktakuzës, ligjdhënësi ka synuar përshpejtimin e procedurës në këtë 
fazë të rëndësishme procedurës penale, ndonëse nuk ka paraparë ndonjë pasojë 
procedurale për gjyqtarin për tejkalim të këtij afati.  
Në bazë të analizës së dispozitës së parag. 4 të këtij neni, rezulton se me te rregullohet 
shqyrtimit fillestar nga gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari trupit gjykues në rastet kur 
i pandehuri nuk gjendet në paraburgim, nga se, rastet kur i pandehuri gjendet në 
paraburgim rregullohen shprehimisht me dispozitën vijuese të parag. 5 të këtij neni. Ky 
përfundim mund të nxirret me interpretimin e kësaj dispozite sipas rregullës 
argumentum a contrario.407 
 
Paragrafi 5. 
 
Derisa sa me parag. 4 të këtij neni rregullohet koha e mbajtjes së shqyrtimit fillestar në 
rastet kur i pandehuri nuk gjendet në paraburgim, në parag. 5 të këtij neni rregullohet 
shprehimisht koha e mbajtjes së shqyrtimit fillestar në rastet kur i pandehuri gjendet në 
paraburgim. Kështu, në rastet kur i pandehuri gjendet në paraburgim, shqyrtimi fillestar 
duhet të mbahet sa më parë që është e mundshme, por jo më vonë se pesëmbëdhjetë 
ditë pas ngritjes së aktakuzës.  
Detyrimi i gjykatës për të mbajtur shqyrtimin fillestar kur i pandehuri është në 
paraburgim më së largu brenda afatit prej pesëmbëdhjetë ditëve shpjegohet me 
detyrimin e organeve proceduese dhe organeve që ofrojnë ndihmën juridike për të 
vepruar shpejtë dhe në mënyrë efikase. 408 
 
Paragrafi 6. 
 
Pasi gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues ta ketë caktuar shqyrtimin 
fillestar, në kufijtë e përcaktuar me parag. 5 të këtij neni, pasojnë një varg veprimesh që 
kanë të bëjnë para se gjithash me njoftimin (jo thirrjen) e subjekteve procedurale 
penale, lidhur me kohën dhe vendin e mbajtjes së shqyrtimit fillestar. Kështu, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues njofton prokurorin e shtetit, të pandehurit 
dhe mbrojtësit e tyre për kohën dhe vendin e mbajtjes së shqyrtimit fillestar. Si mund të 
shihet, me këtë dispozitë nuk parashikohet shprehimisht njoftimi i të dëmtuarit si 
subjekt procedural për të marrë pjesë në shqyrtimin fillestar. Por, duke pas parasysh 
qëllimin rolin e shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë për kontrollimin real të 
aktakuzës, konsiderojmë se nuk ka arsye për të mos njoftuar edhe të dëmtuarin për të 
marrë pjesë në shqyrtimin fillestar.  
 
Neni 243 [Shkresat që plotësojnë aktakuzën] 
 
1. Në të njëjtën kohë me paraqitjen e aktakuzës, prokurori i shtetit paraqet 

edhe dokumentet e mëposhtme kur është e nevojshme: 

                                                 
407 Për rregullën argumentum a contrario, më gjerësisht shih: Jekić, Zagorka, Krivično procesno pravo, 
2001, fq. 20, 21.  
408 Më gjerësisht shih: komentet e nenit 185 parag. 2. 
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1.1. prokurori i shtetit paraqet mbështetjen e pohimit nga neni 263 të 
këtij Kodi së bashku me deklaratat e marra nga neni 132 të këtij 
Kodi apo provat e siguruara nga neni 219, paragrafi 6. të këtij Kodi 
të cilat synon ti paraqesë si prova të drejtpërdrejta pa praninë e 
dëshmitarëve. Mbështetja e pohimit përshkruan provat e pavarura 
që vërtetojnë deklaratat të cilat prokurori i shtetit synon t’i paraqesë 
si prova të drejtpërdrejta. Kjo mbështetje e pohimit mund të 
plotësohet ose të paraqitet në një kohë më të vonshme nëse 
dëshmitari për të cilin zbatohet kjo dispozitë nuk është më në 
dispozicion për të dëshmuar në shqyrtim gjyqësor. 

1.2. prokurori i shtetit paraqet kërkesë për të vazhduar apo për të 
zbatuar ndonjë nga masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit. 
Nenet 173 deri 193 të këtij Kodi zbatohen përshtatshmërisht për 
çfarëdo kërkese nga ky paragraf. 

2. Prokurori i shtetit mund të paraqesë mbështetje të pohimit apo kërkesa nga 
ky nen edhe më pas nëse nuk ka mundur ta dijë bazën për paraqitjen e 
njoftimit apo kërkesës në kohën kur është ngritur aktakuza. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas 243 parag 1 dhe 2 të KPP, prokurori i shtetit në të njëjtën kohë me paraqitjen e 
aktakuzës, kur është e nevojshme, paraqet edhe këto dokumente shtesë që plotësojnë 
aktakuzën:  
a. provat mbështetëse nga neni 263409 së bashkë me deklaratat e marra nga procedura 
paraprake nga neni 132410 apo provat e siguruara lidhur me kërkesat ndërkombëtare 
nga neni 219 paragrafi 6411 të cilat synon t’i paraqesë si prova të drejtpërdrejta pa 
praninë e dëshmitarëve. Provat mbështetëse përshkruajnë provat e pavarura që 
mbështesin deklaratat të cilat prokurori i shtetit synon t’i paraqesë si prova të 
drejtpërdrejta. Provat mbështetëse mund të plotësohen ose të paraqiten edhe më vonë 
nëse dëshmitari për të cilin zbatohet kjo dispozitë nuk është më në dispozicion për të 
dëshmuar në shqyrtim gjyqësor  
b. kërkesë për të vazhduar apo për të zbatuar ndonjë nga masat për sigurimin e pranisë 
së të pandehurit. Në këtë rast zbatohen përshtatshmërisht dispozitat lidhur masat për 
sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale (nenet 173 deri 193 ).412 
 
Paragrafi 2. 
 
KPP paraqitjen e dokumenteve nga nënparag. 1 dhe 2 e këtij neni nuk e ka kushtëzuar 
eksluzivisht me ngritjen e aktakuzës. Kjo për arsye se sipas parag. 2 të këtij neni 
prokurori i shtetit mund të paraqesë informatat për provat mbështetëse apo kërkesat nga 
neni 219 parag. 6 edhe pas ngritjes së aktakuzës. Mirëpo, prokurori i shtetit jo çdo herë 

                                                 
409 Për provat mbështetëse më gjerësisht shih: komentet e nenit 263.  
410 Lidhur me deklaratat e marra në procedurën paraprake më gjerësisht shih: komentet e nenit 132. 
411 Lidhur me kërkesat ndërkombëtare më gjerësisht shih: komentet e nenit 219 parag. 6. 
412 Lidhur me masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale më gjerësish shih: 
komentet e neve 173-193. 
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mund të paraqes provat mbështetëse përkatësisht kërkesat ndërkombëtare nga ky nen, 
sepse detyrim primar i tij është që të gjitha informacionet mbi provat mbështetëse t’i 
paraqet bashkë me paraqitjen e aktakuzës.  
Megjithatë, prokurori i shtetit, informacionet mbi provat mbështetëse përjashtimisht 
mund t’i paraqes edhe pas ngritjes së aktakuzë me kusht që ka mundur ta dijë bazën për 
paraqitjen e njoftimit apo kërkesës në kohën kur është ngritur aktakuza. Duke mos 
precizuar se deri në cilin moment procedural prokurori i shtetit mund të paraqes 
dokumentet nga nënparag. 1 parag. 1 të këtij neni, atij praktikisht i lihet hapësirë të 
gjerë të përdorimit të këtyre dokumenteve.  
 
Neni 244 [Materialet të cilat i jepen të pandehurit me ngritjen e aktakuzës] 
 
1. Jo më vonë se nga ngritja e aktakuzës, prokurori i shtetit i siguron 

mbrojtësit apo mbrojtësit kryesor materialet e mëposhtme ose kopjen e tyre 
të cilat janë në posedim, në kontroll ose në mbrojtje të tij, nëse këto 
materiale nuk i janë dhënë mbrojtësit gjatë hetimit: 
1.1. procesverbalet mbi deklarimet ose pohimet, të nënshkruara apo të 

panënshkruara nga i pandehuri; 
1.2. emrat e dëshmitarëve të cilët prokurori i shtetit ka ndërmend t’i 

thërret për dëshmim dhe çdo deklarim të mëhershëm të dhënë nga 
dëshmitarët e tillë; 

1.3. të dhënat mbi identifikimin e personave për të cilët prokurori i shtetit e 
di se posedojnë prova të pranueshme dhe shfajësuese ose informata 
lidhur me çështjen dhe çdo procesverbal të deklarimeve, të nënshkruar 
apo të panënshkruar nga personat e tillë për këtë çështje; 

1.4. rezultatet e ekzaminimit fizik dhe mendorë, testet shkencore ose 
eksperimentet e bëra lidhur me çështjen; 

1.5. kallëzimet penale dhe raportet e policisë; dhe 
1.6. përmbledhjet ose referencat për provat materiale të mbledhura gjatë 

hetimit. 
2. Deklarimet e dëshmitarëve i vihen në disponim të pandehurit në gjuhën që 

ai e kupton dhe e flet. 
3. Pas ngritjes së aktakuzës, prokurori i shtetit i siguron mbrojtësit çfarëdo 

materiali të ri të paraparë në paragrafin 1. të këtij neni brenda dhjetë (10) 
ditëve nga pranimi i tyre. 

4. Për dispozitat e këtij neni vlejnë masat për mbrojtjen e të dëmtuarit, 
dëshmitarëve, të privatësisë së tyre dhe të dhënave konfidenciale, siç 
parashihet me ligj. 

  
Në dispozitat e nenit 244 dhe 256 është parashikuar detyrimi i ndërsjellë i palëve për t’i 
siguruar njëra tjetrës materialin provues me të cilin disponojnë, që të mundë që çdo 
njëra prej tyre me sukses të ushtrojë funksionin e vet themelor në procedurën penale, 
prokurori i shtetit funksionin e ndjekjes ndërkaq i pandehuri funksionin e mbrojtjes. 
Duhet theksuar se dispozitat me të cilat palët detyrohen që njëra tjetrën ta furnizojnë 
me provat përkatëse kanë mbetur parimisht të njëjta me dispozitat e KPP-së së 
mëparshme. Dallimi qëndron sa i përket sistemimit të këtyre dispozitave. Kështu, 
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materialet të cilat i jepen të pandehurit me rastin e ngritjes së aktakuzës rregulloheshin 
me dy nene,413 sikurse edhe më KPP-në në fuqi, të cilat ishin sistemuar njëra pas 
tjetrës, për dallim nga KPP-ja në fuqi e cila nuk e ka ndjekur këtë sistemim para se 
gjithash për shkak ndryshimeve thelbësore të procedurës së kontrollimit të aktakuzës.  
Të drejtat dhe detyrimet sipas dispozitave të nenit 244 dhe 256 janë të rregulluara në 
atë mënyrë që ajo që paraqet detyrim për njërën palë është njëkohësisht e drejtë e palës 
tjetër dhe e kundërta ajo që është e drejtë e njërës palë është detyrim për palën tjetër. 
Në këtë mënyrë duke paraparë të drejta dhe detyrime të ndërsjella për palët në këtë fazë 
të procedurës penale Kodi synon të zbatojë në praktikë parimin kontradiktor dhe të 
barazisë së palëve. 
Për të organizuar me sukses mbrojtjen i pandehuri dhe mbrojtësi duhet të ketë në 
dispozicion të gjitha provat në të cilat mbështetet aktakuza e prokurorit të shtetit, sikurse 
që, për të mbështetur me sukses tezën e aktakuzës në procedurën penale të mëtejme 
prokurori i shtetit duhet të dijë se me çfarë provash disponon mbrojtja përkatësisht se me 
çfarë provash do ta kundërshtojë akuzën. Përveç kësaj, detyrimi i ndërsjellë i palëve për 
t’i siguruar njëra tjetrës prova dhe material tjetër provues është në funksion të zhvillimit 
të pandërprerë dhe pa shtyrje të shqyrtimit gjyqësor. Për më tepër kur mbrojtësi nuk 
përmbush detyrimin për t’i vënë në dispozicion prokurorit të shtetit provat e mbrojtjes e 
gjykata nuk gjen arsye të justifikueshme për mospërmbushje të këtij detyrimi ajo mund të 
shqiptojë sanksionin përkatës ashtu siç është përcaktuar në nenin 256 parag. 3. Në anën 
tjetër kur prokurori i shtetit nuk përmbush detyrimin nga neni 244 edhe sipas KPP-së në 
fuqi nuk është paraparë ndonjë pasojë procedurale për mospërmbushje të këtij detyrimi. 
Mirëpo, për të siguruar pozitë të barabartë të palëve në procedurën penale, konsiderojmë 
se edhe për prokurorin e shtetit do të duhej paraparë ndonjë masë procedurale (p.sh. për 
mos përmbushje të detyrimit përkatës nga ana e prokurorit të shtetit, për veprat penale që 
ndiqen sipas detyrës zyrtare, do të duhej informuar prokurori më i lartë i shtetit414. 
Megjithatë, se sa është e rëndësishme përmbushja e detyrimeve të palëve nga neni 244 
dhe 256, flet fakti se gjykata gjatë fazës së kontrollimit të aktakuzës shikon nëse palët 
kanë përmbushur këto detyrime. Kështu, sipas nenit 245 parag. 4, gjatë shqyrtimit 
fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, siguron që prokurori i 
shtetit ka përmbushur detyrimet përkatëse që kanë të bëjnë me zbulimin e provave nga 
neni 244. Ndërkaq, siç është thënë më parë, kur mbrojtësi nuk përmbush detyrimet për t’i 
siguruar prokurorit të shtetit provat përkatëse, ndaj tij, gjykata sipas nenit 256 parag. 4 
mund të shqiptojë gjobën deri në 250 Euro dhe të njoftojë Oden e Avokatëve të Kosovës.  
Pra, detyrimi i ndërsjellë i palëve për t’i vënë në dispozicion provat dhe materialet të 
tjera është në përputhje edhe me parimin e ekonomizimit procedural. Në këtë kontekst, 
sipas nenit 5 të KPP -së çdo person i dyshuar ose i akuzuar për vepër penale ka të drejtë 
të kërkojë procedurë të paanshme të zbatuar në kohë të arsyeshme. Në nenin 6 të 
KEPDNJ-së parashikohet detyrimi i gjykatës, ndër të tjera për të zgjidhur çështjen në 
kohë të arsyeshme.415  

                                                 
413 Shih: nenin 307 dhe 308 të KPP-së mëparshme. 
414 Ndërkaq, për paditësit të tjerë të autorizuar të cilët ekzistonin sipas legjislacionit të mëparshëm (paditësin 
privat dhe subsidiar) në mënyrë anologe do të duhej shqiptuar sanksionin e paraparë me nenin 308 parag. 2 
të KPP-sësë mëparshme. 
415 Lidhur me këtë me hollësisht shih: komentet e nenit 5 të KPP-së. 
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Detyrimi i palëve për t’u njoftuar në mënyrë të ndërsjellë me materialin provues para 
shqyrtimit gjyqësor është detyrim i palëve i cili parashikohet në procedurat penale 
bashkëkohore. Kështu, në procedurën penale të SHBA-ve, si procedurë penale 
akuzatore sipas rregullës 16 të Rregullave Federale të Procedurës Penale, parashikohet 
detyrimi i prokurorit për t’i siguruar mbrojtjes me kërkesë të saj këto materiale: 
procesverbalet mbi deklarimet e mëhershme të dhëna policisë, magjistratit ose 
paditësit; të dhënat mbi dënimin e mëparshëm; provat materiale si gjurmët e vijave 
papilare, gjurmët biologjike, dokumentet e ndryshme etj; konstatimin dhe mendimin e 
ekspertit të cilin paditësi planifikon ta dëgjojë para jurisë.416 Përveç kësaj, paditësi 
detyrohet të njoftojë mbrojtjen me të gjitha provat në favor të saj për të cilat ka mësuar 
nga hetimi “joformal” të cilin e ka bërë vetë ose nga shkresat të cilat ia ka siguruar 
policia.417 Megjithatë, lidhur me provat të tjera, si p.sh. me emra të dëshmitarëve që do 
të dëgjohen para jurisë, paditësi nuk detyrohet ta njoftojë të pandehurin dhe mbrojtësin. 
Detyrimi i tillë i prokurorit synon sigurimin e barazisë së palëve në procedurën penale. 
Në procedurën penale të SHBA-ve palët detyrohen që në seancën paraprake e cila i 
paraprinë gjykimit të ndriçojnë provat të cilat planifikojnë t’i parashtrojnë në gjykimin 
para jurisë për të shqyrtuar ligjshmërinë e tyre. Megjithatë, detyrimi i prokurorit i 
theksuar më sipër për ta njoftuar mbrojtjen dhe të pandehurin me provat në fjalë vlen 
vetëm për gjykimin para jurisë por jo edhe në rastet e lidhjes së marrëveshjes mbi 
pranimin e fajësisë. 
 
Paragrafi 1. 
 
Në dispozitën e nenit 244 parag. 1 parashikohen taksativisht llojet e materialeve të cilat 
prokurori i shtetit duhet t’ia sigurojë mbrojtësit apo mbrojtësit kryesor418 nëse këto 
materiale ose kopjet e tyre nuk janë dhënë mbrojtësit më herët përkatësisht gjatë 
hetimeve. Si mund të shihet me këtë dispozitë parashihet mundësia e dorëzimit të 
shkresave dhe materialeve të tjera, mbrojtësit apo mbrojtësit kryesor dhe jo të 
pandehurit i cili nuk ka angazhuar mbrojtës në procedurën penale. Prandaj, 
konsiderojmë se këtë dispozitë duhet plotësuar duke parashikuar detyrimin për 
prokurorin e shtetit që materialet në fjalë t’ia dorëzojë edhe të pandehurit në rastet kur i 
pandehuri nuk ka angazhuar mbrojtës.  
Me dispozitën e paragrafit 1 të nenit 244, krahas materialeve që duhet t’i sigurohen 
mbrojtjes, përcaktohet edhe momenti procedural deri kur prokurori i shtetit ka detyrim 
për t’ia dorëzuar materialet përkatëse mbrojtësit apo mbrojtësit kryesor. Në të vërtetë 
sipas parag. 1 të këtij neni, materialet në fjalë i dorëzohen mbrojtjes jo më vonë se nga 
ngritja e aktakuzës, para se gjithash për të mundur mbrojtja që ta ndertojë dhe 
mbështetë tezën e mbrojtjes, si në shqyrtimin fillestar dhe shqyrtimin e dytë ashtu edhe 
në shqyrtimin gjyqësor. Megjithatë, me Kod siç është thënë më sipër, nuk parashihet 
kurrfarë pasojash procedurale për mos përmbushje me kohë, përkatësisht për 
mospërmbushje fare të këtij detyrimi nga prokurori i shtetit. 

                                                 
416 Bajović, op. cit., fq. 33. 
417 Ibid. 
418 Sipas nenit 307 parag 1 i KPP të mëparshëm materialet dhe shkresat përkatëse i dorëzoheshin vetëm 
mbrojtësit por jo edhe mbrojtësit kryesor ngase nuk ekzistonte instituti i mbrojtësit kryesor. 
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Sikurse që është theksuar me parë, për të disiplinuar prokurorin e shtetit duhet paraparë 
masë konkrete për mospërmbushjen e detyrimit nga parag. 1 i këtij neni. Si masë e 
mundshme për mos përmbushje të këtij detyrimit, për vepra penale të cilat ndiqen sipas 
detyrës zyrtare, do të ishte p.sh. lajmërimi i prokurorit të shtetit më i lartë.  
Sipas kushteve të përcaktuar në nenin 244 parag. 1, prokurori i shtetit i siguron 
mbrojtësit apo mbrojtësit kryesor këto materiale: 1) procesverbalet mbi deklarimet ose 
pohimet, të nënshkruara apo të panënshkruara nga i pandehuri; 2) emrat e dëshmitarëve 
të cilët prokurori i shtetit ka ndërmend t’i thërret për dëshmim dhe çdo deklarim të 
mëhershëm të dhënë nga dëshmitarët e tillë; 3) të dhënat mbi identifikimin e personave 
për të cilët prokurori i shtetit di se posedojnë prova të pranueshme dhe shfajësuese ose 
informata të tjera lidhur me çështjen dhe çdo procesverbal të deklarimeve, të 
nënshkruar apo të panënshkruar nga personat e tillë për këtë çështje; 4) rezultatet e 
ekzaminimit fizik dhe mental, testet shkencore ose eksperimentet e bëra lidhur me 
çështjen; 5) kallëzimet penale dhe raportet e policisë dhe 6) përmbledhjet ose 
referencat për provat materiale të mbledhura gjatë hetimit. Ndonëse, në parag. 1 të këtij 
neni, në mënyrë taksative numërohen materialet të cilat duhet t’i dorëzohen mbrojtjes, 
megjithatë nuk përjashtohet mundësia e dorëzimit edhe të ndonjë materiale tjetër i cili 
do të shkonte në favor të mbrojtjes.  
Duhet theksuar se paraqitja me kohë e emrave të dëshmitarëve dhe ekspertëve dhe 
provave të tjera, përveç të tjerave i kontribuon para së gjithash përgatitjes më të mirë të 
shqyrtimit gjyqësor dhe shqyrtimit gjithëpërfshirës të çështjes penale.  
 
Paragrafi 2. 
 
I pandehuri në procedurën penale gëzon një mori të drejtash me të cilat synohet 
sigurimi i pozitës së barabartë procedurale përball prokurorit të shtetit. Një nga këto të 
drejta, ndër të tjera, është e drejta e personit të privuar lirie që menjëherë të njoftohet në 
gjuhen që ai e kupton për arsyet e arrestit, të drejtën e mbrojtjes etj. (neni 13). Këto të 
drejta, po ashtu parashikohen me nenin 152 nënparag. 3. Në këtë kontekst duhet 
vështruar edhe deklarimet e dëshmitarëve të cilat sipas parag. 1 të këtij neni i vihen në 
dispozicion të pandehurit në gjuhën që ai e kupton dhe e flet. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në vazhdën e përpjekjeve për t’i siguruar sa më tepër material provues mbrojtjes, 
prokurori i shtetit edhe pas ngritjes së aktakuzës detyrohet t’i sigurojë; mbrojtësit dhe 
të pandehurit çfarëdo materiali të ri të theksuar në parag. 1 të nenit 244, në afat brenda 
dhjetë ditëve nga pranimi i tyre. Siç mund të shihet detyrimi i prokurorit të shtetit për ta 
furnizuar me material provues të mbrojtësin përkatësisht të pandehurin shtrihet përtej 
momentit të ngritjes së aktakuzës përkatësisht edhe pas ngritjes së aktakuzës.  
 
Paragrafi 4. 
 
Duhet theksuar se dispozita e parag. 4 të këtij neni, kështu si është formuluar, ndonëse 
është diç më e qartë se dispozita e njëjtë e KPP-së së mëparshme419, megjithatë edhe 
                                                 
419 Shih: tekstin e parag. 4 të nenit 307 të KPP-së së mëparshme. 
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më tutje nuk shpreh në mënyrë të qartë dhe precize qëllimin e ligjdhënësit. 
Konsiderojmë se formulimi i tekstit në gjuhën shqipe të kësaj dispozite është pasojë, 
para se gjithash e përkthimit jo adekuat nga gjuha angleze.  
Megjithatë, dispozitën e paragrafit 4 të këtij neni duhet kuptuar në atë mënyrë që me 
rastin e përmbushjes së detyrimeve të prokurorit të shtetit ndaj mbrojtësit apo 
mbrojtësit kryesor të të pandehurit nga parag. 1 i këtij neni, prokurori i shtetit 
njëkohësisht detyrohet të përfillë masat me të cilat të dëmtuarit dhe dëshmitarit u 
mbrohen jeta private dhe të dhënat të tjera konfidenciale, ashtu siç parashihet me ligj.  
 
Neni 245 [Shqyrtimi fillestar] 
 
1. Gjatë shqyrtimit fillestar duhet të jenë të pranishëm prokurori i shtetit, i 

pandehuri apo të pandehurit dhe mbrojtësit. 
2. Gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues i jep kopjen e aktakuzës të pandehuri apo të pandehurve, nëse ata 
nuk i kanë pranuar këto kopje të aktakuzës më parë. 

3. Gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi 
gjykues vendos për të gjitha propozimet për të vazhduar apo zbatuar masat 
për sigurinë e pranisë së të pandehurit. 

4. Gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues siguron që prokurori i shtetit të ketë përmbushur detyrimet që 
kanë të bëjnë me zbulimin e provave nga neni 244 i këtij Kodi. 

5. Gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues cakton shqyrtimin e dytë jo më herët se tridhjetë (30) ditë pas 
shqyrtimit fillestar dhe jo më vonë se dyzet (40) ditë pas shqyrtimit fillestar. 
Në të kundërtën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
mund të kërkojë vetëm paraqitjen e propozimeve deri në datën e caktuar e 
cila nuk mund të jetë më vonë se tridhjetë (30) ditë nga shqyrtimi fillestar. 

6. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues njofton të pandehurin 
dhe mbrojtësin se para shqyrtimit të dytë, ata duhet që: 
6.1. të paraqesin kundërshtimet e tyre për provat e cekura në aktakuzë; 
6.2. të paraqesin kërkesat për hedhjen e aktakuzës nëse është e ndalur 

ligjërisht; dhe 
6.3. të paraqesin kërkesat për hedhjen e aktakuzës për shkak të 

mospërshkrimit të veprës penale sipas ligjit. 
7. Asnjë dëshmitar apo ekspert nuk merret në pyetje dhe asnjë provë nuk 

paraqitet gjatë shqyrtimit fillestar, përveç nëse dëshmitari është i 
nevojshëm për marrjen e vendimit mbi vazhdimin ose zbatimin e masave 
për të siguruar praninë e të pandehurit nga paragrafi 3. të këtij neni. 

  
Kontrollimi i akteve akuzuese përfshirë edhe aktakuzën nga ana e gjykatës mundëson 
mbrojtjen e të pandehurit nga akuzat e pa baza. Kështu, në legjislacionet bashkëkohore 
haset në zgjidhje të ndryshme lidhur me procedurën e kontrollimit të akuzës.  
Sipas një zgjidhje bazueshmërinë e çdo akuze të ngritur e shqyrton gjykata sipas 
detyrës zyrtare. Sipas kësaj zgjidhje gjykata vendos nëse një akuzë do procedohet në 
shqyrtim gjyqësor ose do të pushohet procedura. Sipas zgjidhjes tjetër, akuza 
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shqyrtohet ekskluzivisht në bazë të kërkesës përkatësisht kundërshtimit të të 
pandehurit. Te dy këto zgjidhje kanë mangësitë e veta të karakterit teorik dhe praktik. 
Kështu zgjidhja e parë, sipas së cilës gjykata sipas detyrës zyrtare e bën kontrollimin e 
akuzës, nuk është në përputhje me parimin akuzator, e për më tepër zvogëlon 
përgjegjësinë e prokurorit të shtetit dhe ngadalëson procedurën penale. Zgjidhja tjetër, 
për shkak të keqpërdorimeve të mundshme të të pandehurit dhe mbrojtës me ushtrimin 
e numrit të madh të kundërshtime prolongon procedurën penale dhe i kontribuon 
kontrollit jo efikas të akuzave të paraqitura.420  
Përveç këtyre zgjidhjeve, në legjislacione të procedurës penale janë të pranishme edhe 
zgjidhje mikste të kontrollimit të akuzës. Kështu, sipas Ligjit të procedurës penale i cili 
zbatohej pas luftës në Kosovë deri me hyrjen në fuqi të KPP-së së përkohshme të vitit 
2004, kontrollimi i aktakuzës sipas rregullit bëhej në bazë të kundërshtimit të të 
pandehurit apo mbrojtësit të tij421 dhe vetëm përjashtimisht me iniciativë të kryetarit të 
trupit gjykues.422 Sipas KPP-së së vitit 2004, kontrollimi i aktakuzës bëhej nëpërmjet të 
seancës së konfirmimit të aktakuzës423. Ndërkaq, KPP-ja në fuqi, siç mund të shihet ka 
evituar kontrollin e aktakuzës nëpërmjet të procedurës së konfirmimit të aktakuzës 
duke parashikuar një koncept-model të ri të kontrollit të aktakuzës. Me fjalë të tjera, në 
KPP nuk figurojnë shumica e dispozitave për konfirmimin e aktakuzës të parashikuara 
me KPP-në e mëparshme, e në anën tjetër, janë shtuar dispozita të reja me të cilat 
rregullohet kontrollimi i aktakuzës. 
Nëse i referohemi legjislacioneve bashkëkohore, siç theksuam më sipër, mund të shihet 
se ato pa përjashtim përcaktojnë dispozita për kontrollimin e aktakuzës. Sipas KPP-së 
në fuqi kontrollimi i aktakuzës bëhet në dy etapa: a) në shqyrtimin fillestar dhe b) 
shqyrtimin e dytë.424 Risi të madhe paraqet fakti se kontrollimin e aktakuzës e bën 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues (dhe jo gjyqtari për konfirmim të 
aktakuzës).  
 
Paragrafi 1. 
 
Shqyrtimi fillestar përbën fazën e parë të kontrollimit të aktakuzës. Kontrollim i 
aktakuzës në shqyrtimin fillestar realizohet me pjesëmarrjen subjekteve procedural 
përkatës. Kështu, sipas parag. 1 të këtij neni, gjatë shqyrtimit fillestar duhet të jenë të 
pranishëm prokurori i shtetit, i pandehuri apo të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre. Me 
fjalë të tjera pa këta subjekt nuk mund të mbahet shqyrtimi gjyqësor. Ndonëse, sipas 
parag. 1 të këtij neni nuk parashihet në mënyrë shprehimore prania e të dëmtuarit, 
konsiderojmë se nuk ka pengesë ligjore që në shqyrtimin fillestar të jetë i pranishëm 
edhe i dëmtuari. Arsye për këtë është se i dëmtuari në procedurën penale është palë 
procedurale penale.425 
 

                                                 
420 Krahaso: Grubač, op. cit., fq. 395-396. 
421 Shih: nenin 267-276 të LPP-së. 
422 Shih: nenin 277 të LPP-së. 
423 Shih: nenin 309-318 të KPP-së. 
424 Neni 245-256 të KPP-së. 
425 Më hollësisht shih: komentet e nenit 19 parag. 15.  
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Paragrafi 2. 
 
Sipas parag. 2 të këtij neni gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues gjatë 
shqyrtimit gjyqësor i jep kopjen e aktakuzës të pandehurit apo të pandehurve, nëse 
atyre nuk u është dërguar aktakuza më parë. Me fjalë të tjera, dorëzimi i aktakuzës 
sipas paragrafit. 2 të këtij neni jodomosdoshmërisht i dorëzohet të pandehurit ose të 
pandehurve gjatë shqyrtimit fillestar. Aktakuza nuk i dorëzohet të pandehurit ose të 
pandehurve, gjatë shqyrtimit fillestar në rastet kur gjykata më parë, pasi të ketë pranuar 
aktakuzën, në kopje sa ka të pandehur dhe mbrojtës, u ka dorëzuar kopjen e saj të 
pandehurve përkatësisht mbrojtësve të tyre.  
Nga sa tha rezulton se sipas KPP-së në fuqi, ekzistojnë dy momente procedurale në 
cilat aktakuza i dorëzohet të pandehurit përkatësisht të pandehurve: a) kur aktakuza i 
paraqitet gjykatës sipas parag. 1 të nenit 242 dhe b) gjatë shqyrtimit fillestar sipas 
parag. 2 të këtij neni. Dorëzimi i aktakuzës në rastin e parë është rregull ndërkaq 
dorëzimi në rastin e dytë përbën përjashtim. Konsiderojmë se aktakuza sipas rregullit 
duhet t’i dorëzohet të pandehurit përkatësisht të pandehurve pasi aktakuza t’i jetë 
dorëzuar gjykatës kompetente dhe jo të pritet që aktakuza të pandehurit përkatësisht të 
pandehurve t’u dorëzohet në shqyrtimin fillestar. Arsye për këtë është që i pandehuri të 
ketë sa më shumë kohë për ta analizuar aktakuzën dhe për të kundërshtuar provat në të 
cilat mbështet aktakuza si edhe për të paraqitur kërkesë për hudhje të aktakuzës.  
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas parag. 2 të këtij neni, gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupi gjykues vendos për të gjitha propozimet për të vazhduar apo zbatuar 
masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit. Masat për sigurimin e pranisë së të 
pandehurit në procedurën penale të parashikuara sipas neneve 173-193 i propozon 
prokurori i shtetit ndërkaq i shqipton gjykata. Në rastet kur gjatë shqyrtimit fillestar ka 
propozim nga prokurori i shtetit për të vazhduar apo për të zbatuar masat për sigurimin 
e pranisë së të pandehurit, për të gjitha këto propozime vendos gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i trupit gjykues sipas dispozitave përkatëse për sigurimin e pranisë së të 
pandehurit në procedurën penale. Si mund të shihet vendosja e gjyqtarit të vetëm 
gjykues ose kryetarit të trupit gjykues për propozimet lidhur me masat për sigurimin e 
pranisë së të pandehurit, është ndër veprimet e para gjatë shqyrtimit fillestar. Arsye për 
këtë qëndron në faktin se me këto masa mundësohet zhvillimi i mëtejmë i procedurës 
penale. 
 
Paragrafi 4. 
 
Me parag. 4 të këtij neni përcaktohet detyrimi i gjykatës për të kontrolluar nëse 
prokurori i shtetit i ka përmbushur detyrimet që kanë të bëjnë me zbulimin e provave 
nga neni 244. Me fjalë të tjera, sipas këtij neni, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues autorizohet për të kontrolluar nëse prokurori i shtetit i ka përmbushur 
detyrimet ndaj të pandehurit lidhur me zbulimin e provave. Me rastin e kontrollimit, 
gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit gjykues mund të konstatojë se: a) prokurori i shtetit 
ka përmbushur detyrimet për zbulimin e provave dhe b) prokurori i shtetit nuk ka 
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përmbushur detyrimet për zbulimin e provave. Në rastin e parë, përkatësisht kur 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues gjenë se prokurori i shtetit i ka 
përmbushur detyrimet për të zbuluar provat, do të procedohet më tutje me shqyrtimin 
fillestar, ndërkaq në rastin e dytë kur prokurori i shtetit nuk i ka përmbushur detyrimet 
përkatëse, nga prokurori i shtetit do të kërkohet që të përmbush detyrimet nga parag. 1 i 
nenit 244.  
  
Paragrafi 5.  
 
Në parag. 5 të këtij neni rregullohen disa veprime të tjera të rëndësishme lidhur me 
shqyrtimin fillestar. Kështu, gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues, ndër të tjera cakton shqyrtimin e dytë. Në të vërtetë, shqyrtimi 
i dytë, sipas parag. 5 të këtij neni caktohet në afatin kohor jo më herët se tridhjetë ditë 
pas shqyrtimit fillestar dhe jo më vonë se dyzet ditë pas shqyrtimit fillestar. Nëse 
brenda kësaj periudhe nuk caktohet shqyrtimi i dytë, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues mund të kërkojë vetëm paraqitjen e propozimeve deri në datën 
e caktuar. Mirëpo, ky termin nuk mund të jetë më vonë se tridhjetë ditë nga shqyrtimi 
fillestar. Kjo do të thotë se shqyrtimi i dytë, si fazë e dytë e kontrollimit të aktakuzës 
nuk është i detyrueshëm. 
Nga sa u tha më sipër del se shqyrtimi fillestar mund të mbahet në periudhën kohore 
ndërmjet tridhjetë dhe dyzetë ditësh pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar. Me caktimin 
strikt të periudhës kohore brenda së cilës duhet të mbahet shqyrtimi i dytë, Kodi synon 
arritjen e dy qëllimeve: a) mbrojtjen e të drejtave të pandehurit në procedurën penale 
dhe b) efikasitetin e procedurës penale. Kështu, caktimi i shqyrtimit të dytë jo më herët 
se tridhjetë ditë nga mbajtja e shqyrtimit fillestar i mundëson të pandehurit që të 
kundërshtojë provat mbi të cilat mbështet aktakuza nga neni 249 dhe të paraqesë 
kërkesë për hedhje të aktakuzës nga neni 250. Në anën tjetër, detyrimi i gjykatës për të 
caktuar shqyrtimin gjyqësor jo më herët se tridhjetë ditë nga mbajtja e shqyrtimit 
fillestar dhe jo më vonë se dyzet ditëve pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar i mundëson 
gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues për të përmbyllur fazën e 
kontrollimit të aktakuzës, përkatësisht mundëson efikasitetin e procedurës penale. 
Megjithatë, caktimi i shqyrtimit të dytë brenda tridhjetë ditëve pas mbajtjes së 
shqyrtimit fillestar dhe dyzetë ditëve pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, nuk përjashton 
mundësinë e zvarritjes së procedurës së kontrollimit të aktakuzës, në rastet kur nuk 
nevojitet kohë kaq e gjatë për kontrollimin e aktakuzës.  
 
Paragrafi 6. 
 
Më qellim të ushtrimit të kontrollit real mbi aktakuzën e paraqitur, sipas parag. 6të këtij 
neni, përcaktohen disa detyrime shtesë për gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e 
trupit gjykues. Kështu, gjatë shqyrtimit fillestar gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues detyrohet të njoftojë të pandehurin dhe mbrojtësin se para shqyrtimit të 
dytë, ata duhet: a) të paraqesin kundërshtimet e tyre për provat e paraqitura në aktakuzë 
në pajtim me nenin 249 parag. 1,426 b) të paraqesin kërkesat për hedhjen e aktakuzës në 
                                                 
426 Sipas nënparag. 1 parag. 6 të nenit 245, “të paraqesin kundërshtimet e tyre për provat e cekura në 
aktakuzë.” 
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pajtim me nenin 250 parag. 1;427 dhe të paraqesin kërkesat për hedhjen e aktakuzës për 
shkak të mospërshkrimit të veprës penale sipas ligjit (neni 245 parag. 6 nënparag. 3).428  
I pandehuri dhe mbrojtësi mund të paraqesin kundërshtimin e provave duke u bazuar 
në arsyet nga neni 249 parag. 1-3.429, kërkesën për hedhjen e aktakuzës duke u bazuar 
në arsyet e nenit 250430 dhe kërkesën për hedhjen e aktakuzës për shkak të mos 
përshkrimit të veprës penale sipas ligjit, duke u bazuar në nënparag. 4 parag. 4 të nenit 
241.431 Kërkesa për hedhje të aktakuzës për shkak të mos përshkrimit të veprës penale 
sipas ligjit nënkupton hedhjen e aktakuzës për shkak se aktakuza nuk përmban një 
element formal të aktakuzës432.  
 
Paragrafi 7.  
 
Në parag. 7 të këtij neni bëhet dallimi i qartë ndërmjet shqyrtimi fillestar si etapë e parë 
e kontrollimit të aktakuzës, në të cilën ndërmerren një mori veprimesh procedurale 
penale, për të vendosur nëse aktakuza do të procedohet në shqyrtimin gjyqësor ose 
aktakuza do të hedhet sipas nenit 253. Shqyrtimi fillestar, ndonëse në disa aspekte ka 
ngjashmëri me shqyrtimin gjyqësor, megjithatë nuk është shqyrtim gjyqësor. 
Kështu, për dallim nga shqyrtimi gjyqësor, gjatë shqyrtimit fillestar asnjë dëshmitar 
apo ekspert nuk mund të merret në pyetje dhe asnjë provë nuk paraqitet gjatë 
shqyrtimit fillestar. Përjashtim nga kjo rregull, paraqesin rastet kur është e nevojshme 
të dëgjohet dëshmitari ose të nxirret provat të tjera433 për të marr vendim mbi 
vazhdimin ose zbatimin e masave për të siguruar praninë e të pandehurit gjatë 
procedurës penale.  
Nëse, në shqyrtimin fillestar nuk mund të dëgjohen dëshmitarët dhe ekspertet, 
megjithatë sipas nenit 256 paragrafi 1 nënparag. 3 të i pandehuri mund të paraqesë 
emrat e dëshmitarëve të cilët dëshiron t`i thërret në shqyrtim gjyqësor.  
 
Neni 246 [Pranimi i fajësisë] 
 
1. Në fillim të shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi 

gjykues e udhëzon të pandehurin për të drejtën e tij për të mos u deklaruar 
në çështjen e tij ose të mos përgjigjet në pyetje dhe nëse ai deklaron për 
çështjen, se nuk ka për detyrë të inkriminojë vetveten ose të afërmin, as të 
pranojë fajësinë; të mbrohet vetë ose nëpërmjet ndihmës juridike nga 

                                                 
427 Sipas nënparag. 2 parag. 6 të nenit 245, “të paraqesin kërkesat për hedhjen e aktakuzës nëse është e 
ndaluar ligjërisht.” 
428 Sipas nënparag. 3 parag 6 të nenit 245 “të paraqesin kërkesat për hedhjen e aktakuzës për shkak të 
mospërshkrimit të veprës penale sipas ligjit.” 
429 Më hollësisht shih: komentet e nenit 249.  
430 Më hollësisht shih: komentet e nenit 250. 
431 Më hollësisht shih: komentet e nenit 241 parag. 1 nënparag. 4.  
432 Për përmbajtjen e aktakuzës shih: komentet e nenit 241 parag. 1.  
433 Duhet theksuar se në dispozitën e parag. 7 të këtij neni gabimisht përdoret shprehja “përveç nëse 
dëshmitari është i nevojshëm për marrjen e vendimit mbi vazhdimin ose zbatimin e masave për të siguruar 
praninë e të pandehurit ” në procedurën penale. Kjo për arsye se gjykata, përveç dëshmisë së dëshmitarit në 
shqyrtimin fillestar, mund procedoj edhe provat të tjera me të cilat mund të vërtetohen faktet relevante 
lidhur me vazhdimin ose caktimin e masave për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale. 
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mbrojtësi sipas zgjedhjes së tij; të kundërshtojë aktakuzën dhe pranues-
hmërinë e provave të paraqitura në aktakuzë. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues pastaj çmon nëse e 
drejta e të pandehurit në mbrojtës është respektuar dhe nëse prokurori i 
shtetit ka përmbushur detyrimet që kanë të bëjnë me zbulimin e provave 
nga neni 244 i këtij Kodi. 

3. Pastaj prokurori i shtetit ia lexon aktakuzën të pandehurit. 
4. Pasi që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues bindet se i 

pandehuri e kupton aktakuzën, të pandehurit i ofron mundësinë të pranojë 
fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm. Nëse i pandehuri nuk e ka kuptuar 
aktakuzën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues thërret 
prokurorin e shtetit që t’ia shpjegojë aktakuzën të pandehurit në mënyrë 
që ai ta kuptojë pa vështirësi. Nëse i pandehuri nuk dëshiron të bëjë ndonjë 
deklarim lidhur me fajësinë e tij, konsiderohet se ai nuk e pranon fajësinë. 

 
Me nenin 246 rregullohen një mori të drejtash, për të cilat i pandehuri udhëzohet para 
leximit të aktakuzës siç janë: e drejta në heshtje, e drejta në mbrojtje materiale dhe 
formale, e drejta për të kundërshtuar aktakuzën dhe pranueshmërinë e provave në të 
cilat mbështetet aktakuza.  
Po ashtu sipas kësaj dispozite, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 
kujdeset edhe nëse e drejta e të pandehurit në mbrojtje është respektuar si edhe nëse 
prokurori i shtetit ka përmbushur detyrimet që kanë të bëjnë me zbulimin e provave 
nga neni 244.  
Në vijim, gjatë shqyrtimit fillestar lexohet aktakuza dhe pasi që gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues të jetë bindur se i pandehuri ka kuptuar aktakuzën, 
të pandehurit i ofrohet mundësia për të pranuar fajësinë ose për t’u deklaruar i 
pafajshëm.  
 
Paragrafi 1. 
 
Në dispozitën e parag. 1 të këtij neni, ngjashëm me dispozitën e parag. 2 të nenit 323 
me të cilën rregullohet procedura e fillimit të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues e udhëzon të pandehurin për të drejtat e tij 
themelore të mbrojtjes siç janë: a) të drejta për të mos u deklaruar në çështjen e tij 
penale ose për të mos u përgjigjur në pyetje b) nëse deklarohet për çështjen, nuk 
detyrohet të inkriminojë vetveten ose të afërmit e tij e as të pranojë fajësinë c) të 
mbrohet vetë ose nëpërmjet ndihmës juridike nga mbrojtësi sipas zgjedhjes së tij d) të 
kundërshtojë aktakuzën dhe pranueshmërinë e provave të paraqitura në aktakuzë.434.  
Të drejtat e theksuara nën a dhe b, për të cilat udhëzohet i pandehuri nga gjyqtarii 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, përbëjnë të drejtën në heshtje (në anglisht 
right to silence) përkatësisht privilegjin kundër vetakuzimit (në anglisht privilege 
against self-inkrimination) që nënkupton se i pandehuri nuk detyrohet të paraqes 
mbrojtjen e tij e as të përgjigjet në pyetjet parashtruara,435 përkatësisht nuk detyrohet ta 
inkriminojë vetvetën. Në anën tjetër, e drejta për të mos dhënë deklaratë mbështetet në 
                                                 
434 Më hollësisht lidhur me këto drejta të pandehurit shih: komentet e nenit 323 parag. 2 të KPP-së. 
435 Sijerčić-Čolić, Hajrija, op. cit., fq. 218.  
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rregullën se askush nuk detyrohet të bashkëpunojë për ta shpallur veten fajtor- lat. 
nemo tentur se ipsum accusare436 ose rregullën se askush nuk detyrohet të ofrojë prova 
kundër vetvetes lat. nemo prodere se ipsum. 
Përkundër ngjashmërive dhe lidhmërisë reciproke të drejtës në heshtje dhe privilegjit 
kundër vetakuzimit, megjithatë këto garanci nuk janë krejtësisht identike. Kështu e 
drejta në mbrojtje me heshtje, nënkupton që i pandehuri nuk deklarohet para organeve 
proceduese përkatësisht nuk paraqet mbrojtjen dhe nuk përgjigjet në pyetjet e 
parashtruara. Duke qenë se i pandehuri eksluzivisht e ka të drejtën në mbrojte, ai në të 
vërtetë, është titullar i të drejtës në mbrojtje.437 Për dallim nga e drejta në heshtje, 
privilegji kundër vetakuzimit nënkupton të drejtën e individit që të mosparaqes prova 
dhe fakte të cilat shkojnë në dëm të tij, e drejtë kjo të cilën nuk e gëzon vetëm i 
pandehuri po edhe dëshmitarët.438 Kështu, dëshmitari nuk detyrohen të përgjigjen në 
pyetje nëse me këtë vetën ose të afërmit do t’i ekspozojë para turpit të rëndë, dëmit të 
konsiderueshëm material ose ndjekjes penale (neni 129).  
Duhet theksuar se e drejta në heshtje është komponent e përbërëse e privilegjit kundër 
vetakuzimit. Mirëpo, privilegji kundër vetakuzimit përfshinë në vete përveç të drejtës 
në heshtje përkatësisht mosdeklarimit verbal edhe të drejtën që të përmbahet nga 
paraqitja e çfarë do provave kundër vullnetit të tij.439 
Përndryshe, e drejta në heshtje parashikohet në mënyrë shprehimore në nenin 14 parag. 
3 g të Paktit për të drejtat civile dhe politike. Ndërkaq, në Konventën Evropiane për 
mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, ndonëse nuk parashihet 
shprehimisht, kjo e drejtë sipas Gjykatës për Drejtat dhe Liritë e Njeriut është përfshirë 
në kuadër të nenit 6 të kësaj Konvente me të cilin përcaktohet parimi i gjykimit të 
drejtë.440 Gjykata evropiane për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut, në praktikën e 
deritashme ka gjetur se e drejta në heshtje, në procedurat penale të shteteve nacionale 
është shkelur në një numër të rasteve.441 Kështu, Gjykata evropiane për të drejtat e 
njeriut ka gjetur se privilegji kundër vetakuzimit, si garanci kryesore e respektimit të 
vullnetit të të pandehurit për të deklaruar para organeve proceduese, është shkelur në 
rastin Allan c/a Britania e Madhe (aktgjykimi i dt. 5. XI. 2002. 48539/99).442  
E drejta në heshtje, në SHBA rregullohet me Amandamentin të pestë të Kushtetutës. 
Ndërkaq më aktgjykimin në çështjen Miranda v. Arizona të Gjykatës Supreme të 
SHBA-ve, është rregulluar procedura lidhur më të dyshuarin i cili e gëzon privilegjin 
kundër vetakuzimit në mbështetje të Amandamentit të pestë.443 

                                                 
436 Krapac, op. cit., fq. 216. 
437 Krahaso: Bajović, op. cit., fq. 26. 
438 Ibid. 
439 Cf. Ibid. 
440 Krahaso: Pavišić, Berislav 2, fq. 237, 238. 
441 Trechsel Stefan, Human Rights in Criminal Procedings, Oxford University Press, Oxford, 2006, fq. 341-
550, cituar sipas Bajović, op. cit., fq. 26, 27. 
442 Në rastin në fjalë, policia, në burg, bashkë me të dyshuarin e ka vendosur të “burgosurin" tjetër 
përkatësisht informatorin e vet, i cili e ka marrë në pyetje të dyshuarin duke e nxitur për të dhënë deklarata 
të ndryshme lidhur atë se si ka marrë pjesë në një vrasje. Të gjitha këto deklarata janë icizuar dhe bashkë 
dëshminë e tij të dhënë lidhur me bisedat me të dyshuarin kanë që prova, në të cilat gjykata ka mbështetur 
vendimin e fajësisë, cituar sipas, Krapac, op. cit., fq. 218. 
443 Miranda, 384, U.S., 439, cit. sipas Stephen C. Thaman, Miranda u komperativnom pravu, HLJKPP, vol. 
9, nr. 1/2002, fq. 173. 



Rexhep Murati 

641 

Po ashtu, me nenin 30 parag. 6 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës në kuadër të 
drejtave të të akuzuarit parashikohet e drejta në heshtje. Duhet theksuar se me KPP-në 
në fuqi, e drejta në heshtje vjen në shprehje në situata të ndryshme procedurale. 
Kështu, e drejta në heshtje parashikohet: me nenin 125 parag. 3,444 i cili përmban 
paralajmërimin i cili i lexohet të pandehurit para marrjes në pyetje në procedurën 
paraprake; nenin 167 parag. 1 nënparag. 2,445 i cili përmban njoftimin për të drejtat e 
personit të arrestuar; nenin 323 parag. 1 nënparag. 1 dhe 2446 i cili përmban udhëzimet 
për të akuzuarin.  
 
Paragrafi 2.  
 
Në dispozitat e nenit 246 paragrafi 2, përcaktohen dy detyrime të gjyqtarit të vetëm 
gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues të cilat konsistojnë në vlerësimin a. nëse është 
respektuar e drejta e të pandehurit në mbrojtje dhe b. nëse prokurori i shtetit i ka 
përmbushur detyrimet lidhur me zbulimin e provave nga neni 244.  
E drejta e të pandehurit në mbrojtje si një e drejtë themelore e të pandehurit duhet 
respektuar në të gjitha fazat e procedurës penale, përfshirë edhe procedurën e 
shqyrtimit fillestar. Nëse është shkelur e drejta në mbrojtje, gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i trupit gjykues merr masa që e drejta e të pandehurit në mbrojtje të 
respektohet. Shkelja e të drejtës në mbrojtje është shkelje esenciale e dispozitave të 
procedurës penale (neni 384 parag 2 nëparag. 2).447 
 
Paragrafi 3. 
 
Pasi që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues të ketë ndërmarrë 
veprimet sipas parag. 1 dhe 2 të këtij neni, prokurori i shtetit ia lexon aktakuzën të 
pandehurit. Leximi i aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit është shprehje e parimit 
akuzator në procedurën penale. Leximi i aktakuzës, në shqyrtimin fillestar ka për 
qëllim që të pandehurit të cilit i është dorëzuar aktakuza më parë, të njihet 
drejtpërsëdrejti nga prokurori i shtetit me aktakuzën a paraqitur. 
 
Paragrafi 4. 
 
Në dispozitën e parag. 4 të këtij neni, rregullohet çështja e pranimit ose e deklarimit të 
pafajësisë, pasi prokurori i shtetit të ketë lexuar aktakuzën dhe gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari trupit gjykues të jetë bindur se i pandehuri e ka kuptuar aktakuzën.  
Duhet theksuar se kjo dispozitë është plotësisht identike me dispozitat e nenit 384 
parag. 1 nënparag. 2, më të cilat rregullohet pranimi ose mospranimi i fajësisë në 
shqyrtimin gjyqësor pasi kryetari i trupit gjykues të jetë bindur se i pandehuri e ka 
kuptuar aktakuzën.  
Në të vërtetë, sipas parag. 4 të këtij neni, pasi që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues të jetë bindur se i pandehuri e ka kuptuar aktakuzën, të pandehurit i 

                                                 
444 Më hollësisht shih: komentet e nenit 125 parag. 3. 
445 Më hollësisht shih: komentet e nenit 167 parag. 1 nënparag. 2. 
446 Më hollësisht shih: komentet e nenit 323 parag. 1 nënparag. 1 dhe 2 
447 Më hollësisht për shkeljen e së drejtës në mbrojtje shih: komentet e nenit 384 parag. 2 nënparag.2. 
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ofrohet mundësia që të pranojë fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm. Mirëpo, nëse 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, bindet se i pandehuri nuk e ka 
kuptuar aktakuzën, thërret prokurorin e shtetit që t’ia shpjegojë aktakuzën të pandehurit 
në atë mënyrë që më lehtë ta kuptojë se për çfarë vepre penale akuzohet. Në këtë rast, 
sikurse edhe në shqyrtimin gjyqësor prokurori i shtetit, në varësi nga niveli i arsimimit 
të pandehurit do t’i shmanget përdorimit të tërminologjisë juridike duke përdorur gjuhë 
dhe shprehje të cilat i pandehuri i kupton pa vështirësi për t’ia bërë me dije se çfarë 
vepre i ngarkohet me aktakuzë. Me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë siç theksuam 
më parë i pandehuri mund të pranojë fajësinë ose të mundë të deklarohet i pafajshëm. 
Mirëpo, ekziston edhe një mundësi e tretë përkatësisht që i pandehuri të mos 
deklarohet fare për fajësinë përkatësisht të mbrohet në heshtje. Në rastet, kur i 
pandehuri nuk dëshiron të deklarohet fare lidhur me fajësinë, sipas dispozitës së parag. 
4 të këtij neni duhet të konsiderohet se ai nuk e pranon fajësinë. 
 
Neni 247 [Marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar] 
 
1. Nëse marrëveshja mbi pranimin e fajësisë nga neni 233 i këtij Kodi 

paraqitet së bashku me aktakuzën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues çmon marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe e pranon 
atë, e refuzon atë ose cakton shqyrtim të veçantë në pajtim me procedurat 
nga neni 248 dhe neni 233 të këtij Kodi. 

2. Nëse i pandehuri deklarohet i pafajshëm, gjykata nuk mund ta dënojë të 
pandehurin, përveç nëse i pandehuri e ndryshon deklaratën e tij dhe 
pranon fajësinë, ose nëse gjykata e shpall fajtor të pandehurin pas 
shqyrtimit gjyqësor, pavarësisht nga marrëveshja mbi pranimin e fajësisë. 

3. Shqyrtimet nga ky kapitull mund të mbahen nën masa të fshehta pas 
kërkesës së prokurorit të shtetit nga Kapitulli XIII të këtij Kodi. 

4. Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë nga neni 233 i këtij Kodi ose pranimi i 
fajësisë nga neni 248 i këtij Kodi mund të shqyrtohen nga gjykata në çdo 
kohë para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor. 

 
Paragrafi 1.  
 
Me dispozitën e parag. 1 të këtij neni, rregullohet më mirë situata procedurale në rastet 
kur marrëveshja për pranimin e fajësisë paraqitet së bashku me aktakuzën. Në këtë rast 
fjala është për marrëveshjen për pranimin e fajësisë e cila rregullohet me nenin 233. 
Mirëpo, paraqitja e marrëveshjes për pranimin e fajësisë bashkë më aktakuzën 
rregullohet edhe me parag. 15 të nenit 233, sipas të cilit në rastet kur marrëveshja me 
shkrim mbi pranimin e fajësisë negociohet para ngritjes së aktakuzës, kundër të 
pandehurit i cili ka arritur marrëveshje paraqitet aktakuzë e veçantë në të njëjtën kohë 
me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Këto dy akte përkatësisht aktakuza bashkë 
me marrëveshjen për pranimin e fajësisë paraqiten në zarf të mbyllur dhe të vulosur 
ashtu që shqyrtimi fillestar para gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit 
gjykues mund të shërbejë gjithashtu si seancë dëgjimore për shqyrtimin e marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë. 
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Në nenin 233, parag. 7.1.-7.4. përcaktohen favoret për të pandehurin për arritjen e 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë në mënyrë suksesive sipas etapave në të cilat 
arrihet marrëveshja, formës dhe shkallës së bashkëpunimit me organet përkatëse 
proceduese. Kështu për arritje të marrëveshjes për pranimin e fajësisë, para shqyrtimit 
gjyqësor, ku përfshihen edhe rastet e arritjes së marrëveshjes sipas parag. 1 të këtij 
neni, të pandehurit mund t’i shqiptohet dënimi i përcaktuar me parag. 7 nënparag. 7. 3. 
dhe 7.4. të nenit 233. Mirëpo, sipas parag. 1 të këtij neni, kur marrëveshja për pranimin 
e fajësisë nga neni 233, është paraqitur bashkë me aktakuzën, nuk pritet që marrëveshja 
të shqyrtohet në shqyrtim gjyqësor, por kjo do të shqyrtohet në shqyrtimin fillestar. 
Duke parashikuar mundësinë e shqyrtimit të marrëveshjes për pranimin e fajësisë në 
shqyrtimin fillestar, në masë të madhe shpejtohet procedura për zgjidhje të çështjeve 
penale nëpërmjet marrëveshjes për pranimin e fajësisë.  
Me fjalë të tjera, në rastet kur marrëveshja mbi pranimin e fajësisë nga neni 233 e KPP-
së paraqitet së bashku me aktakuzën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues gjatë shqyrtimit fillestar vlerëson marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe 
merr këto vendime a) e pranon marrëveshjen, b) e refuzon marrëveshjen ose c) cakton 
shqyrtim të veçantë në pajtim me procedurat për pranimin e fajësisë nga neni 248448 
dhe procedurat për negocim të fajësisë nga neni 233 të KPP-së. 
 
Paragrafi 2.  
 
Në parag. 2 të këtij neni rregullohet një situatë specifike lidhur me marrëveshjen 
përpranimin e fajësisë. Në të vërtetë, në ato raste, kur marrëveshja për pranimin e 
fajësisë është arritur para ngritjes së aktakuzës, siç parashihet në parag. 2 të këtij neni 
dhe si e tillë i dorëzohet gjykatës bashkë me aktakuzën, mirëpo gjatë shqyrtimit 
fillestar i pandehuri e ndryshon deklaratën me të cilën e ka pranuar fajësinë, si 
fondament i çdo marrëveshje për arritjen e marrëveshjes duke e mohuar fajësinë 
përkatësisht duke u deklaruar i pafajshëm. I pandehuri sipas rregullit nuk mund të 
dënohet përkatësisht të shpallët fajtor. Megjithatë, përjashtim nga ky rast përbëjnë 
rastet kur a) i pandehuri e ndryshon deklaratën e tij dhe pranon fajësinë ose b) ose nëse 
gjykata e shpall fajtor të pandehurin pas shqyrtimit gjyqësor, pavarësisht nga 
marrëveshja mbi pranimin e fajësisë. Këto dy situata procedurale janë të ndryshme dhe 
vijnë në shprehje në faza të ndryshme procedurale. Situata procedurale nën a) vjen në 
shprehje gjatë shqyrtimit fillestar, në rastet kur i pandehuri e ndryshon deklaratën duke 
pranuar fajësinë më ç’ rast gjykata duke vlerësuar marrëveshjen mund t’i shqiptojë 
dënimin të pandehurit. Ndërkaq situata procedurale nën b) vjen në shprehje pas 
shqyrtimin gjyqësor, kur gjykata e ka refuzuar marrëveshjen duke vazhduar me 
mbajtjen shqyrtimit gjyqësor në të cilin i pandehuri shpallet fajtor dhe i shqiptohet 
dënimi i merituar. 
 
Paragrafi 3.  
 
Mbrojtja e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve parashikohet me nenet 220-228 të Kapitullit 
XIII.449 Në parag. 3 të këtij neni, parashikohet që për të gjitha format e shqyrtimeve të 
                                                 
448 Më gjerësisht shih: komentet e nenit 248. 
449 Më gjerësisht shih: komentet e neneve 220-228.  
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cilat mund të mbahen gjatë shqyrtimin fillestar, si etapë e parë e kontrollimit të 
aktakuzës zbatohen masat e fshehta sipas kërkesës së prokurorit të shtetit nga Kapitulli 
XIII i KPP-së. Në të vërtetë, sipas parag. 3 të këtij neni parashikohet që shqyrtimi 
fillestar nga neni 245 dhe 246, pranimi i fajësisë dhe shqiptimi i dënimit nga neni 315 
dhe shqyrtimi i dytë nga neni 254 mund të mbahet duke zbatuar masa të fshehta sipas 
kërkesës së prokurorit të shtetit nga Kapitulli XIII i KPP-së. 
 
Paragrafi 4.  
 
Në paragrafin 4 të këtij neni përcaktohet shprehimisht afati brenda të cilit përkatësisht 
afati i fundit deri kur mund të shqyrtohet nga ana e gjykatës marrëveshja mbi pranimin 
e fajësisë nga neni 233 ose pranimi i fajësisë nga neni 248. Kështu, marrëveshja mbi 
pranimin e fajësisë nga neni 233 i ose pranimi i fajësisë nga neni 248 mund të 
shqyrtohen nga gjykata në çdo kohë para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor. Duke 
kufizuar afatin e shqyrtimit të këtyre dy veprimeve procedurale, deri në përfundimin e 
shqyrtimit gjyqësor, ligjdhënësi njëherësh ka përjashtuar mundësinë e shqyrtimit të 
këtyre veprimeve pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor. 
 
Neni 248 [Pranimi i fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar] 
 
1. Kur i pandehuri pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës sipas nenit 

246 ose 247 të këtij Kodi, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues përcakton nëse: 
1.1. i pandehuri kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 
1.2. pranimi bëhet vullnetarisht nga i pandehuri pas këshillimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësin, nëse i pandehuri ka mbrojtës; 
1.3. pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, 

në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit për plotësimin e 
aktakuzës të pranuar nga i pandehuri dhe çdo provë tjetër, siç është 
dëshmia e dëshmitarëve e paraqitur nga prokurori i shtetit ose i 
pandehuri; dhe 

1.4. aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 
faktike. 

2. Në vlerësimin e pranimit të fajësisë së të pandehurit, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të kërkojë mendimin e 
prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 

3. Kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues nuk bindet se 
janë vërtetuar faktet nga paragrafi 1. i këtij neni, ai merr aktvendim me të 
cilin refuzon pranimin e fajësisë dhe procedon shqyrtimin fillestar sikur 
pranimi i fajësisë të mos ishte bërë. 

4. Kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues bindet se janë 
vërtetuar faktet nga paragrafi 1. i këtij neni, ai merr aktvendim me të cilin 
pranon pranimin e fajësisë nga i pandehuri dhe vazhdon me shqiptimin e 
dënimit, caktimin e seancës për vërtetimin e ndonjë fakti relevant për 
dënimin ose pezullon dënimin deri në përfundimin e bashkëpunimit të të 
pandehurit me prokurorin e shtetit. 
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5. I pandehuri i cili nuk pranon fajësinë gjatë shqyrtimit fillestar mund të 
ndryshojë deklaratën e tij dhe të pranojë fajësinë në çdo kohë. Për cilindo 
të pandehur që dëshiron të pranojë fajësinë nga ky paragraf, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues zbaton përshtatshmërisht 
shqyrtimin nga ky nen. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në bazë të dispozitave të nenit 246 parag. 4, me rastin e deklarimit lidhur me 
aktakuzën, i pandehuri ka tri mundësi: a) të pranojë fajin, b) të deklarohet i pafajshëm 
dhe c) të mos deklarohet fare lidhur me fajësinë.  
Në parag. 1 të këtij neni bëhet fjalë për rastin nën a) kur i pandehuri pranon fajësinë për 
të gjitha pikat e aktakuzës sipas nenit 246 dhe 247. Në këtë rast gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues përcakton nëse:  
a) i pandehuri e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit. Me fjalë të tjera, kur i 

pandehuri pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës sipas nenit 246 dhe 247, 
gjykata së pari duhet të bindet nëse i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 
pranimit të fajit. Këto rrethana gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues, para se gjithash i përcakton vetëm pasi ta ketë e njoftuar të pandehurin për 
pasojat konkrete të pranimit të fajësisë siç janë: se shqyrtimit gjyqësor mund të 
mbahet pa kaluar në procedurën e provave, se gjykata pa shqyrtim gjyqësor do të 
marrë vendim për marrjen e dobisë pasurore, kërkesën pasurore juridike dhe 
shpenzimet e procedurës penale etj. Me fjalë të tjera, i pandehuri, para pranimit të 
fajësisë informohet detalishtë për të gjitha pasojat e mundshme të pranimit të 
fajësisë dhe rrethanat të tjera lidhur me pranimin e fajësisë, p.sh. nëse i pandehuri 
ka pasur kohë të mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen, përkatësisht për të 
zgjedhur mbrojtësin nga lista e avokatëve në rastet e mbrojtjes së detyruar ose 
mbrojtjes për persona të varfër etj. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues gjen se nuk janë plotësuar kushtet nga nënparag. 1 parag. 1 të këtij 
neni nuk aprovon pranimin e fajësisë, përkatësisht refuzon pranimin e fajësisë.  

b) pranimi bëhet vullnetarisht nga i pandehuri pas këshillimeve të mjaftueshme me 
mbrojtësin, nëse i pandehuri ka mbrojtës. Përveç rrethanave të theksuara më sipër, 
kur i pandehur pranon fajësinë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues, vlerëson nëse pranimi është bërë vullnetarisht dhe me vetëdije të plotë 
dhe pas këshillimeve të mjaftueshme më mbrojtësin, në rastet kur i pandehuri ka 
mbrojtës. Me fjalë të tjera, pa marrë parasysh, nëse i pandehuri ka pas mbrojtës ose 
jo pranimi nuk guxon të jetë pasojë e kërcënimit, shtrëngimit, mosdijes, sëmundjes 
së përhershme ose të përkohshme psikike të të pandehurit etj. Nëse gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues gjen se nuk janë plotësuar kushtet nga 
nënparag. 2 parag. 1 i këtij neni, nuk aprovon pranimin e fajësisë, përkatësisht 
refuzon pranimin e fajësisë duke proceduar me shqyrtimin fillestar sikur pranimi i 
fajit të mos ishte bërë fare.  

c) pranimi i fajit të mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet 
e prezantuara nga prokurori i shtetit për plotësimin e aktakuzës së pranuar nga i 
pandehuri dhe çdo provë tjetër, siç është dëshmia e dëshmitarëve e paraqitur nga 
prokurori i shtetit ose i pandehuri. Për të vlerësuar fajësinë e të pandehurit, gjyqtari 
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i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet të vërtetojë nëse pranimi i 
fajësisë ka mbështetje në faktet që përmban aktakuza në materialet e prezantuara 
nga prokurori i shtetit për plotësimin e aktakuzës të pranuar nga i pandehuri dhe 
çdo provë tjetër, siç është dëshmia e dëshmitarëve e paraqitur nga paditësi ose i 
pandehuri. Me fjalë të tjera gjyqtari vërteton nëse provat mbi të cilat mbështetet 
aktakuza e argumentojnë fajësinë e të pandehurit, nga se vetëm personit penalisht 
përgjegjës i cili e ka kryer veprën penale me dashje ose nga pakujdesia mund t’i 
shqiptohet sanksioni penal. Nëse pranimi i fajësisë nuk ka mbështetje në faktet që 
përmban aktakuza, ose në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit të 
pranuara nga i pandehuri dhe çdo provë tjetër, të paraqitur nga prokurori i shtetit 
ose i pandehuri, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, nuk e 
aprovon pranimin e fajësisë përkatësisht refuzon pranimin e fajësisë duke 
proceduar me shqyrtimin fillestar sikur pranimi i fajësisë të mos ishte bërë fare. 
(parag. 3) dhe d) aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 
faktike. Përcaktimi i rrethanave, me formulimin e paraqitur nën d) si të tillë e 
konsiderojmë të pakuptimta dhe jashtë kontekstit të vlerësimit pranimit të fajësisë 
sipas këtij neni. Për këtë arsye, konsiderojmë së për përcaktimin e këtyre 
rrethanave duhet të merret në mënyrë anologe formulimi nga nënparag.4 prag. 1 i 
nenit 315 të KPP-së të mëparëshëm.450 i cili sipas mendimit tonë ishte i qartë dhe 
nuk kishte paraqitur vështirësi për zbatim. Kështu, formulimi nga nënparag. 4 
parag.1 duhet të jetë me sa vijon: “aktakuza nuk përmban asnjë rrethanë për 
hudhjen e aktakuzës nga neni 253 parag. 1” Me përcaktimin se aktakuza nuk 
përmban asnjë rrethanë për hudhjen e aktakuzës, do të kompletohej mozaiku i 
rrethanave të cilat duhet vërtetuar me rastin e pranimit të fajësisë për të gjitha pikat 
e aktakuzës sipas nenit 246 dhe 247. 

Kur është fjala për deklarimin e të pandehurit, në teorinë e së drejtës së procedurës 
penale theksohet se deklarimi i të pandehurit ka natyrë juridike të shumëfishtë ashtu që 
në një anë është mjet i mbrojtjes së të pandehurit dhe në anën tjetër është mjet provues, 
të cilin gjykata e merr parasysh me rastin e vërtetimit të fakteve. Deklarimi i të 
pandehurit mund të jetë deklarim me të cilin i pandehuri pranon ose mohon fajësinë. 
Gjatë zhvillimit historik të procedurës penale, pranimi i fajësisë kishte vlerë të 
ndryshme procedurale. Kështu, në procedurën penale inkuizitore pranimi i fajësisë 
ishte provë e plotë (plena probationum) për më tepër konsiderohej mbretëreshë e 
provave (regina probationum).  
Në procedurën penale bashkëkohore amerikane pranimi i fajësisë ka rëndësi të veçantë 
nga se çështja e fajësisë nuk shqyrtohet nëse i pandehuri pranon fajësinë, por 
menjëherë kalohet në shqyrtim për matjen e dënimit.  

                                                 
450 Shih: nein 315, parag. 1 nënparag. 4 të KPP të mëparshëm. Sipas kësaj dispozite si kusht i fundit që 
gjyqtari të pranojë fajësinë e të pandehurit ishte që të mos ekzistojnë asnjë nga rrethanat e përcaktuara në 
nenin 316 paragrafi 1-3 të KPP-së. Me fjalë të tjera kërkohej që të mos jenë përmbushur asnjë nga shkaqet 
nga të cilat gjyqtari merr aktvendim për hudhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale. Siç dihet në 
bazë të nenit 316 parag. 1 gjyqtari merrte aktvendim për hudhjen e e aktakuzës dhe pushimin e procedurës 
penale në këto raste: a) vepra me të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale, b) ekzistojnë rrethana të cilat e 
përjashtojnë përgjegjësinë penale, c) ka kaluar afati i parashkrimit, vepra është përfshirë me amnisti ose 
falje apo ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen ose d) nuk ka prova të mjaftueshme që 
mbështesin dyshimin e bazuar se i pandehuri ka kryer veprën me të cilën akuzohet. 
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Në disa procedura penale, pranimi i fajësisë nuk ka fuqi provuese vetvetiu por vetëm 
nëse vërtetohet më prova të tjera. Në procedurën tonë penale ndonëse pranimi i fajësisë 
nuk e ka vlerën e provës supreme megjithatë pranimi i fajësisë i cili i përmbush kushtet 
e përcaktuara në nenin 248, dukshëm e shpejton procedurën penale. Ndërkaq, sipas 
KPP-së, për pranim të fajësisë duhet të plotësohen kumulativisht kushtet e përcaktuara 
në nenin 248. Me fjalë të të tjera, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 
duhet që në kontakt të drejtpërdrejtë me të pandehurin për t’u bindur më kualitetin e 
pranimit të fajësisë.  
 
Paragrafi 2.  
 
Në shqyrtimin fillestar, siç është theksuar më parë parimisht nuk merren në pyetje 
dëshmitarët apo ekspertet dhe nuk prezantohen provat të tjera. Megjithatë, sipas parag. 
2 të këtij neni, me qellim të vlerësimit të drejtë të pranimit të fajësisë, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të zbatojë parimin kontradiktor duke kërkuar 
mendimin e prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe të dëmtuarit.  
 
Paragrafi 3. 
 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duke vlerësuar pranimin e fajësisë 
nga i pandehuri mund të marrë vendime të ndryshme, varësisht nga bindja që e formon 
lidhur me pranimin e fajësisë. Kështu, në rastet ku gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari 
i trupit gjykues nuk bindet se janë vërtetuar faktet nga paragrafi 1. i nenit 248, ai merr 
aktvendim me të cilin refuzon pranimin e fajësisë dhe procedon me shqyrtimin fillestar 
sikur pranimi i fajësisë të mos ishte bërë fare. Kjo praktikisht do të thotë se kur gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues gjen se nuk janë përmbushur kushtet nga 
paragrafi 1 i këtij neni ai procedon me shqyrtimin fillestar sikurse në rastet kur i 
pandehuri është deklaruar i pafajshëm apo nuk është deklaruar fare lidhur me fajësinë.  
 
Paragrafi 4. 
 
Sipas parag. 4 të këtij neni, në rastet kur pranimi i fajësisë i plotëson kushtet e 
përcaktuara në nenin 248 parag. 1 dhe gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues pajtohet me këto kushte, ai e formalizon këtë qëndrim duke marrë aktvendim 
më të cilin e aprovon pranimin e fajësisë nga i pandehuri. Me fjalë të tjera, kur gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues bindet se janë vërtetuar faktet nga 
paragrafi 1. i nenit 248, ai merr aktvendim me të cilin pranon pranimin e fajësisë nga i 
pandehuri dhe vazhdon me shqiptimin e dënimit, caktimin e seancës për vërtetimin e 
ndonjë fakti relevant për dënimin ose pezullon dënimin deri në përfundimin e 
bashkëpunimit të të pandehurit me prokurorin e shtetit. Rrjedhimisht, kur plotësohen 
kushtet nga parag. 1 i këtij neni, që në këtë fazë të procedurës penale, gjyqtari i vetëm 
gjykues apo kryetari i trupit gjykues, edhe për çështjet penale për të cilat gjykon trupi 
gjykues, të pandehurit mund t’i shqiptojë dënimin. Në praktikën gjyqësore pikërisht kjo 
zgjidhje që nga fillimi, ka krijuar huti duke u kuptuar në mënyra të ndryshme. Kështu, 
në një pjese të praktikës gjyqësore është marrë qëndrim që në rastin nga neni 248 
paragrafi 4, për çështjet penale për të cilat vendos trupi gjykues, të formohet trupi 
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gjykues për të shqiptuar dënimin. Për shkak se kjo dispozitë që nga fillimi i zbatimit të 
saj është interpretuar në mënyra të ndryshme dhe ka shkaktuar huti në praktikën 
gjyqësore, Gjykata Supreme ka marrë mendim juridik451 sipas të cilit në rastin e 
parashikuar në nenin 248 paragrafi 4, në të gjitha rastet përfshirë edhe rastet kur për 
vepra të tilla ligji parashikon gjykimin në trup gjykues, dënimin e shqipton gjyqtari i 
vetëm gjykues përkatësisht kryetari i trupit gjykues.  
 
Paragrafi 5. 
 
Deklarata e të pandehurit për pranim të fajësisë është zgjedhje e tij e lirë dhe në 
përputhje me interesin e tij personal në procedurën penale por nuk është e 
pandryshueshme. Kështu, i pandehuri i cili nuk pranon fajësinë gjatë shqyrtimit 
fillestar, mund ta ndryshojë deklaratën e tij dhe të pranojë fajësinë në çdo kohë pas 
shqyrtimit fillestar. Kjo nënkupton që i pandehuri i cili nuk ka pranuar fajësinë gjatë 
shqyrtimit fillestar të pranojë fajësinë më pas përkatësisht para dhe gjatë shqyrtimit të 
dytë. Në këtë rast për cilindo të pandehur që dëshiron të pranojë fajësinë nga neni 248 i 
KPP-së, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues zbaton përshtatshmërisht 
procedurën e pranimit të fajësisë nga neni 248 i KPP-së. 
 
Neni 249 [Kundërshtimi i provave] 
 
1. Para shqyrtimit të dytë, i pandehuri mund të paraqesë kundërshtim ndaj 

provave të caktuara në aktakuzë, bazuar në këto arsye: 
1.1. provat nuk janë marrë në mënyrë të ligjshme nga policia, prokurori i 

shtetit ose organi tjetër qeveritar; 
1.2. provat janë në kundërshtim me rregullat nga Kapitulli XVI i këtij 

Kodi; ose 
1.3. ka bazë të artikulueshme që gjykata të çmojë provën si thelbësisht të 

pambështetshme. 
2. Prokurorit të shtetit i jepet mundësia që t’i përgjigjet kundërshtimit 

gojarisht ose me shkrim. 
3. Për të gjitha provat për të cilat është paraqitur kundërshtim, gjyqtari i 

vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të 
arsyetuar për lejimin ose përjashtimin e provës. 

4. Provat e papranueshme ndahen nga shkresat dhe mbyllen. Provat e tilla 
mbahen nga gjykata të ndara nga shkresat dhe provat tjera. Provat e 

                                                 
451 Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, (GJA. nr. 207/13) në seancën e përgjithshme të dt. 19. 03. 
2013, ka marrë mendim juridik me këtë përmbajtje: Nëse i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin 
fillestar para gjyqtarit të vetëm apo kryetarit të trupit gjykues dhe gjyqtari i vetëm përkatësisht kryetari i 
trupit gjykues, vlerëson se pranimi është bërë në pajtim me ligjin d. m. th janë përmbushur të gjitha 
parakushtet ligjore për pranimin e fajësisë që kërkohen me ligj, në një situatë të tillë, gjyqtari i vetëm 
përkatësisht kryetari i trupit gjykues mund të vazhdojë procedurën e shqiptimit të dënimit, pa shkuar fare në 
shqyrtim si edhe pa plotësuar fare trupin gjykues edhe kur ligji për vepra të tilla parashikon që trupin 
gjykues ta përbëjnë tre (3) tre gjyqtar profesionist. 
Përveç kësaj, Kryetari i Gjykata Supreme të Republikës së Kosovë në Qarkorën drejtuar të gjithë 
kryetarëve të gjykatave themelore dhe Gjykatës së Apelit (Gj. A-Su.A 194/2014, dt. 08.05.2014), me qëllim 
të zbatimit unik të nenit 248 parag. 4 të KPPK-së, ndër të tjera theksohet: “në SHBA edhe dënimin më 
vdekje e shqipton një gjyqtar profesionist.” 
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papranueshme nuk mund të shqyrtohen apo të shfrytëzohen në procedurë 
penale, përveç në rastin e ankesës kundër aktvendimit mbi pranueshmë-
rinë. 

5. Të gjitha provat kundër të cilave nuk është paraqitur kundërshtim janë të 
pranueshme në shqyrtim gjyqësor, përveç nëse gjykata sipas detyrës 
zyrtare përcakton se pranu/eshmëria e provës së caktuar do të cenonte të 
drejtat e të pandehurit të garantuara me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës. 

6. Secila palë mund të paraqesë ankesë kundër aktvendimit nga paragrafi 3. 
të këtij neni. Ankesa duhet të bëhet brenda pesë (5) ditëve nga pranimi i 
aktvendimit me shkrim. 

 
Në shumicën e të drejtave të procedurave penale të shteteve bashkëkohore 
parashikohen dispozita sipas të cilave provat e siguruara me shkelje të rënda të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut ndaj të cilëve zhvillohet procedura penale, konsiderohen 
prova të paligjshme dhe si të tilla mbi këto prova nuk mund të mbështetet vendimi 
gjyqësor.452  
Për provat mbi të cilat nuk mund të mbështet vendimi, në të drejtat bashkëkohore, 
përdorën shprehje të ndryshme. Kështu, p.sh. në të drejtën e procedurës penale kroate, 
përdoret shprehja “prova të paligjshme”453 ndërkaq në të drejtën tonë të procedurës 
penale “prova të papranueshme”. 
 
Paragrafi 1.  
 
Sipas nenit 249 parag. 1 të KPP-së, i pandehuri mund të paraqesë kundërshtim ndaj 
provave të caktuara në aktakuzë para shqyrtimit të dytë, për këto arsye: a) provat nuk 
janë marrë në mënyrë të ligjshme nga policia, prokurori i shtetit ose organi tjetër 
qeveritar. Para se gjithash, një provë nuk e ka cilësinë e provës së ligjshme kur është 
marrë në kundërshtim me dispozitat e KPP-së. Kështu, KPP-ja në fuqi përmban një 
numër të madh të dispozitave me të cilat rregullohen provat e papranueshme.454 Duke u 
mbështetur në këto dispozita i pandehuri mund të paraqes kundërshtim ndaj provave 
përkatëse në të cilat mbështet aktakuza dhe për kundërshtimin e provave të tilla vendos 
gjykata në procedurën e kontrollimit të aktakuzës; b) provat janë në kundërshtim me 
rregullat për provat nga Kapitulli XVI i KPP-së. Këtu para se gjithash bëhet fjalë për 
dispozitat sipas së cilave provat e marra me shkelje të KPP-së ose ndonjë dispozitë të 
ligjit, nga ana e gjykatës, prokurorit të shtetit ose policisë, konsiderohen prova të 
papranueshme. Në këtë kontekst, p.sh. intervistimi ose marrja në pyetje e të pandehurit 
në kundërshtim me dispozitat e KPP-së përbën provë të papranueshme. Në prova të 
papranueshme gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj (parag. 1 -7 i nenit 257).; 
ose c) ka bazë të artikulueshme që gjykata të çmojë provën si thelbësisht të 
                                                 
452 Krapac, op. cit., fq. 155.  
453 Sipas nenit 29 parag. të Kushtetutës së Republikës së Kroacisë, “provat e siguruara në mënyrë të 
paligjshme nuk mund të përdorën në procedurën penale”. Ndërkaq, Ligji procedurës penale i Kroacisë në 
fuqi provat e paligjshme i përcakton në më shumë dispozita. Kështu, në nenin 10 të LPP-sësë Kroacisë 
shprehimisht theksohet: “vendimet gjyqësore nuk mund të mbështetën në provat e siguruara në mënyrë të 
paligjshme (prova të paligjshme)”. 
454 Shih: nenin 97, 111, 150 parag. 2, 257 parag. 2 etj.  
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pambështetshme. Me provë e pambështetshme duhet kuptuar ato prova apo informata 
të cilat janë thelbësisht të pambështetshme në rastet kur origjina e provës apo 
informatës është e pa njohur, bazohet në thashetheme apo në dukje të parë prova apo 
informata është e pamundshme ose e pabesueshme (neni 19, paragrafi. 1 nënparagrafi 
1. 29.). 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas parag. 2 të këtij neni, për hir të zbatimit të parimit kontradiktor gjykata duhet t’i 
japë prokurorit të shtetit mundësi për t’iu përgjigjur kundërshtimit nga neni 249 
gojarisht ose me shkrim. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i jep 
prokurorit të shtetit afat prej një jave për të paraqitur përgjigje me shkrim ndaj 
kundërshtimit të provave. Me fjalë të tjera, kur është fjala për përgjigjen e prokurorit të 
shtetit ndaj kundërshtimit të provave, sipas parag. 2 të këtij neni janë paraparë dy 
mundësi: a) që përgjigja të paraqitet me gojë dhe b) që përgjigja të paraqitet me shkrim. 
Duhet theksuar se prokurori i shtetit përgjigjën më gojë sipas rregullit mund ta japë 
gjatë shqyrtimit të dytë ndërkaq përgjigjen me shkrim brenda një jave nga pranimi i 
kundërshtimit (neni 251 parag 2 dhe 3.).  
 
Paragrafi 3. 
 
Lidhur me çdo provë të paraqitur në kundërshtim gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari 
i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të arsyetuar për të lejuar ose për të 
përjashtuar provën përkatëse. Duke vendosur gjykata lidhur më kundërshtimin e të 
pandehurit lidhur me provat në të cilat mbështet aktakuza, ajo njëherësh ka mundësi 
për të ushtruar kontrollin real ndaj aktakuzës së prokurorit të shtetit. Kështu, kontrollim 
i aktakuzës në bazë të kundërshtimit të të pandehurit mund të rezultojë me dy 
aktvendime: a) aktvendimin me shkrim të arsyetuar më të cilin lejohet prova dhe b) 
aktvendimin me shkrim të arsyetuar më të cilin përjashtohet prova përkatëse.  
 
Paragrafi 4. 
 
Kur është fjala për provat e papranueshme, gjykata ato prova i ndan nga shkresat e 
lëndës dhe i mban të ndara nga shkresat dhe provat tjera. Duhet theksuar se provat e 
papranueshme nuk mund të shqyrtohen apo të shfrytëzohen në procedurë penale, 
përveç në rastin e shqyrtimit të ankesës kundër aktvendimit me të cilin është vendosur 
mbi pranueshmërinë e provës përkatëse. 
 
Paragrafi 5. 
 
Për hir të efikasitetit të procedurës penale të gjitha provat kundër të cilave nuk është 
paraqitur kundërshtim, sipas KPP-së janë të pranueshme në shqyrtim gjyqësor. 
Përjashtim nga kjo rregull përbëjnë rastet kur gjykata sipas detyrës zyrtare përcakton se 
pranueshmëria e provës së caktuar do të cenonte të drejtat e të pandehurit të garantuara 
me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. 
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Paragrafi 6. 
 
Palët mund të paraqesin ankesë kundër aktvendimit me shkrim me të cilin është 
vendosur për pranueshmërinë e provës përkatëse, brenda afatit prej pesë ditëve nga 
pranimi i aktvendimit të tillë. Afati prej pesë ditëve kundër aktvendimit sipas KPP-së 
në fuqi është afat i ri dhe specifik455 në krahasim me afatet e ankesës kundër 
aktvendimit sipas KPP-së të mëparshëm.  
Ndaj këtyre aktvendime, si u tha mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit. 
Gjykata e Apelit. Ankesa e tillë kundër aktvendimit ka karakter suspenziv sipas nenit 
410. 456Mirëpo, provat e përjashtuara përkatësisht të papranueshme nga gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues në pajtim me nenin 249, mund të 
shqyrtohen nga gjykata vetëm gjatë rigjykimit, në rastet kur aktvendimi i gjyqtarit të 
vetëm gjykues ose i kryetarit të trupit gjykues për të përjashtuar provat ndryshohet 
sipas ankesës nga Gjykata e Apelit më aktvendim me të cilin lejohet prova e tillë.457 
Ndërkaq, kur është fjala për ankesën ndaj aktvendimit të gjyqtarit të vetëm gjykues ose 
kryetarit të trupit gjykues me të cilin lejohet prova, Gjykata e Apeli, duke vendosu 
lidhur me këtë ankesë mund të marrë aktvendim për të përjashtuar provën në të cilën 
mbështet aktakuza. Në këtë rast konsiderojmë se duhet zbatuar në mënyrë analoge 
dispozitën e nenit 260 parag. 2 sipas së cilës prova përkatëse mund të shqyrtohet nga 
gjyqtari i vetëm gjykues apo trupi gjykues458 gjatë shqyrtimit kryesor nëse nuk është 
përjashtuar sipas nenit 249 apo nëse nuk është e papranueshme sipas nenit 259. Me 
fjalë të tjera, nëse prova mbi të cilën mbështet aktakuza sipas ankesës përjashtohet nga 
Gjykata e Apelit, si e tillë kjo provë nuk merret në konsiderim në shqyrtimin kryesor 
sikurse në rastet kur prova është përjashtuar nga gjykata themelore në mbështetje të 
nenit 249 parag. 3.  
 
Neni 250 [Kërkesa për hudhjen e aktakuzës] 
 
1. Para shqyrtimit të dytë, i pandehuri mund të paraqesë kërkesë për hudhjen 

e aktakuzës, bazuar në këto arsye: 
1.1. vepra për të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale; 
1.2. ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale; 
1.3. ka kaluar afati i parashkrimit të veprës penale, vepra penale është e 

përfshirë në falje ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë 
ndjekjen; ose 

1.4. nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të bazuar 
mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet në 
aktakuzë. 

2. Prokurorit të shtetit duhet t’i jepet mundësia që të përgjigjet ndaj kërkesës 
gojarisht apo me shkrim. 

                                                 
455 Për afatet e rregullta kundër aktvendimit shih: nenin 409 parag. 2. 
456 Më gjerësisht shih: komentet e nenit 410.  
457 Shih: komentet e nenit 260 parag. 1. 
458 Duhet theksuar se në këtë dispozitë, në tekstin në gjuhën shqipe, për dallim nga teksti në gjuhën angleze 
dhe serbe, gabimisht përdoret shprehja“kryetari” i trupit gjykues, nga se këtu është fjala për një veprim të 
cilin e ushtron ekskluzivisht trupi gjykues e jo kryetari i trupit gjykues.  
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3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me 
shkrim të arsyetuar me të cilin refuzon kërkesën ose hudh aktakuzën. 

4. Secila palë mund të paraqesë ankesë kundër aktvendimit nga paragrafi 3. 
të këtij neni. Ankesa duhet të bëhet brenda pesë (5) ditëve nga pranimi i 
aktvendimit me shkrim. 

 
Paragrafi 1. 
 
Përveç se i pandehuri mund paraqesë kërkesë për kundërshtim të provave para 
shqyrtimit të dytë, ai mund të paraqesë edhe kërkesë për hedhjen e aktakuzës, për këto 
arsye: a) vepra për të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale; b) ekzistojnë rrethana të 
cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale; c) ka kaluar afati i parashkrimit të veprës 
penale, vepra penale është e përfshirë në falje ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e 
pengojnë ndjekjen; ose d) nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të 
bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet në aktakuzë. 
Kur plotësohen kushtet e mësipërme, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues sipas parag. 1 të nenit 253 duhet të marrë aktvendim për hedhjen e aktakuzës 
dhe pushimin e procedurës penale. 
Si mund të shihet me dispozitën e parag. 1 të këtij neni, kërkohet që i pandehuri në 
kërkesën për hedhje të aktakuzës të bëjë të qarta arsyet për hedhje të aktakuzës. Kjo 
dispozitë është e re në krahasim më KPP-në e mëparshme, nga se me te synohet që të 
vihet rregull në kërkesat për hedhje të aktakuzës, duke kërkuar nga i pandehuri që të 
formulojë dhe precizojë qartë arsyet ligjore për hedhje të aktakuzës. Paraqitja e 
kërkesës për hedhje të aktakuzës nga i pandehuri mbështetur në arsyet ligjore i 
mundëson gjykatës që më lehtë dhe më shpejtë të marrë vendim për kërkesën për 
hedhjen e aktakuzës.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas parag. 2 të këtij neni, sikurse te kundërshtimi i provave nga ana e të pandehurit, 
prokurorit të shtetit duhet t’i jepet mundësia për t’u përgjigjur ndaj kërkesës për hedhje 
të aktakuzës gojarisht apo me shkrim. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues i jep prokurorit të shtetit afat prej një jave për të paraqitur përgjigje me shkrim 
ndaj kërkesës së të pandehurit për hedhje të aktakuzës (neni 251 parag. 3). Prokurori i 
shtetit në përgjigjen ndaj kërkesës për hedhjen e aktakuzës nga neni 250, mund të 
hedhë459 aktakuzën në rastet kur kërkesa nga neni 250 e KPP-së është e bazuar (neni 
253 parag. 3).  
 
Paragrafi 3.  
 
Lidhur me kërkesën për hedhje të aktakuzës, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të arsyetuar me të cilin a) refuzon kërkesën e 
të pandehurit dhe procedon më tutje me aktakuzën ose b) aprovon kërkesën e të 

                                                 
459 Konsiderojmë së në këtë rast fjala: “hedhë” duhet zëvendësuar me fjalën “tërheq”, nga se prokurori i 
shtetit nuk e hedhë aktin e vet paditës por thjesht tërhiqet në rastet kur konsideron se janë plotësuar kushtet 
ligjore për hedhjen e tij. 
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pandehurit dhe e hedhë aktakuzën nga shkaqet e theksuara më sipër. Kundër këtyre 
aktvendimeve palët mund të paraqesin ankesë në Gjykatën e Apelit. Gjykata e Apelit 
duke vendos mbi ankesën kundër aktvendimit me të cilin hedhet aktakuza, mund ta 
refuzojë ankesën e tillë me aktgjykim kur mëson se ka arsye për aktgjykim të tillë.460  
Me fjalë të tjera, në të gjitha rastet kur përmbushen kushtet për hedhjen e aktakuzës nga 
neni 250 i KPP-së, gjyqtari vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, merë 
aktvendim për hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale. Mirëpo, me 
rastin e marrjes së vendimit për hedhje të aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari trupit gjykues nuk detyrohen me cilësimin juridik 
të veprës penale nga prokurori i shtetit. 
 
Paragrafi 4.  
 
Sikurse edhe te kundërshtimi i provave palët mund të paraqesin ankesë 
kundëraktvendimit me shkrim me të cilin është vendosur për kërkesën për hedhjen e 
aktakuzës, brenda afatit prej pesë ditëve nga pranimi i aktvendimit të tillë. Edhe afati 
prej pesë ditëve kundër këtij aktvendimit sipas KPP-së në fuqi është afat i ri dhe 
specifik, sikurse afati i ankesës kundër aktvendimit për lejimin ose përjashtimin e 
provës, në krahasim me afatet e ankesës kundër aktvendimit sipas KPP-së së 
mëparshme.  
  
Neni 251 [Përgjigjet] 
 
1. Prokurorit të shtetit i jepet mundësia që të përgjigjet në kundërshtimin nga 

neni 249 ose në kërkesën nga neni 250 të këtij Kodi. 
2. Përgjigja nga paragrafi 1. i këtij neni mund të bëhet gojarisht gjatë 

shqyrtimit të dytë ose me shkrim. 
3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i jep prokurorit të 

shtetit kohë prej një (1) javë për të paraqitur përgjigje me shkrim ndaj 
kundërshtimit nga neni 249 ose kërkesës nga neni 250 të këtij Kodi. 

4. Në vend të përgjigjes ndaj kërkesës nga neni 250, prokurori i shtetit mund 
të paraqesë aktakuzë të ndryshuar nga neni 252 të këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas parag. 2 të nenit 249 prokurorit të shtetit i jepet mundësia që t’i 
përgjigjetkundërshtimit me gojë ose me shkrim ndërkaq sipas parag.2 të nenit 250 
prokurorit të shtetit i jepet mundësia për të dhënë përgjigje në kërkesën e të pandehurit 
për hedhje të aktakuzës. 
Derisa me dispozitat e mësipërme veç e veç rregullohen përgjigjet e prokurorit të 
shtetit, në parag. 1-4 të këtij neni, në një vend rregullohen forma dhe afatet e 
përgjigjeve të prokurorit të shtetit ndaj kundërshtimit të provave dhe përgjigjet ndaj 
kërkesës së të pandehurit për hedhje të aktakuzës.  
Në të vërtetë, sipas parag. 1 të këtij neni gjykata detyrohet që prokurorit të shtetit t’i 
ofrojë mundësinë për të dhënë përgjigjet në kundërshtimin nga neni 249 ose për të 
                                                 
460 Më gjerësisht shih: komentet e nenit 416 parag. 3.  
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paraqitur përgjigje në kërkesën nga neni 250. Në të dy rastet, përgjigja e prokurorit të 
shtetit është shprehje e parimit konradiktor në procedurën penale, i cili mundëson 
shqyrtimin e gjithanshëm të aktakuzës së paraqitur.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas parag. 2 të këtij neni ekzistojnë dy forma të përgjigjes: a) me gojë dhe b) me 
shkrim. Përgjigja e prokurorit të shtetit me gojë mund të bëhet ekskluzivisht në 
shqyrtimin e dytë ndërkaq në të gjitha rastet të tjera përgjigja mund të bëhet me shkrim. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në prag. 3 të këtij neni parashikohet afati brenda të cili prokurori i shtetit mund të 
paraqesë përgjigje ndaj kundërshtimit ose kërkesës së të pandehurit për hudhje të 
aktakuzës. Në të vërtetë, prokurori i shtetit sipas parag. 3 të këtij neni brenda një jave 
mund të paraqes përgjigje me shkrim ndaj kundërshtimit nga neni 249 ose kërkesës nga 
neni 250. 
 
Paragrafi 4. 
 
Sipas ë parag. 4 të këtij neni prokurori të shtetit ka mundësi që në vend të përgjigjes 
ndaj kërkesës nga neni 250, të paraqesë aktakuzë të ndryshuar nga neni 252. Me fjalë të 
tjera, kur është fjala për kërkesën e të pandehurit për hudhje të aktakuzës, i pandehuri 
ka dy alternativa: a) të paraqes përgjigje me shkrim ose me gojë sipas parag. 2 të nenit 
252 dhe b) të ndryshojë aktakuzën sipas këtij neni dhe nenit vijues 252. 
 
Neni 252 [Aktakuza e ndryshuar] 
 
1. Nëse kërkesa e paraqitur nga i pandehuri për hudhjen e aktakuzës nga neni 

250 të këtij Kodi mund të rregullohet me ndryshim të aktakuzës, prokurori 
i shtetit paraqet aktakuzë të ndryshuar në pajtim me nenin 241 të këtij 
Kodi brenda një (1) jave nga shqyrtimit i dytë. 

2. Nëse aktakuza e ndryshuar paraqitet kundër një të pandehuri apo disa të 
pandehurve, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton 
shqyrtim fillestar nga neni 245 i këtij Kodi sikurse aktakuza të ishte e re. 

3. I pandehuri mund të paraqesë kundërshtime të reja nga neni 249 ose 
kërkesa nga neni 250 i këtij Kodi por vetëm për ato pjesë të aktakuzës të 
cilat janë ndryshuar. 

4. I pandehuri mund të paraqesë sërish kundërshtimet e mëparshme nga neni 
249 ose kërkesat nga neni 250 i këtij Kodi. Nëse i pandehuri nuk i paraqet 
sërish kundërshtimet apo kërkesat e mëparshme, gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i trupit gjykues vendosë që ato kundërshtime apo kërkesa nuk 
janë relevante për aktakuzën e ndryshuar dhe nuk i shqyrtojnë më tej. 

5. Prokurori i shtetit mund të ndryshojë aktakuzën një herë, përveç në rastet 
kur siguron të dhëna të reja që bëjnë të nevojshme ndryshimin e aktakuzës. 
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Paragrafi 1.  
 
Më parë është theksuar se i pandehuri, sipas nenit 250 para shqyrtimit të dytë mund të 
paraqesë kërkesë për hedhje të aktakuzës. Në këtë rast, sipas parag. 2 të nenit 251 
prokurorit të shtetit duhet t’i jepet mundësia që të përgjigjet ndaj kërkesës gojarisht apo 
me shkrim. Prokurori i shtetit sipas parag. 4 të nenit 251 ka mundësi që në vend të 
përgjigjes ndaj kërkesës së të pandehurit nga neni 250 të paraqesë aktakuzë të 
ndryshuar në bazë të nenit 252. Së këndejmi, KPP në fuqi, për herë të parë e 
parashikon institutin e aktakuzës së ndryshuar, gjatë procedurës së kontrollimit të 
aktakuzës, për dallim nga KPP i mëparshëm i cili këtë institut nuk e njihte në këtë fazë 
të procedurës penale.  
Si mund të shihet instituti i aktakuzës së ndryshuar vjen në shprehje në procedurën e 
kontrollimit të aktakuzës dhe rregullohet sipas parag. 1 të këtij neni. Kështu, në rastet 
kur kërkesa e paraqitur nga i pandehuri për hedhjen e aktakuzës nga neni 250, sipas 
vlerësimit të prokurorit të shtetit mund të zgjidhet me ndryshim të aktakuzës, atëherë 
prokurori i shtetit paraqet aktakuzë të ndryshuar në pajtim me nenin 241. Në këtë rast, 
prokurori i shtetit detyrohet që aktakuzën e ndryshuar ta paraqesë brenda afatit prej një 
jave nga shqyrtimit i dytë. Ndonëse, prokurori sipas paragraf. 4 të këtij neni detyrohet 
që aktakuzën e ndryshuar ta paraqesë brenda afatit të caktuar, megjithatë në këtë 
dispozitë nuk është paraparë ndonjë pasojë procedurale për prokurorin e shtetit për mos 
paraqitje me kohë të aktakuzës së ndryshuar.  
 
Paragrafi 2.  
 
Sipas parag. 2 të këtij neni në rastet kur aktakuza e ndryshuar paraqitet kundër një të 
pandehuri apo disa të pandehurve, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
cakton shqyrtim fillestar nga neni 245 sikurse në rastet kur prokurori i shtetit ngrit 
aktakuzë të re. Me fjalë të tjera përkitazi me aktakuzën e ndryshuar në mënyrë analoge 
zbatohen dispozitat me të cilat rregullohet shqyrtimi i fillestar nga neni 245, sikurse në 
rastet e ngritjes së aktakuzës së re nga prokurori i shtetit.  
 
Paragrafi 3.  
 
Ndonëse sipas parag. 2 të këtij neni, lidhur me aktakuzën e ndryshuar parimisht 
zbatohen dispozitat për shqyrtimin fillestar, sikurse në rastet kur prokurori i shtetit ngrit 
aktakuzë të re, megjithatë, sipas parag. 3 të këtij neni, i pandehuri mund të paraqesë 
kundërshtime të reja nga neni 249 ose kërkesa për hedhje të aktakuzës nga neni 250 
vetëm për ato pjesë të aktakuzës të cilat janë ndryshuar. Më fjalë të tjera, me këtë 
dispozitë përjashtohet mundësia e paraqitjes e kundërshtimeve apo e kërkesave të reja 
për pjesën e aktakuzës së pandryshuar. Nëse me këtë dispozitë përjashtohet mundësia e 
paraqitjes së kundërshtimeve dhe kërkesave ndaj pjesës së aktakuzës së pa ndryshuar, 
megjithatë, nuk përjashtohet krejtësisht mundësia e paraqitjes së kundërshtimeve të 
mëparshme nga neni 249 ose e kërkesave nga neni 250, por kjo mundësi, si mund të 
shihet nuk rregullohet me këtë paragraf por me paragrafin vijues. 
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Paragrafi 4.  
 
Duhet theksuar, se sipas parag. 4 të këtij neni i pandehuri megjithatë mund të paraqesë 
sërish kundërshtimet e mëparshme nga neni 249 ose kërkesat nga neni 250. Me fjalë të 
tjera, sipas këtij paragrafi të pandehurit i lejohet që të përsëris kundërshtimet e 
mëparshme nga neni 249 ose kërkesat nga neni 250. Mirëpo, në rastet kur i pandehuri 
nuk i paraqet sërish përkatësisht abstenon nga kundërshtimet apo kërkesat e 
mëparshme, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendosë që ato 
kundërshtime apo kërkesa nuk janë të rëndësishme përkatësisht relevante për aktakuzën 
e ndryshuar dhe si të tilla nuk i shqyrton më tutje gjatë kontrollimit të aktakuzës. Kjo 
nënkupton që objekt i shqyrtimit nga ana e gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të 
trupit gjykues në procedurën e mëtejme të kontrollimit të aktakuzës janë vetëm 
kundërshtimet ose kërkesat që kanë të bëjnë me ato pjesë të aktakuzës të cilat janë 
ndryshuar.  
 
Paragrafi 5.  
 
Dhe në fund, sipas parag. 5 të këtij neni, prokurori i shtetit mund të ndryshojë 
aktakuzën vetëm një herë, përveç në rastet kur siguron të dhëna të reja që bëjnë të 
nevojshme ndryshimin e aktakuzës. Me fjalë të tjera, prokurori i shtetit aktakuzën sipas 
rregullit mund ta ndryshojë vetëm një herë. Megjithatë, përjashtimet nga kjo rregull 
sipas kësaj dispozite lejohen në rastet kur prokurori i shtetit në ndërkohë siguron të 
dhëna të reja që mundësojnë ndryshimin e aktakuzës.  
 
Neni 253 [Hudhja e aktakuzës] 
 
1. Për çdo kërkesë për hudhjen e aktakuzës nga neni 250 i këtij Kodi, gjyqtari 

i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim për hudhjen e 
aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale kur çmon se: 
1.1. vepra me të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale; 
1.2. ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale; 
1.3. ka kaluar afati i parashkrimit të veprës penale, vepra është përfshirë 

me amnisti apo falje, ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e 
pengojnë ndjekjen; ose 

1.4. nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të bazuar 
mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet në 
aktakuzë. 

2. Me rastin e marrjes së aktvendimit nga ky nen, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues nuk detyrohet me cilësimin juridik të veprës 
penale siç është parashtruar nga prokurori i shtetit në aktakuzë. 

3. Në përgjigjen ndaj kërkesës nga neni 250, prokurori i shtetit mund të 
hudhë aktakuzën nëse kërkesa nga neni 250 të këtij Kodi është e bazuar. 
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Paragrafi 1. 
 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues në bazë të nenit 253 parag. 1 merr 
aktvendim për hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale në këto raste: a) 
kur vepra me të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale; b) kur ekzistojnë rrethana të 
cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale, c) kur ka kaluar afati i parashkrimit, vepra 
është përfshirë me amnisti ose falje apo ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë 
ndjekjen ose d) kur nuk ka prova të mjaftueshme që mbështesin dyshimin e bazuar 
mirë se i pandehuri ka kryer veprën me të cilën akuzohet. 
aa) Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim për 

pushim të procedurës penale në rastet kur vepra penale për të cilën akuzohet nuk 
përbën vepër penale. Një vepër nuk përbën vepër penale nëse është raport civil-
juridik ose administrativ-juridik, kundëvajtje, ose delikt disiplinor. Po ashtu, një 
veprim nuk përbën vepër penale nëse është ngjarje irelevante juridike 
(vetëvrasje ose fatkeqësi), ose kur veprës penale i mungon ndonjë element tjetër 
i nocionit të përgjithshëm të veprës penale për shkak të përjashtimit të 
kundërligjshmërisë (mbrojtja e nevojshme, nevoja ekstreme), ose për shkak të 
rëndësisë së vogël të veprës penale (neni 11 i KP-së). Por, një veprim, nuk 
përbën vepër penale më së shpeshti për shkak të mosekzistimit të ndonjë 
elementi të veçantë të veprës penale përkatëse (p.sh. te vepra penale e vjedhjes, 
kur sendi i vjedhur për të cilin një person akuzohet nuk është i huaj etj.).461  

bb) Sipas kësaj bazë, si rrethana të cilat përjashtojnë përgjegjësinë penale të të 
pandehurit janë: mosha nën katërmbëdhjetë vjeçare (neni 17 parag. 3 i KPK-së), 
papërgjeshmëria penale (neni 18 parag. 1.i KP-së), lajthimi faktik i 
paevitueshëm (neni 18 parag. 1 i KP-së), imuniteti materialo-juridik penal për 
mendimin e dhënë në kuvendin e Kosovës (neni.75 parag. 1 i Kushtetutës së 
RK-së). 
Duhet theksuar se rrethanat të cilat përjashtojnë përgjegjësinë penale të të 
pandehurit janë vetëm në ato raste kur i pandehuri është kryerës i veprës penale 
e cila është paraparë me ligj si vepër penale. 

cc) Sipas kësaj baze gjyqtari merr aktvendim për pushim të procedurës penale në 
rastet kur është shuar e drejta në dënim: parashkrimi462 i ndjekjes së veprës 
penale, falja463 ose amnistia464 sa i përket ndjekjes penale (abolicioni) dhe 
rrethanat të tjera të cilat në mënyrë të përhershme përjashtojnë ndjekjen penale 
siç është vdekja e të pandehurit (neni 145 i KPP-së), çështja e gjykuar, imuniteti 
ndërkombëtar juridik, ekstradimi i lejuar vetëm për disa vepra penale, etj.465 
Duhet theksuar se këtu nuk bëjnë pjesë rrethanat të cilat vetëm përkohësisht 
pengojnë ndjekjen penale, siç është sëmundja e përkohshme ose përhershme 
psikike që është paraqitur pas kryerjes së veprës penale, mungesa e propozimit 
të të dëmtuarit ose lejes së organit shtetëror, mungesa e kërkesës së paditësit të 
autorizuar etj. Për të gjitha këto rrethana duhet të kujdeset prokurori i shtetit si 

                                                 
461 Vasiljević, Grubač 2, fq. 561.  
462 Shih: Salihu, Zhitia, Hasani, op. cit. fq. 329-334. 
463 Shih: Ibid., fq. 343.  
464 Shih: nenin 3 të Ligjit për amnistinë, nr. 04/L-209, 11 korrik 2013. 
465 Krahaso: Vasiljević, Grubač 1, fq. 562. 
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bartës i hetimeve, në mënyrë që të evitohet nxjerrja e pabazuar e të pandehurit 
në shqyrtim gjyqësor.466 
Kur një person gëzon imunitetin procedural penal, ndaj tij nuk mund të fillojë e 
as të zhvillohet procedura penale deri sa imuniteti vlen. Imuniteti procedural 
penal vlen për veprat penale për të cilat zhvillohet procedura penale gjatë kohës 
së zgjatjes së imunitetit, pa marrë parasysh nëse vepra penale është kryer gjatë 
kohës së zgjatjes së imunitetit apo më parë. 
Personi i cili gëzon imunitet mund të thirret në imunitet gjatë tërë procedurës 
penale. Kur personi i cili gëzon imunitet, nuk thirret në imunitet gjykata 
detyrohet që ta njoftojë me këtë të drejtë në kuptim të dispozitës së nenit 16 të 
KPP-së. Konsiderojmë së të pandehurin ose pjesëmarrësit e tjerë në procedurë 
penale detyrohen t’i njoftojnë edhe organet e tjera proceduese para se gjithash 
prokurorin e shtetit. Prandaj, dispozitën në fjalë duhet ndryshuar dhe plotësuar 
në këtë drejtim. Duhet theksuar se personi i cili gëzon imunitet mund të heq dorë 
nga imuniteti, por heqja dorë nga imuniteti nuk e pengon kuvendin ose organin 
tjetër kompetent, që gjatë zhvillimit të procedurës penale ta rivendos 
imunitetin.467 

dd)  ipas dispozitës së parag. 1 nënparag. 4 të nenit 253 të KPP-së, ndonëse ekziston 
vepra penale, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e pushon 
procedurën penale në mungesë të provave të cilat mbështesin dyshimin e bazuar 
mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale me të cilën akuzohet. Me rastin e 
pushimit të procedurës penale sipas kësaj baze, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues njëherësh nuk mund të lëshohet në vlerësimin e fuqisë 
provuese të provave kontradiktore duke konkluduar se i pandehuri nuk është 
kryerës i veprës penale. Kjo rregull vlen edhe me rastin e vlerësimit të fakteve 
sipas bazave të tjera për pushimin e procedurës penale, nga se vlerësimi i 
fakteve kontradiktore bëhet vetëm në shqyrtimin gjyqësor mbi bazë të parimeve 
të cilat mundësojnë vlerësimin e drejtë dhe të gjithanshëm të provave. 468 
Duhet theksuar se kjo bazë për hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës 
njëherësh është bazë edhe e rishikimit të drejtë të procedurës penale të 
përfunduar me aktvendim të formës së prerë. Në të vërtetë, sipas nenit 422 
parag. 2, 469në rastet kur aktakuza hudhet në mungesë të provave të mjaftueshme 
për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale 
e cila i ngarkohet me aktakuzë dhe në ndërkohë zbulohen ose mësohen fakte dhe 
prova të reja, aktakuza e re serish mund të ngritët nëse kolegji shqyrtues vendos 
se provat dhe faktet e reja e arsyetojnë ngritjen e aktakuzës.  
Duhet theksuar se i pandehuri nuk mund të kërkojë që të gjykohet edhe pse 
ekziston njëra nga bazat për shuarjen e të drejtës në dënim ose ndonjëra nga 
bazat që përjashtojnë ndjekjen penale, ngase funksioni i gjykimit është çështje e 
rendit juridik.470 

                                                 
466 Ibid. 
467 Ibid. 
468 Ibid. 
469 Shih: komentet e nenit 422 parag. 2. 
470 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 563. 
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Bazat për pushimin e procedurës penale të parashikuara me nenit 253 parag. 1 
janë thuaja të ngjashme me bazat për hedhjen e kallëzimit penal nga neni 82 
parag. 1. Dallimi ekziston vetëm sa i përket bazës për pushim që ka të bëjë me 
provat, e cila nuk parashikohet te hedhja e kallëzimit penal. Kjo është e 
kuptueshme, sepse kallëzimi penal ka të bëjë pikërisht me fazën e zbulimit të 
provave lidhur me veprën penale dhe kryerësin.  

 
Paragrafi 2. 
 
Sipas dispozitës parag. 2 të këtij neni, me rastin e marrjes së aktvendimit për hedhje të 
aktakuzës dhe pushimit të procedurës penale gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues nuk detyrohet të marrë parasysh cilësimin juridik të veprës penale ashtu 
siç është parashtruar nga prokurori i shtetit në aktakuzë. Me fjalë të tjera, sipas kësaj 
dispozite nëse gjykata me rastin e hedhjes së aktakuzës dhe pushimit të procedurës 
penale detyrohet të marrë parasysh gjendjen faktike të cilën i ngarkohet të pandehurit 
nga prokurori i shtetit, ajo megjithatë nuk detyrohet më cilësimin juridik të veprës 
penale të parashtruar në aktakuzë, gjë që paraqet një formë të pavarësisë së gjykatës në 
vendimmarrje lidhur me kualifikimin juridik të veprës penale. Për më tepër gjykata 
edhe me rastin e marrjes së aktgjykimit nuk detyrohet më propozimet e prokurorit të 
shtetit lidhur me kualifikimin ligjor e veprës penale (neni 360 parag. 2).  
Deri te dallimi sa i përket kualifikimit ligjor të veprës penale ndërmjet  
prokurorit të shtetit dhe gjykatës vjen për shkak të nxjerrjes përfundimeve të ndryshme 
nga të njëjtat fakte. Kështu, përfundimet e prokurorit të shtetit dhe gjykatës mund të 
jenë të ndryshme sa i përket qëndrimit lidhur me çështje të ndryshme juridike (p.sh. 
nëse vepra penale është kryer me dashje ose nga pakujdesia, nëse dëmin konkret 
material duhet konsideruar dëm të përmasave të mëdha ose jo, nëse është fjala për 
lëndim të rëndë ose të lehtë trupor, nëse është fjala për bashkim veprash ose vepër 
penale kolektive etj).471  
  
Paragrafi 3. 
 
Në parag. 3 të këtij neni parashikohet një zgjidhje e cila nuk ka ekzistuar në KPP-në e 
mëparshme. Në të vërtetë, sipas kësaj zgjidhjeje prokurori i shtetit në përgjigjen ndaj 
kërkesës së të pandehurit nga neni 250 mund të hedh472 aktakuzën nëse konsideron se 
kërkesa e tillë është e bazuar. Mirëpo, në këtë rast, konsiderojmë se më mirë do të ishte 
përdorimi i shprehjes “tërheqje” në vend të shprehjes “hedhje”sepse shprehja e parë 
është përputhje me natyrën e veprimeve dhe kompetencat e prokurorit të shtetit 
ndërkaq shprehja e dytë në përputhje me rolin dhe kompetencat e gjykatës. Megjithatë, 
pa marrë parasysh se cila shprehje në këtë rast përdoret, pasoja e këtij veprimi është e 
njëjtë - pushimi i procedurës penale. Rrjedhimisht, duke qenë se aktakuza është akt 

                                                 
471 Ibid., fq. 719. 
472 Konsiderojmë se në vend të fjalës: “hudhë” në KPP do duhet përdorur shprehjen “tërheqje”sepse nga 
aktakuza, të cilën e ka ngritur vetë prokurori i shtetit, kur plotësohen kushtet për hedhjen e saj mund të 
tërhiqet vetëm prokurori i shtetit. Në anën tjetër aktakuzën mund ta hedh vetëm gjykata kur plotësohen 
kushtet përkatëse ligjore. Pra, prokurori i shtetit nuk e hudhë aktakuzën të cilën e ka ngritur vetë por vetëm 
ka mundësi të tërhiqet nga aktakuza e paraqitur. 
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paditës të cilin e ngrit ekskluzivisht prokurori i shtetit kundër të pandehurit, për një ose 
më shumë vepra penale, nga ky akt paditës prokurori i shtetit mund të tërhiqet gjatë 
procedurës penale në bazë të parimit të mutabilitetit. Derisa parimi i oficialitetit dhe i 
legalitetit rregullojnë çështjen e së drejtës së prokurorit të shtetit për të disponuar me 
kërkesëpadinë para fillimit të procedurës penale, parimi mutabilitetit dhe parimi i 
kundërt i imutabilitetit rregullojnë çështjen e së drejtës për të disponuar me padi në 
procedurën penale e cila tani më ka filluar.473. Parimi i mutabilitetit në të drejtën tonë 
të procedurës penale vjen në shprehje në dispozitën e nenit 52,474 sipas së cilës 
prokurori i shtetit mund të tërhiqet nga ndjekja deri në përfundim të shqyrtimit 
gjyqësor para gjykatës themelore, kurse në procedurat para gjykatës më të lartë, ai 
mund të tërhiqet nga ndjekja vetëm në rastet kur KPP-ja shprehimisht e parashikon 
tërheqjen nga ndjekja Tërheqja e prokurorit të shtetit nga ndjekja, në çdo fazë të 
procedurës penale, për shkak të zbatimit të parimit akuzator ka për pasojë pushimin e 
procedurës penale.  
 
Neni 254 [Shqyrtimi i dytë dhe caktimi i shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Në shqyrtimin e dytë marrin pjesë prokurori i shtetit, i pandehuri ose të 

pandehurit dhe mbrojtësit, përveç nëse gjyqtari i vetëm gjykues apo 
kryetari i trupit gjykues ka kërkuar vetëm paraqitjen e propozimeve deri 
në datën e shqyrtimit të dytë. 

2. Gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues sigurohet që mbrojtësi të ketë përmbushur të gjitha detyrimet 
lidhur me zbulimin e provave nga neni 256 i këtij Kodi. 

3. Gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues shqyrton kundërshtimet nga neni 249 ose kërkesat nga neni 250 të 
këtij Kodi. Ai mund të kërkojë nga prokurori i shtetit që të përgjigjet 
gojarisht gjatë shqyrtimit ose me shkrim, në pajtim me nenet 249-253 të 
këtij Kodi. 

4. Gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues cakton seanca dëgjimore në pajtim me nenin 255 të këtij Kodi, nëse 
seancat e tilla janë të nevojshme. 

5. Gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i procedurës paraprake ose kryetari i 
trupit gjykues cakton shqyrtimin gjyqësor, përveç nëse ende nuk ka marr 
aktvendim mbi kundërshtimet e paraqitura nga neni 249 apo kërkesat nga 
neni 250 të këtij Kodi. 

6. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues ende nuk ka 
vendosur për kundërshtimet nga neni 249 apo kërkesat nga neni 250 të këtij 
Kodi, ai merr aktvendim me shkrim të arsyetuar për të gjitha propozimet e 
pazgjidhura pas shqyrtimit të dytë. Ai cakton shqyrtimin gjyqësor me 
urdhër me shkrim, të cilin e nxjerr në të njëjtën kohë me aktvendimin apo 
aktvendimet me shkrim për propozimet e lartpërmendura. 

7. Asnjë dëshmitar apo ekspert nuk merret në pyetje dhe nuk paraqiten prova 
gjatë shqyrtimit të dytë. 

                                                 
473 Më gjerësisht për parimin e mutabilitetit shih: Grubač, op. cit. fq, 142, 143. 
474 Më hollësisht shih: komentet e nenit 52. 
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Paragrafi 1. 
 
Sipas parag. 1 të këtij neni, shqyrtimi i dytë mbahet sipas rregullit në praninë e 
prokurorit të shtetit, të pandehurit ose të pandehurit dhe mbrojtësit. Megjithatë, 
përjashtim nga kjo rregull përbëjnë rastet kur gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 
trupit gjykues ka kërkuar vetëm paraqitjen e propozimeve deri në datën e shqyrtimit të 
dytë. Në bazë të analizës së kësaj dispozite rezulton se shqyrtimi i dytë në rastet kur 
gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues ka kërkuar vetëm paraqitjen e 
propozimeve deri në shqyrtimin e dytë, shqyrtimi i tillë mund të mos mbahet fare.  
 
Paragrafi 2.  
 
Sipas parag. 2 të këtij neni Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 
gjatëshqyrtimit të dytë sigurohet që mbrojtësi të ketë përmbushur të gjitha detyrimet 
lidhur me zbulimin e provave nga neni 256 i KPP-së. Kjo nënkupton që gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, gjatë shqyrtimit të dytë duhet të bindet nëse 
mbrojtësi i ka përmbushur në tërësi detyrimet lidhur me zbulimin e provave ndaj 
prokurorit të shtetit siç parashikohet më nenin 256. Në rast të mospërmbushjes së 
këtyre detyrimeve dhe gjykata nuk gjen shkaqe të arsyeshme për mospërmbushje të 
këtyre detyrimeve, ajo në bazë të parag. 3 të nenit 256 mund të shqiptojë gjobë deri në 
250 euro ndaj mbrojtësit dhe lidhur me këtë e njofton Oden e Avokatëve të Kosovës.  
 
Paragrafi 3.  
 
Sipas parag. 3 të këtij neni, gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues shqyrton kundërshtimet nga neni 249 ose kërkesat për hedhje 
të aktakuzës nga neni 250. Përveç kësaj, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues gjatë shqyrtimit të dytë, mund të kërkojë nga prokurori i shtetit që të përgjigjet 
gojarisht ose me shkrim, në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet procedura e 
lidhur me kundërshtimin e provave dhe kërkesën për hedhje të aktakuzës nga nenet 
249-253 të KPP-së. Me fjalë të tjera, nëse prokurori i shtetit përcaktohet për të dhënë 
përgjigjen me gojë, ai sipas kësaj dispozite përgjigjen me gojë mund ta paraqesë gjatë 
shqyrtimit të dytë.  
Nga analiza e dispozitave me të cilat rregullohet përgjigja e prokurorit të shtetit ndaj 
kundërshtimeve sipas nenit 249 dhe kërkesave për hedhje të aktakuzës sipas nenit 250 
rezulton se përgjigjet me gojë ose me shkrim të prokurorit të shtetit rregullohen me 
dispozita të ndryshme475 që vinë në shprehje gjatë procedurës së kontrollimit të 
aktakuzës.  
 
Paragrafi 4. 
 
Më tutje, sipas parag. 4 të këtij neni, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues ndërmerr një mori të veprimeve procedurale penale me të cilat do të vendoset 
lidhur me kundërshtimet e provave mbi të cilat mbështet aktakuza ose kërkesave të 
pandehurit për hedhje të aktakuzës. Në funksion të vendosjes lidhur me kundërshtimet 
                                                 
475 Shih: parag. 2 të nenit 249, paarg. 2 të nenit 250 dhe parag. 2 të nenit 251. 
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dhe kërkesat në fjalë të të pandehurit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues cakton seanca dëgjimore në pajtim me nenin 255. Gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues nuk detyrohet në të gjitha rastet të caktojnë seanca të tilla 
dëgjimore. Se a do të mbahen seanca të tilla dëgjimore, kjo varet nga gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues i cili vlerëson sipas bindjes së vet të lirë, nëse 
seancat e tilla janë të nevojshme 
 
Paragrafi 5. 
 
Sipas parag. 5 të këtij neni gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
vazhdon të ndërmarrë veprime të tjera procedurale të cilat i paraprin shqyrtimit 
gjyqësor. Në këtë kontekst cakton shqyrtimin gjyqësor, si një nga veprimet më të 
rëndësishme për përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor476. Gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues nuk do të caktojë shqyrtimin gjyqësor në rastet kur ende nuk ka 
marrë aktvendim mbi kundërshtimet e provave nga neni 249 apo kërkesat për hedhje të 
aktakuzës nga neni 250. Kjo është e kuptueshme nga se aktakuza nuk mund të 
procedohet në shqyrtim gjyqësor pa vendos gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues për kundërshtimet e provave mbi të cilat mbështet aktakuza dhe kërkesat 
e të pandehurit për hedhje të aktakuzës, veprime këto me të cilat praktikisht përfundon 
procedura e kontrollimit të aktakuzës.  
 
Paragrafi 6.  
 
Sipas parag. 6 të këtij neni në rastet kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues ende nuk ka vendosur lidhur me kundërshtimet nga neni 249 apo kërkesat nga 
neni 250, ndonëse këtë mundësi e ka pas sipas parag. 3 dhe 4, ai merr aktvendim me 
shkrim të arsyetuar për të gjitha propozimet e pazgjidhura pas shqyrtimit të dytë. 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues në të njëjtën kohë me nxjerrjen e 
aktvendimit apo aktvendimeve të theksuara më parë cakton shqyrtimin gjyqësor me 
urdhër me shkrim. Si mund shihet në këtë rast KPP-ja ofron një zgjidhje tejet 
pragmatike e cila i kontribuon zgjidhjes më të shpejtë të çështjes penale. Me fjalë të 
tjera, gjykata veprimet në fjalë, përkatësisht aktvendimet lidhur me kundërshtimet e 
provave ose kërkesat për hedhje të aktakuzës nga i pandehur nuk i ndërmerr në 
momente të ndryshme procedurale, para se gjithash për të përfituar në kohë, por në të 
njëjtën kohë, vetëm e vetëm për shkak të zbatimit të parimit të ekonomizimit 
procedural, si një nga parimet me të cilin udhëhiqet KPP-ja në fuqi. 
 
Paragrafi 7. 
 
Sipas parag. 7 të këtij neni sikurse edhe në shqyrtimin fillestar477, asnjë dëshmitar apo 
ekspert nuk merret në pyetje dhe nuk paraqiten prova gjatë shqyrtimit të dytë. Me këtë 
dispozitë synohet të bëhet përkufizimi i qartë ndërmjet shqyrtimit të dytë si një veprim 
me të cilin gjykata vlerëson nëse aktakuza e ngritur mund të procedohet në shqyrtim 

                                                 
476 Më hollësisht shih: komentet e nenit 285.  
477 Shih: komentet e prag. 7 të nenit 245.  
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gjyqësor dhe shqyrtimit gjyqësor si një veprim me të cilin vendoset për çështjen 
penale.  
 
Neni 255 [Shqyrtimet për përcaktimin e vlefshmërisë së propozimeve] 
 
1. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues çmon se është e 

nevojshme mbajtja e shqyrtimit për të vlerësuar kundërshtimet e të 
pandehurit nga neni 249 apo kërkesat nga neni 250 të këtij Kodi, ai cakton 
dhe zbaton shqyrtimin e tillë sa më parë që të jetë e mundur dhe jo më vonë 
se tre (3) javë nga dita e shqyrtimit të dytë. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues nxjerr aktvendim me 
shkrim të arsyetuar sa më parë që të jetë e mundur pas shqyrtimit të 
mbajtur sipas këtij neni dhe jo më vonë se tre (3) javë nga dita e mbajtjes së 
shqyrtimit nga ky nen. 

 
Paragrafi 1.  
 
Siç është thënë më sipër sipas rregullit për kundërshtimet nga neni 249 dhe propozimet 
250, vendos gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues në shqyrtimin e dytë. 
Mirëpo, në rastet kur nuk kanë ekzistuar kushtet për të vendosur gjatë shqyrtimit të 
dytë për kundërshtimet dhe propozimet, ndërkaq gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues çmon se është e nevojshme mbajtja e shqyrtimit për të vlerësuar 
kundërshtimet e të pandehurit nga neni 249 apo kërkesat nga neni 250, ai cakton dhe 
zbaton shqyrtimin e tillë sa më parë që të jetë e mundur dhe jo më vonë se tri javë nga 
dita e shqyrtimit të dytë. Në këtë rast, caktimi dhe zbatimi i shqyrtimit të tillë do të 
thotë realisht mbajtje e një shqyrtimi të tretë rreth kontrollimit të aktakuzës.478  
Se kur do të caktohet seanca dëgjimore për shqyrtimin e kundërshtimeve apo kërkesave 
për hudhje të aktakuzës është çështje faktike, të cilën e çmon gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i trupit gjykues, prej rasti në rast. Në të vërtetë, në rastet më të ndërlikuara 
për të marrë vendim për kundërshtimet ose kërkesat e të pandehurit për hudhje të 
aktakuzës të paraqitura para shqyrtimit të dytë, gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit 
të trupit gjykues realisht mund t’i nevojitet më shumë kohë përkatësisht kohë shtesë për 
verifikimin e të dhënave. Në një situatë të tillë procedurale, gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i trupit gjykues mund të caktojë seancë dëgjimore, për të vendosur për 
kundërshtimet ose propozimet e të pandehurit për hudhje të aktakuzës.479  
Nga sa u tha më sipër e gjithë procedura rreth kontrollimit të aktakuzës e përcaktuar me 
KPP-në, në shikim të parë, duket pak sa e stërzgjatur, mirëpo procedimi i tillë siguron 
të rrisë efikasitetin gjyqësor. Prokurori i shtetit duhet të përgatisë aktakuzën dhe provat 
mjaft herët, në mënyrë që t’i mundësohet të pandehurit që të përgatisë çfarëdo 
kundërshtimi nga neni 249 ndaj provave të caktuara në aktakuzë ose kërkesave për 
hudhjen e aktakuzës nga neni 250. Sidoqoftë, procedura e kontrollimit të aktakuzës 
kontribuon për një rrjedhë më normale dhe pa zvarritje të shqyrtimit gjyqësor. 
 

                                                 
478 Sahiti, Murati, op. cit., fq. 346. 
479 Ibid., fq. 347. 
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Paragrafi 2.  
 
Duke vendosur lidhur me kërkesat në fjalë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues nxjerr aktvendim me shkrim të arsyetuar sa më parë që të jetë e mundur pas 
shqyrtimit të mbajtur sipas nenit 255 por jo më vonë se tre javë nga dita e mbajtjes së 
shqyrtimit nga neni 255. Shikuar në aspektin teorik, pas përfundimit të procedurave 
rreth kontrollimit të aktakuzës, përfshirë edhe parag. 1 dhe 2 të këtij neni, aktakuza 
faktikisht e fiton formën e prerë, nëse si e tillë nuk hedhet nga gjykata. Në bazë të 
aktakuzës së tillë procedohet më tutje në shqyrtim gjyqësor.480  
 
Neni 256 [Paraqitja e materialeve nga mbrojtja] 
 
1. Në shqyrtim të dytë, mbrojtja i paraqet prokurorit të shtetit: 

1.1. njoftimin për qëllimin e prezentimit të alibit, duke precizuar vendin 
ose vendet ku i pandehuri pohon të ketë qenë në kohën e kryerjes së 
veprës penale dhe emrat e dëshmitarëve dhe çdo provë tjetër që e 
mbështet alibinë; 

1.2. njoftimin për qëllimin e prezentimit të arsyeve për përjashtim të 
përgjegjësisë penale, duke precizuar emrat e dëshmitarëve dhe çdo 
prove tjetër që e mbështet arsyen e tillë; dhe 

1.3. njoftimin për emrat e dëshmitarëve të cilët mbrojtja synon t’i thërret 
për të dëshmuar. 

2. Në çdo kohë para shqyrtimit gjyqësor, mbrojtësi mund të plotësojë me 
shkrim informatat e dhëna sipas paragrafit 1. të këtij neni prokurorit të 
shtetit. 

3. Nëse mbrojtësi nuk kryen detyrimin nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni 
ndërsa gjykata nuk gjen shkaqe të arsyeshme për një gjë të tillë, gjykata 
mund të shqiptojë gjobë deri në dyqindepesëdhjetë (250) Euro ndaj 
mbrojtësit dhe njofton Odën e Avokatëve për këtë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në parag. 1 të këtij neni parashikohet detyrimi i mbrojtësit për të paraqitur në 
shqyrtimin e dytë materialin provues të cilin e ka në dispozicion mbrojtja. Për më 
tepër, në këtë dispozitë numërohen taksativisht provat më të rëndësishme të cilat, në 
shqyrtimin e dytë, mbrojtja detyrohet t’ia paraqesë prokurorin e shtetit. Kështu, 
mbrojtja prokurorin e shtetit duhet ta: a) njoftojë me qëllimin e prezantimit të alibisë, 
duke precizuar vendin ose vendet ku i pandehuri pohon të ketë qenë në kohën e 
kryerjes së veprës penale dhe emrat e dëshmitarëve me çdo provë tjetër që e mbështet 
alibinë; b) njoftojë për qëllimin e prezantimit të arsyeve për përjashtim të përgjegjësisë 
penale, duke precizuar emrat e dëshmitarëve dhe çdo provë që e mbështet arsyen e tillë 
dhe c) për emrat e dëshmitarëve të cilët mbrojtja synon t’i thërret për të dëshmuar. 
Siç mund të shihet nga kjo dispozitë, ky detyrim shprehimisht parashikohet vetëm për 
mbrojtësin por jo edhe për të pandehurin i cili nuk ka angazhuar mbrojtës. Detyrimi i 
mbrojtjes për ta njoftuar prokurorin e shtetit në këtë fazë të procedurës me materialin 
                                                 
480 Ibid., fq. 347. 
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provues me të cilin disponon para se gjithash i kontribuon zhvillimit efikas dhe të 
shpejtë të procedurës penale si një postulat i rëndësishëm i procedurës penale. Përveç 
kësaj furnizimi i prokurorit të shtetit me materialet e mbrojtjes i kontribuon shqyrtimit 
të gjithanshëm të çështjes penale. Njoftimi i prokurorit të shtetit me kohë përkitazi me 
provat e mbrojtjes zvogëlon mundësinë e taktizimit të mbrojtjes me paraqitjen e 
provave dhe prolongimin e procedurës penale. Kështu, njoftimi i paditësit me provat 
kruciale të mbrojtjes (p.sh. alibinë, provat për përjashtim të përgjegjësisë penale etj.) 
më vonë përkatësisht në shqyrtim gjyqësor mund të shkaktojë shtyrjen e shqyrtimit 
gjyqësor për të mbledhur prova në favor të akuzës, me çka cenohet parimi i 
ekonomizimit procedural.  
 
Paragrafi 2. 
 
Derisa në paragrafin paraprak bëhet fjalë për provat të cilat mbrojtja duhet t’ia paraqesë 
prokurorit të shtetit në shqyrtimin e dytë, në pragrafin 3 të këtij neni bëhet fjalë për 
provat nga parag. 1 të cilat mbrojtja nuk ka arritur t’ia paraqesë prokurorit të shtetit për 
arsye të ndryshme. Kështu, në rastet kur mbrojtja nuk arrinë që në shqyrtimin e dytë të 
paraqesë provat nga parag. 1 i këtij neni, mbrojtësi ka mundësi që në ndërkohë, para 
shqyrtimit gjyqësor të plotësojë me shkrim informatat e dhëna më parë. Kjo zgjidhje i 
mundëson prokurorit të shtetit që para shqyrtimit gjyqësor të ketë në dispozicion provat 
e mbrojtjes, të cilat duhet t’i marrë parasysh gjatë shqyrtimit gjyqësor.  
Detyrimin e mbrojtjes për t’i siguruar provat përkatëse prokurorit të shtetit sipas parag. 
1 dhe 2 duhet shikuar edhe në kontekst të dispozitës së nenit 7, sipas së cilës, gjykata, 
prokurori i shtetit dhe policia që marrin pjesë në procedurë penale detyrohen që me 
vëmendje dhe me përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë të 
vërtetojnë faktet kundër të pandehurit si dhe ato në favor të tij, dhe para fillimit të 
procedurës dhe gjatë zhvillimit të saj t’i mundësojnë të pandehurit dhe mbrojtësit të tij 
shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të të pandehurit.  
 
Paragrafi 3. 
 
Për rëndësinë e përmbushjes së detyrimit të parashikuar në paragrafin 1 dhe 2 të këtij 
neni flet fakti se mospërmbushja e detyrimit të mbrojtjes ndaj prokurorit të shtetit është 
sanksionuar me dispozitën e paragrafit 3 të këtij neni. Kështu, kur mbrojtësi nuk 
përmbush detyrimet nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni dhe gjykata nuk gjen shkaqe të 
arsyeshme për mospërmbushje të këtij detyrimi, mund të shqiptojë gjobë deri në 250 
euro ndaj mbrojtësit dhe për këtë e informon Odën e Avokatëve.  
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Kapitulli XVI: Provat 
 
Kriminaliteti si dukuri shoqërore negative dhe e rrezikshme paraqet një dukuri të 
ndërlikuar që manifestohet në forma të ndryshme gjatë terë rrjedhës së historisë 
njerëzore.  
Historikisht është vërtetuar se, në përpjekje për të siguruar ambient të përshtatshëm për 
jetë dhe prodhim, edhe para formimit të shtetit, që në bashkësinë primitive, kanë 
ekzistuar disa rregulla të pashkruara të sjelljes. Mirëpo, format e shkeljes së rregullave 
të tilla të sjelljes si dhe vet mënyra e reagimit ndaj autorëve të sjelljeve të tilla gjatë 
zhvillimit të bashkësisë njerëzore, kanë ndryshuar në përputhje me ndikimin e lidhjeve 
ekonomike dhe të atyre kulturore.  
Nga të gjitha veprimet e kundërligjshme si dhe mjetet që i përdor shteti me qëllim të 
mbrojtjes së të mirave të caktuara, për procesin e të provuarit sipas Kodit të procedurës 
penale janë me interes ato veprime inkriminuese të cilat i kanë tiparet e veprave penale 
si dhe mënyra e reagimit të organeve shtetërore ndaj kryerësve të atyre veprave penale. 
Një shoqëri njerëzore e organizuar në shtet, nëpërmjet inkriminimit të veprave penale 
shpreh qëndrimin parimor ndaj kriminalitetit. Me kalimin e kohës, krahas inkriminimit 
të sjelljeve të caktuara të individit, që është bërë me të drejtën penale, është bërë edhe 
përcaktimi i rregullave për veprimtari procedurale. Prandaj, dispozitat të cilat e 
rregullojnë veprimtarinë e subjekteve në procedurë penale, e përbëjnë të drejtën e 
procedurës penale, e cila paraqet një hallkë pa të cilën nuk mund të realizohet me 
sukses lufta kundër kriminalitetit. Shikuar historikisht, që nga sistemi skllavopronar e 
këndej, procedura penale ka qenë juridikisht e rregulluar. Në përpikëri është ditur se 
kush është paditës i autorizuar, kush dhe si e ka zhvilluar procedurën penale, cilat kanë 
qenë mjetet e provës etj.481  
Siç shihet, përveç nevojës për hartim të rregullave të caktuara për sjellje të individit, 
lufta kundër kriminalitetit imponon nevojën e hartimit edhe të rregullave procedurale 
për veprimtarinë e subjekteve të caktuara, pikë së pari të gjykatës dhe të organeve të 
tjera, në mënyrë që të vërtetohen faktet të cilat do të ofronin përgjigje për pyetjet: a 
është kryer vepra penale? kush e ka kryer veprën penale? dhe a ekzistojnë supozimet 
për shqiptimin e sanksionit penal ndaj kryerësit të asaj vepre penale? S'ka dyshim se në 
këtë përpjekje çështja penale në përgjithësi, pastaj çështja e kryerësit të veprës penale si 
dhe çështja e përgjegjësisë së tij, si fakte kyçe procedurale kanë zënë, e edhe sot zënë, 
vend dominant në veprimtarinë procedurale. Përgjigjen në këto pyetje duhet ta japë 
gjykata me aktgjykim pasi në procedurë penale t’i analizojë dhe t’i vlerësojë provat dhe 
t'i vërtetojë faktet të cilat janë me rëndësi për zgjidhjen e çështjes penale konkrete. 
Aktgjykimi duhet ta plotësojë kërkesën për drejtësi në mënyrë që në opinionin publik 
të krijojë bindje për rregullsinë dhe drejtësinë e tij, sepse përveç drejtësisë së 
aktgjykimeve, është me rëndësi që ato edhe të pranohen si të tilla. Në të kundërtën 
mungesa e përgjithshme e bindshmërisë ndaj aktgjykimeve njëherësh e ulë autoritetin e 
gjykatave në shoqëri.  
S'ka dyshim se procesi i të provuarit në procedurë penale gjyqësore, i cili gjithnjë 
rezulton me vendim gjyqësor, zë vend qendror në atë procedurë. Prandaj, Kodi, me 
                                                 
481 Karanović, Milivoje, Utvrđivanje vinosti u krivičnom postupku, Beograd, 1981, fq. 22. 
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rastin e rregullimit të procedurës penale, ka rregulluar edhe procesin e të provuarit -
argumentimin në përgjithësi si dhe procesin e marrjes së disa provave konkrete.  
Ndriçimi dhe zgjidhja e çështjes penale në procedurë penale kupton ndërmarrjen e një 
sërë veprimesh procedurale me ndihmën e të cilave, duke i vërtetuar rrethanat e 
ngjarjes në përputhje me ndodhitë reale nga e kaluara, gjykata duhet ta gjejë të vërtetën 
në procedurën penale. Realizimi i këtij qëllimi themelor procedural, që në realitet 
paraqet shkallën më të lartë të sigurisë për të vërtetën që mund të arrihet në procedurën 
penale, kërkon që të vërtetohen faktet juridike relevante, të cilat kanë rëndësi juridiko-
penale, materiale dhe procedurale siç janë: ekzistimi i veprës penale, i cilësive të saj, si 
të atyre të përgjithshme, ashtu edhe të atyre të veçanta, pastaj ekzistimi i përgjegjësisë 
së kryerësit të veprës penale etj. Vërtetimi i fakteve në procedurën penale arrihet me 
ndihmën e provave.  
Dispozitat e Kapitullit XVI kanë të bëjnë me parimin e kërkimit dhe të gjetjes 
(vërtetimit) të vërtetës në procedurë penale. Në të drejtën e procedurës penale shpesh 
flitet për nocionin “e vërtetë materiale”. Përkufizimi i tillë është i pranueshëm, por 
vetëm si negacion i përkufizimit e vërtetë formale. 
Parimi i kërkimit dhe vërtetimit të të vërtetës për shumë kohë është konsideruar dhe 
është quajtur parim bazik (superior) i procedurës penale. Mirëpo, në kohën 
bashkëkohore gjithnjë e më tepër po potencohet parimi i gjykimit fair ose parimi i 
gjykimit të drejtë dhe në kohë të arsyeshme. Kështu, për shkaqe pragmatike, parimi i të 
vërtetës materiale po ia lë vendin parimit të gjykimit fair/të drejtë dhe në kohë të 
arsyeshme. Në këtë drejtim vlen të përmendet një pjesë e vendimit të një nga gjykatat 
federale të apelit më me ndikim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjyqtari i asaj 
gjykate shkruan: “Thuhet se vërtetimi i të vërtetës është thelbi i procesit në procedurë 
penale”, por menjëherë shton: “Ne kurrë nuk e dimë a e kemi gjetur të vërtetën. S’ka të 
vërtetë objektive, e vërteta krijohet në proces. Andaj qëllimi i vërtetë i procedurës është 
që të arsyetojë shqiptimin e sanksionit penal. Kjo arrihet ashtu që i përmbahemi parimit 
të sjelljes fair/të drejtë. Nga gjithë kjo del vendimi i kapshëm për të gjithë, të cilin nuk 
mund ta kundërshtojë as njëra palë”482  
Sipas Prof. Damaška kohëve të fundit në ShBA është arritur konkludimi se nuk mund 
të zhvillohet procedurë formale e plotë për të gjitha veprat penale, me që kjo do ta 
çonte gjyqësinë në bankrotim. Ky fakt u ka dhënë impuls ideve të ndryshme për 
procedura të shkurtuara. 
Dihet se detyra themelore e procedurës penale konsiston në mbrojtjen e shoqërisë nga 
kriminaliteti (tendenca e efikasitetit) dhe në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Qasja 
drejt tendencës së mbrojtjes së të drejtave të njeriut në procedurë sjell në mendje 
procedurën fair/të drejtë. Kur shikohet çka shkruhet për procedurë të drejtë dhe, ajo që 
del nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të drejta të njeriut në Strasburg, shihet 
se aty potencohen prania e palëve në veprimet procedurale; barazia e armëve midis 
akuzës dhe mbrojtjes; përjashtimi i provave të kundërligjshme; privilegji kundër 
vetakuzimit etj. 
Kodi i procedurës penale i Republikës së Kosovës me dispozitat e tij bën një lëvizje 
përpara në të gjitha fazat e procedurës penale, siç janë, p.sh.: roli prokurorit të shtetit në 
hetim; masat e fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit; marrëveshja për pranimin 
e fajësisë; transformimi i shqyrtimit gjyqësor në pajtim me eksperiencat e sistemit 
                                                 
482 Cituar sipas: Damaška, Mirjan, Dokazno pravo u kaznenom postupku: opis novih tendencija, fq. 3. 
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adversial; forcimi i rolit të palëve në marrjen e provave; pyetja kryqëzore etj. Kodi, 
ndonëse me një numër të konsiderueshëm rregullimesh ka zgjidhje të sistemit 
adversial, megjithatë ai nuk heqë dorë nga parimi i të vërtetës (neni 248, parag. 1, 326, 
parag. 2). Një procedurë penale konkrete mund të jetë zhvilluar në aspektin ligjor krejt 
në rregull, pa shkelje të Kodit penal dhe pa shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, por vendimi mund të jetë jo i drejtë në qoftë se i dënuari nuk është 
kryerës i veprës penale. 
Ekzistojnë rregulla të shumta që shërbejnë për gjetjen e të vërtetës. Në vijim po i 
përmendim ato që konsiderohen si më të rëndësishme. Roli aktiv i gjykatës me rastin e 
procedimit të provave (ndonëse bukur i reduktuar - nenet 329, parag. 4, 334, parag.1, 
nënparag. 1.2., 346, parag. 7); aplikimi i teorisë së çmuarjes së lirë të provave nga ana 
e gjyqtarit; autorizimi i gjykatës penale për t’i zgjedhë çështjet prejudikuese; mundësia 
e paraqitjes së provave të reja - beneficium novorum etj. 
Nga tërë ajo që është thënë deri tash për të vërtetën në procedurë penale, del se intencat 
e shoqërisë, si në fazën e rregullimit të procedurës penale, ashtu edhe me rastin e 
zbatimit të saj, janë të orientuara në drejtim të vërtetimit të plotë dhe të saktë të 
gjendjes faktike çka njëherit siguron arritjen e të vërtetës. Por, nevoja e domosdoshme 
shoqërore për zbulimin e së vërtetës nuk mund të merret si absolute, si qëllim i 
vetvetes. Arritja e të vërtetës nuk është qëllim i pakushtëzuar, të cilit do t'i 
nënshtroheshin të gjitha interesat e tjera. Jurisprudenca demokratike manifestohet në 
atë se qëllimi i procedurës nuk është njohja e thatë e të vërtetës, por njohja e saj në 
mënyrë socio-etike të pranueshme.483 Andaj, për shkak të nevojës së mbrojtjes edhe të 
interesave të tjera, në procedurë penale mund të ketë mossuksese të arsyeshme në 
konstatimin e kryerësit, ashtu sikurse edhe suksese të paarsyeshme. Në të vërtetë, 
sikurse në jetën e përditshme, ashtu edhe në procedurë penale shprehet kolizioni i 
interesave të cilat i nënshtrohen renditjes hierarkike, renditje të cilën e kushtëzojnë 
parimet shoqërore në shkallë të caktuar kulture dhe konstalacionet komplekse 
shoqërore. Andaj, kërkimi i së vërtetës assesi nuk nënkupton mundësinë e kërkimit të 
saj pa i zgjedhur mjetet. Në këtë drejtim, duhet të vihet në pah se për ndriçimin dhe 
zgjidhjen e një çështje penale konkrete gjykata nuk mund të shërbehet me çfarëdo 
mjetesh të provës. Ajo mund t’i përdorë vetëm mjetet e provës të lejuara me ligj apo 
ato që dalin nga parimet dhe fryma e normave procedurale, njëherësh duke i u 
përmbajtur formës së paraparë ligjore. Gjithsesi duhet të kihen parasysh edhe ndalesat 
e caktuara që i referohen ruajtjes së integritetit të individit, mbrojtjes së lirive dhe të 
drejtave të njeriut të garantuara me akte ndërkombëtare dhe me dispozita të brendshme. 
Kështu, shprehimisht ndalohet që liria e të pandehurit për të formuluar dhe shprehur 
mendimin e tij të ndikohet nëpërmjet keqtrajtimit, lodhjes së shkaktuar, ndërhyrjes 
fizike, përdorimit të drogës, torturës, shtrëngimit ose hipnotizimit si dhe me masa të 
ndaluara me ligj, nëpërmjet premtimit të ndonjë përfitimi të pa paraparë me ligj etj. 
(neni 267, parag. 4-6). KPP-së parasheh edhe disa shmangie nga konstatimi i së 
vërtetës, të cilat janë të parashikuara me qëllim të mbrojtjes së të drejtave individuale të 
pandehurit dhe të personave tjerë. Shmangiet e tilla aspak nuk e zvogëlojnë rëndësinë e 
të vërtetës. Në këtë drejtim vlen të përmendet ndalesa reformatio in peius (neni 395), 
ndalesa e paraqitjes së pyetjeve kapcioze (neni 154, parag. 4 parag. 2), provimi i një 
fakti vetëm me provë të caktuar (neni 423. parag. 3), ndalesa e pyetjes së dëshmitarëve 
                                                 
483 Damaška, Obaveštenje…, fq. 187. 
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të privilegjuar (nenet 126-127), ekzistimi i identitetit subjektiv dhe objektiv ndërmjet 
aktgjykimit dhe aktakuzës (neni 384, parag. 1 nënparag. 1.7. dhe 1.10) etj. 
Sipas nenit 7, gjykata, prokurori i shtetit dhe policia të cilët marrin pjesë në procedurë 
penale duhet saktësisht dhe tërësisht t’i vërtetojnë faktet që janë të rëndësishme për 
marrjen e vendimit të ligjshëm. Ata duhet me vëmendje dhe me përkushtim maksimal 
profesional dhe me përkujdesje të njëjtë të vërtetojnë faktet relevante si ato kundër të 
pandehurit ashtu edhe ato në favor të tij.  
Dispozitat procedurale lidhur me provat përcaktojnë lirinë e gjykatës lidhur me 
procesin e të provuarit, e cila manifestohet në dy drejtime: Së pari, liria në përcaktim të 
provave të cilat duhet proceduar për vërtetim të fakteve relevante. Në këtë drejtim 
gjykata, sipas vlerësimit të vet, mund të pranojë dhe të lejojë procedimin e çdo provë të 
pranueshme që ajo mendon se është e rëndësishme për procedurën penale konkrete. Së 
dyti, autorizimi për çmuarje të lirë të gjitha provave të proceduara me qëllim të 
përcaktimit të rëndësisë ose papranueshmërisë së tyre.  
Provat që flasin për saktësinë e ndonjë fakti juridik relevant në procedurë penale 
fitohen me ndihmën e mjeteve të provës, të cilat janë të lejuara me norma ligjore ose, 
së paku, rrjedhin gjithnjë me mbështetje në parimet e procedurës penale. Mjeti i provës 
paraqitet si burim i provës. Ai është instrument nëpërmjet të cilit transmetohet 
përmbajtja e provës nga burimi i saj deri te gjykata. Si mjete të provës, në procedurë 
penale paraqitën persona (p.sh., i pandehuri, dëshmitari, eksperti të cilët japin 
deklarime që shërbejnë si provë), sende (shkresa, instrumente dhe objekte të ndryshme) 
dhe veprime të ndryshme (marrja në pyetje, tortura, këqyrja etj.). 
Çështja e sistemimit të mjeteve të provës në procedurë penale mund të rregullohet në 
mënyrë të ndryshme. Të gjitha sistemet e kanë të përbashkët atë se gjyqtarit asnjë herë 
nuk i lejohet liria e plotë në zgjedhjen e mjeteve të provës. Në të vërtetë, mënyra e 
fitimit të provave të cilat përdorën për vërtetimin e fakteve dhe mjetet e provës 
nëpërmjet të cilave ato prova paraqiten mund të përcaktohen shprehimisht me ligj, p.sh. 
Kodi përcakton formën procedurale për marrjen e deklarimit të pandehurit (nenet: 174-
175 dhe 151-155), formën procedurale të marrjes së dëshmisë së dëshmitarit (nenet: 
124-135), formën procedurale të marrjes së mendimit të ekspertit (nenet: 136-148) etj. 
Pavarësisht nga kjo, konsiderohet se të gjitha mjetet e provës, të cilat mund t’i ofrojnë 
gjykatës burim njoftimesh përkitazi me ndonjë fakt kontestues, janë të lejuara që të 
shërbejnë si provë, po qe se si të tilla shprehimisht nuk janë përjashtuar me ligj. Në 
pikë të fundit edhe ato burime njohurish, të cilat ndihmojnë vërtetimin e fakteve, por që 
ligji nuk i njeh, në mënyrë të dobishme mund të shërbejnë në procedurë penale. Më në 
fund, ato do të mundë të radhiteshin nën ndonjë provë të cilën ligji e përmend.484 
Sot mënyra e numërimit ligjor të mjeteve të mundshme të provës shfrytëzohet gjithnjë 
e më pak, qoftë për arsye se numërimi i të gjitha mjeteve të provës është i 
pamundshëm, meqë me përparimin e njohurive njerëzore që i ofron shkenca 
bashkëkohore, po zbulohen mjete të reja të provës, qoftë për arsye se kufizimi i 
mjeteve të provës do t’ia ngushtonte gjykatës mundësinë që në rast konkret të 
shfrytëzojë tërë atë që kontribuon për vërtetim më të mirë të fakteve. Mirëpo, pranimi 
dhe aplikimi i mjeteve të reja, për të cilat Kodi nuk flet konkretisht e që gjithnjë e më 
tepër i ofron shkenca, ndaj të cilave teoria e së drejtës së procedurës penale dhe 
legjislacioni nuk bën të mbeten të shurdhëta, duhet të rrjedhë në frymën e parimeve dhe 
                                                 
484 Grubiša, Činjenično stanje u krivičnom postupku, Zagreb, 1963, fq. 39-40. 
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të standardeve etike bashkëkohore. Në të vërtetë, aplikimi i mjeteve teknike për nevoja 
të ndryshme është çështje e përditshmërisë. Ato gjithnjë e më tepër po fitojnë shkallë 
më të gjerë zbatimi. Ky fakt është rezultat i përparimit teknik të botës së sotme me të 
cilin patjetër duhet të llogaritet edhe në lëmin e procedurës penale.485 Mirëpo, zbatimi i 
tyre në procedurë penale njëkohësisht imponon nevojën që të kihen parasysh edhe 
problemet e shumta të cilat paraqiten për shkak të kolizionit të interesave.486 Përdorimi 
i mjeteve teknike për zbulimin e veprave penale patjetër duhet të jetë human dhe 
procedurë e kulturuar, e cila kërkon ngritje profesionale dhe përvojë të madhe. 
Përdorimi i tyre nuk bën të sjellë në pikëpyetje dinjitetin njerëzor as integritetin e 
individit, bile edhe me kusht që të mos zbulohet e vërteta. Trendi i zgjidhjes së këtij 
problemi, gjithsesi, duhet të rrjedhë në drejtim të zhvillimit të shoqërisë kah progresi 
me qëllim përfundimtar për çlirimin e njeriut, e jo në drejtim të robërimit të tij.487 
Çështja e mjeteve të provës, përveç rëndësisë procedurale, ka edhe rëndësi shoqërore e 
politike. Sado që vërtetimi i gjendjes faktike ka shumë rëndësi, ajo nuk bën të arrihet 
me çfarëdo qoftë mjetesh të provës. Prandaj, me këtë rast gjithsesi duhet pasur 
parasysh atë se, siç thotë Marina,488 “çdo burim i të dhënave nuk mund të jetë mjet i 
provës, me që një gjë e tillë do të thoshte pranim i maksimës sipas të cilës qëllimi e 
arsyeton mjetin, çka në procedurë penale paraqet rrezik potencial për arbitraritet në 
procedim të provave”. 
Me rastin e trajtimit të mjeteve të provës gjithsesi duhet pasur parasysh edhe disa 
kufizime ligjore lidhur me përdorimin e tyre. Jashtë çdo kontesti është se gjykata është 
e lidhur me ato forma dhe kufizime të mjeteve të provës.  
Nga çka u tha më lart del se në procedurë penale, me qëllim të gjetjes së të vërtetës, 
varësisht nga situata e rastit konkret, është e mundur të përdoret si provë çdo burim i 
njohjes i cili kontribuon për ndriçimin e veprës dhe gjetjen e kryerësit të saj dhe të 
shërbehet me të gjitha ato mjete të provës të cilat nuk janë në kundërshtim me parimet 
e procedurës penale, njëherësh duke pasur kujdes të rreptë për ndalesat që i vë ligji në 
atë drejtim.  
Dihet se ligjet procedurale bashkëkohore e ndalojnë përdorimin e forcës, të kërcënimit 
dhe të mjeteve të tjera me qëllim që nga i pandehuri të merret deklarimi ose pohimi. 
Nxjerrja me dhunë e deklarimit të të pandehurit ose dëshmitarit është inkriminuar si 
vepër penale.489 Mirëpo, përkundër asaj se ndalesat ligjore në këtë drejtim janë të qarta, 
duke e pasur parasysh atë se Kodi merret edhe me provat të cilat janë marrë në rrugë 
joligjore, vetvetiu del konkludimi se në procedurë penale, megjithatë, nuk përjashtohet 
mundësia që organi procedues në ndonjë rast konkret të devijojë ashtu që mos t’i 
                                                 
485 Damaška, Mirjan, Potajna upotreba aparata sprava za prisluskivanje u krivičnom procesu, Zbornik 
Pravnog Fakulteta Zagreb, nr. 3-4/1960. Në faqen 206 Damashka me të drejtë thekson: ”Sikur në 
hulumtimin e veprave penale tepër lehtë ta hidhnim çdo përsosje teknike të veprimeve operative, me të 
vërtetë do të kishin të drejtë ata të cilët do të na pyesnin pse i përdorni dylbitë, radiostacionet lëvizëse dhe 
mjetet transportuese kur i keni sytë, gojën dhe këmbët”. 
486 Kobe, Peter, Rezultati prisluškivanja kao dokaz u krivičnom postupku, Naša zakonitost, nr. 11-12/1985, 
fq. 1271, Šelih, Alenka, Problemi krivično pravne zaštite privatnosti pri primeni kompjuterske tehnike, 
JRKKP, nr. 2/1981, fq. 203.  
487 Ibid. 
488 Krivična postapka na SFRJ, Skopje, 1979, fq. 223. 
489 S’do mend se hartimi i normave juridike, të cilat ndalojnë keqpërdorimet dhe keqtrajtimet në procedurë 
penale është më se i domosdoshëm për një shoqëri të organizuar në shtet. Mirëpo, normat e tilla, nuk bën të 
shërbejnë vetëm si dekor i ligjit, ato duhet të respektohen. 
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respektojë rregullat procedurale. Për provat e mbledhura në mënyrë kundërligjore 
(deklarimin e të pandehurit ose të dëshmitarit etj.), parashihen edhe pasoja të caktuara 
procedurale, pasoja të cilat e bëjnë provën e tillë të papranueshme. Në ato prova, sipas 
rregullit, nuk mund të mbështetet vendimi gjyqësor. 
Vështruar konkretisht, si provë në procedurë penale paraqiten: deklarimi i të 
pandehurit, dëshmia e dëshmitarit, deklarimi i ekspertit, të dhënat që i përmbajnë 
shkresat, regjistrimet e fituara nëpërmjet incizimit teknik, sendet, si dhe indicet. Palët 
dhe gjykata duhet të angazhohen ashtu që të gjitha provat ekzistuese t’i shtrojnë dhe ato 
të analizohen para se të merret vendimi gjyqësor i shkallës së parë. Në këtë drejtim nuk 
bën të lehet anash edhe roli aktiv që e ka gjykata. Megjithatë, nevoja për gjetjen e së 
vërtetës materiale në procedurë nuk duron kufizime të rrepta kohore për paraqitjen e 
provave. Provat e reja, të quajtura beneficium novorum, mund të paraqiten në cilindo 
stad të procedurës penale bile edhe pas formës së prerë të vendimit gjyqësor, natyrisht 
duke e arsyetuar vonesën. 
Propozimi dhe procedimi i provave bëhet gjatë tërë zhvillimit të procedurës penale. 
Gjithë veprimtaria e organeve procedurale në mbledhjen e provave dhe verifikimin e 
tyre paraqet anën e jashtme të procesit të të provuarit, ndërsa veprimtaria mendore, 
logjike, e cila sjell te njohja e fakteve dhe zbulimi i së vërtetës lidhur me veprën penale, 
përbejnë anën e brendshme të këtij procesi. S’ka dyshim se faza e fundit dhe më e 
rëndësishme e procesit të të provuarit është faza e çmuarjes së provave. Pas çmuarjes 
së provave, gjykata një fakt kontestues e merr si të vërtetë apo të pavërtetë dhe kësisoj 
konstaton të vërtetën në procedurën penale. Çmuarja e provave490 është proces operimi 
mendor i ndërlikuar për realizimin e të cilit, përveç njohurisë së ligjshmërive të 
mendimit logjik, është e nevojshme edhe njohja e psikologjisë gjyqësore, e cila merret 
me studimin e ligjshmërive rreth formimit dhe manifestimit të vetëdijes së 
pjesëmarrësve proceduralë. Çmuarja definitive e provave, sipas rregullit, bëhet me 
rastin e procedimit të tyre në shqyrtim gjyqësor apo në seancë për këshillim dhe votim. 
                                                 
490 Gjatë historisë janë ndërruar dy teori të çmuarjes së provave: teoria legale e vlerësimit të provave dhe 
teoria e çmuarjes së lirë të provave. Çdonjëra nga këto dy teori kanë qenë prodhim i kushteve të caktuara 
shoqërore ekonomike dhe politike dhe shprehje e tyre në të drejtën e procedurës penale.  
Në Ligjin e procedurës penale (neni 16) i aplikueshëm më përpara në Kosovë, parimi i çmuarjes së lirë të 
provave nënkuptonte që “E drejta e gjykatës dhe të organeve shtetërore të cilat marrin pjesë në procedurë 
penale që të vlerësojnë ekzistimin ose mosekzistimin e fakteve nuk është e lidhur as e kufizuar me rregulla 
provuese formale të posaçme”, ndërsa neni 152 i Kodit të procedurës penale të Republikës së Shqipërisë 
përcakton se “Çmuarja e provave është përcaktimi i vërtetësisë dhe fuqisë provuese të tyre. Çdo provë i 
nënshtrohet shqyrtimit dhe nuk ka vlerë të paracaktuar. Gjykata i çmon provat sipas bindjes së formuar pas 
shqyrtimit të tyre në tërësi”. Parimi i çmuarjes së lirë të provave sipas Kodit të përkohshëm të procedurës 
penale të Kosovës ishte definuar paksa ndryshe. Parag. 2 i nenit 152 i KPPK-së, siç është cekur më lartë, 
krahas autorizimit të plotë për përcaktim lidhur me atë se cilat prova duhet shqyrtuar në rastin konkret, 
autorizon gjykatën që “të vlerësojë lirisht të gjitha provat e parashtruara me qëllim të përcaktimit të 
rëndësisë ose papranueshmërisë së tyre. Ndërsa Kodi i procedurës penale tani në fuqi në nenin 259 parasheh 
se cilado provë që nuk ka të bëjë me të provuarit e ndonjë elementi të veprës penale, dëmit të shkaktuar me 
vepër penale, mbrojtjen nga ndjekja apo ndonjë çështjeje tjetër të rëndësishme mund të çmohet si provë 
qartazi e parëndësishme dhe është provë e papranueshme (thellësisht e papranueshme) sipas nenit 19, 
paragrafi, nënparagrafi 1.29. 
Përvoja e gjatë njerëzore, e arritur në lëmin e funksionimit të gjyqësisë, ka treguar se vlerësimi i drejtë i 
provave nuk duron kurrfarë shabllonesh të ashpra, që më parë të përcaktuara, por se ai duhet të jetë detyrë 
dhe rezultat i punës së gjykatës, e cila i analizon provat sipas parimit të drejtpërdrejtë dhe parimit 
kontradiktor. S’ka dyshim se me lënien e çështjes së vlerësimit të provave në detyrë të drejtpërdrejtë të 
gjyqtarit, funksioni i tij bëhet më përgjegjës.  
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Mirëpo, organi procedural vjen në situatë që në një masë ta çmojë ndonjë provë edhe 
më herët. Kështu, gjatë procesit të marrjes dhe të analizës së provës konkrete, organi 
procedural duhet të analizojë dhe të verifikojë secilën provë, në mënyrë që, po qe se 
paraqitet nevoja, të hulumtohet në atë drejtim edhe ndonjë provë tjetër. Më tutje, meqë 
gjatë rrjedhës së procedurës penale ekzistojnë shkallë të ndryshme intensiteti të 
bindshmërisë se a është i pandehuri kryerës i veprës penale apo jo, organi procedural 
vjen në situatë që në një masë t’i vlerësojë provat prej fillimit të procedurës penale. Në 
të vërtetë zbatimi i hetimit bëhet kur ekziston dyshimi i arsyeshëm se personi i dyshuar 
ka kryer vepër penale, kurse për ngritjen e akuzës duhet të jetë arritur shkalla e 
besueshmërisë. Mirëpo duhet pasur parasysh se konstatimi se i pandehuri është kryerës 
i veprës penale duhet të jetë rezultat i vendimit gjyqësor të mbështetur në bindshmëri të 
plotë, i cili merret në shqyrtim gjyqësor me rastin e gjykimit të çështjes penale. 
Teoria e çmuarjes së lirë të provave (teoria e bindjes së brendshme e gjyqtarit) për kah 
koncepti dhe rregullimi i saj është e kundërt me teorinë legale të vlerësimit të provave. 
Kjo teori bazohet në parimin e së vërtetës materiale. Sipas saj gjykata nuk është e 
lidhur me kurrfarë rregullash formale provuese për sa i përket asaj se a do ta 
konsiderojë një provë si të saktë apo jo. Sipas teorisë së çmuarjes së lirë të provave, 
tërë materialin provues, i cili në procedurë penale është paraqitur si rezultat i 
propozimit dhe i aktivitetit të palëve dhe i aktivitetit të gjykatës, vlerësohet sipas 
bindjes së lirë të gjykatës, bindje të cilën ajo e ka krijuar me rastin e zbatimit të procesit 
të marrjes së provave.  
Pavarësisht nga fakti se teoria e çmuarjes së lirë të provave nuk është e kufizuar me 
norma ligjore, vlerësimi i provave nuk bën të jetë vlerësim arbitrar. Gjyqtari nuk bën ta 
ngatërrojë parimin e çmuarjes së lirë të provave me lirim nga respektimi i rregullave 
për çmuarjen e provave. Gjyqtari është i lirë t’i besojë ose të mos i besojë provës së 
proceduar, por ai nuk mund të dalë jashtë kufijve ligjorë që kanë të bëjnë qoftë me 
mbledhjen e provave qoftë me procedimin e tyre në shqyrtim gjyqësor. Çmuarja e 
provave patjetër duhet të mbështetet në ligjshmëri të përgjithshme të logjikës dhe të 
gjykimit, çka duhet të shërbejë si tendë kundër keqpërdorimeve me rastin e çmuarjes së 
tyre për marrjen e vendimit në procedurë. 
Vlerësimi i lirë i provave do duhej të sjellë argumentimin me një siguri dhe qartësi 
logjike absolute, mohimi i të cilës nuk do të ishte i mundshëm. Për argumentim të tillë 
kushtimisht mund të flitet kur kemi të bëjmë me arritje të rezultateve të provimit me 
ndihmën e shkencave ekzakte. Te grupi tjetër i provave bëhet argumentimi me 
mbështetje psikologjike, që kupton bindshmërinë më të lartë deri te e cila mund të 
arrihet. Që të dy llojet e vlerësimit janë prezentë në procedurën penale, por ato duhet të 
mbështeten në aso faktesh që mund të perceptohen në botën e jashtme, të cilat mund të 
kontrollohen në mënyrë që të mos mbetet asnjë shkak për të dyshuar në saktësi. Andaj, 
pa mbështetje në fakte konkrete, bindja e lirë nuk mund të aplikohet me rastin e marrjes 
së aktgjykimit penal. Vlerësimi i provave sipas bindjes së lirë patjetër duhet të jetë 
shqyrtim dhe vlerësim i gjithanshëm logjik e psikologjik i të gjitha provave që janë 
shqyrtuar në shqyrtim gjyqësor. 
Kur procesin e çmuarjes së provave e zbërthejmë në mënyrë analitike vërejmë se, 
varësisht nga disa lloje të provave (provat personale, provat materiale etj.) ekzistojnë 
edhe ligjshmëri të caktuara, studimin e të cilave e bëjnë disiplina të ndryshme 
shkencore, si bie fjala, psikologjia gjyqësore, kriminalistika etj. Provat personale 
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dominojnë në vërtetim të fakteve për marrje të vendimit në çështjet penale. Provimi me 
ndihmën e tyre nuk është çdoherë aq i sigurt, sepse ato sipas natyrës së tyre, 
shoqërohen me numër të konsiderueshëm vetish, siç janë: aftësia e kufizuar e 
perceptimit, e memorizimit e riprodhimit, prirja që boshllëqet të plotësohen me 
konkluzione logjike, prirja që të anohet kah i forti, sugjestibiliteti, kushtëzimi i sjelljes 
me lidhjet emocionale, ekzistimi i interesit të kundërt etj. Përkundër mangësive që i 
shoqëron provat personale, shumë fakte në procedurë penale nuk mund të vërtetohen 
pa përdorimin e tyre. Përpjekjet për t’i zvogëluar mangësitë në këtë drejtim bëhen duke 
e përcaktuar mënyrën përkatëse të mbledhjes dhe shfrytëzimit të provave të tilla. 
Gjyqtari gjithsesi duhet të posedojë njohuri themelore nga psikologjia gjyqësore, 
kriminalistika etj., sepse me rastin e çmuarjes së lirë të provave, megjithatë, bindja e tij 
duhet të inkorporohet në ligjshmëritë deri te të cilat ato kanë arritur. Me rastin e 
çmuarjes së lirë të provave, gjyqtari gjithsesi përdor metodën e deduksionit logjik ose 
metodën e induksionit logjik. Mirëpo, vetëm analiza logjike e provës nuk mjafton 
sepse, për shkak të mungesës së ndërgjegjes dhe të vullnetit të mirë, një konstruksion 
mund të jetë logjik por jo i saktë. Prandaj, përveç analizës logjike të provës ekziston 
edhe analiza teknike e provës e cila realizohet me aplikimin e metodave teknike e 
shkencore për zbulimin dhe çmuarjen e vlerës provuese të tyre me të cilat merret 
kriminalistika. Metodat logjike dhe teknike të vlerësimit të provave, kur është fjala për 
prova personale, plotësohen edhe me çmuarje psikologjike të tyre. Gjyqtari ka nevojë 
për njohje të psikologjisë gjyqësore, bile për njohje më të mirë sesa e njeh 
kriminalistikën, sepse në lëmin psikologjik, sipas rregullit, vepron vetëm pa u 
mbështetur në ekspert. Mirëpo, edhe për kundër posedimit të njohurisë së nevojshme, 
faktor më i rëndësishëm për procedim dhe çmuarje të drejtë të provave është përvoja e 
gjyqtarit. 
Me rastin e çmuarjes së provave personale si çështje qendrore paraqitet fakti nëse 
deklarimi është i saktë. Dihet, p. sh. se pasaktësia e provave personale mund të jetë 
rezultat i deklarimit të rremë të kryer me vetëdije, me ç’rast deklarimi konsiderohet 
subjektivisht i rremë. Veç kësaj, edhe përkundër qëllimit të mirë dhe dëshirës së të 
pyeturit që ta thotë të vërtetën, ndodh që deklarimi të jetë jo i saktë, me ç’rast kemi 
deklarim subjektivisht të saktë, por në realitet objektivisht të pasaktë. Faktin se një 
deklarim mund të jetë subjektivisht i saktë, por objektivisht jo i saktë gjyqtari gjithnjë 
duhet ta ketë parasysh, sepse në rastin konkret kjo mund t’i sigurojë çmuarje të drejtë 
të provës. Më tutje, me rastin e çmuarjes së deklarimit, janë me rëndësi interesimi që e 
tregon i pyeturi për çështjen penale, burimet nga të cilat fitohen njoftimet si dhe 
motivet e tjera të deklarimit. Saktësia apo pasaktësia e deklarimit (të pandehurit ose të 
dëshmitarit) në masë të madhe varet si nga faktorë të ndryshëm të jashtëm ashtu edhe 
nga vetitë individuale të të pyeturit. Në saktësi të deklarimit ndikojnë edhe shumë 
faktorë të tjerë siç janë: aftësia e perceptimit, kujtesa dhe riprodhimi i asaj që është 
perceptuar. Çrregullime të ndryshme mund të paraqiten gjithashtu kur ato kanë lidhje 
me ndonjë fenomen në mendjen/psiken e të pyeturit. Në anën tjetër, situata në të cilën 
gjendet dëshmitari me rastin e perceptimit të fakteve (largësia, ndriçimi etj.) intervali i 
kohës së kaluar nga momenti i perceptimit deri te reprodukimi, si dhe kushtet në të 
cilat merret në pyetje po ashtu kanë ndikim në deklarimin e tij. Në të vërtetë tregimi 
spontan është më pak i gjerë por është më i saktë nga tregimi i fituar duke e marrë në 
pyetje.  
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Shikuar në përgjithësi çmuarje e lirë e provave mund të jetë absolute dhe progresive491- 
relative.  
Në të drejtën tonë të procedurës penale çmuarja e provave bëhet sipas teorisë 
progresive të çmuarjes së provave. Gjykata ka për detyrë që me ndërgjegje të vlerësojë 
çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë të 
nxjerr konkluzionin se a është provuar një fakt (nenit 361 parag. 2). Gjykata është e 
obliguar që në arsyetim të aktgjykimit t'i paraqesë në mënyrë të qartë dhe të plotë se 
cilat fakte dhe për çfarë arsyesh e merr një fakt si të provuar ose si të pa provuar (neni 
370 parag. 7). Më në fund nëse aktgjykimi nuk ka fare arsyetim për faktet e 
rëndësishme ose ekziston kundërthënie ndërmjet dispozitivit dhe arsyetimit atëherë me 
atë aktgjykim është bërë shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale (neni 384, 
parag. 12 lidhur me nenin 370, parag. 6). 
Subjektet procedurale të cilët vlerësojnë ekzistimin apo mosekzistimin e fakteve nuk 
janë të lidhura me ndonjë udhëzim që një fakt konkret mund ta provojnë me prova të 
llojit të caktuar. Përjashtimisht, Kodi kërkon që rrethana të caktuara të vërtetohen me 
mjete provuese të caktuara: - për rishikim të procedurës penale në dobi të të dënuarit 
(neni 422, parag. 1 dhe neni 423 parag. 1, nënparagrafët 1.1. dhe 1.2.) rrethana se 
aktgjykimi i formës së prerë është mbështetur në deklarim të rrejshëm të dëshmitarit, 
ekspertit ose përkthyesit apo aktgjykimi është pasojë e veprës penale të kryer nga 
gjyqtari ose personi që ka ndërmarrë veprimet hetimore mund të vërtetohet me 
aktgjykim të formës së prerë me të cilin personi i tillë është shpallur fajtor për vepër 
penale deklarimet e rrejshme (neni 392 i KP-së); - se një fakt nuk mund të merret se 
është provuar nëse prova të caktuara nuk janë në favor (p.sh. llojet e ekspertimit të 
detyrueshëm, nenet 139, 143, parag. 1); - provat e pa pranueshme në të cilat nuk mund 
të mbështetet vendimi gjyqësor, nenet: të cilat kanë të bëjnë me të pandehurin, 257, 
parag. 3, 262, 152, parag. 2 dhe 3, 155; me dëshmitarin neni 128; me këqyrjen ose 
rikonstruksionin neni 150, parag. 2; me kontrollin neni 111; me masa të fshehta të 
hetimit dhe vëzhgimit, neni 97, parag. 1; me pyetjet kapcioze, neni 154, parag. 4. 
Fakti që neni 262 i KPP-së përcakton se në çfarë provash të vetme nuk mund të 
mbështetet vendimi gjyqësor, se aplikimi i parimit in dubio pro reo në një mënyrë 
nënkupton futjen e një rregulle formale në procesin e të provuarit, apo se për lejim e 
rishikimit të procedurës penale kërkon provë të caktuar, nuk e vë në pyetje ekzistimin e 
teorisë së çmuarjes së lirë të provave. 
 

                                                 
491 Çmuarja e lirë e provave mund të bëhet në dy mënyra. Sipas mënyrës së parë gjykata i çmon provat 
lirisht, pa qenë e kufizuar me ndonjë formë ligjore, por vetëm në bazë të bindjes që e ka krijuar me rastin e 
analizës së provës, pa pasur obligim që për bindjen e vet të paraqesë llogari. Një mënyrë e tillë e çmuarjes 
së provave ekziston të juria (porota) klasike e tipit anglosakson nga e cila fare nuk kërkohet arsyetimi i 
verdiktit të saj. Mënyra e dytë e çmuarjes së lirë të provave gjithashtu bazohet në bindjen e brendshme të 
lirë të gjykatës, e cila pikësëpari është rezultat i vlerës objektive të provave, e cila shndërrohet në rezultat 
subjektiv - bindje të lirë të gjyqtarit. Mirëpo bindja lirë e krijuar në këtë mënyrë duhet të argumentohet 
nëpërmjet arsyetimit të aktgjykimit në mënyrë që çdokush të njoftohet se si ka ardhur gjykata deri të bindja 
konkrete. Prandaj bindja e lirë e kuptuar në këtë mënyrë paraqet teorinë progresive të çmuarjes së lirë të 
provave. 
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Neni 257 [Rregullat e përgjithshme për prova] 
 
1. Rregullat e provës të parapara në këtë nen zbatohen në të gjitha procedurat 

penale para gjykatës dhe, në rastet kur e parasheh ky Kod, ato gjithashtu 
zbatohen në procedurat para prokurorit të shtetit dhe policisë. 

2. Provat e marra me shkelje të dispozitave të procedurës penale janë të 
papranueshme kur ky Kod ose dispozita të tjera të ligjit shprehimisht 
parashikojnë kështu. 

3. Gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj në prova të papranueshme. 
4. Gjatë çdo intervistimi ose marrjeje në pyetje ndalohet që: 

4.1. Liria e të pandehurit për të formuluar dhe shprehur mendimin e tij 
të ndikohet nëpërmjet keqtrajtimit, lodhjes së shkaktuar, ndërhyrjes 
fizike, përdorimit të drogës, torturës, shtrëngimit ose hipnotizimit;  

4.2. I pandehuri të kanoset me masa të ndaluara me ligj; 
4.3. Të premtohet ndonjë përfitim që nuk parashihet me ligj; dhe 
4.4. Të dobësohet kujtesa e të pandehurit ose aftësia e tij për të kuptuar. 

5. Ndalesa nga paragrafi 4 i këtij neni zbatohet pavarësisht nga pëlqimi i 
personit të intervistuar ose të marrë në pyetje. 

6. Kur intervistimi ose marrja në pyetje është zbatuar në kundërshtim me 
paragrafin 4 të këtij neni, procesverbali i intervistimit ose marrjes së tillë 
në pyetje është i papranueshëm. 

 
Paragrafi 1.  
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni ka karakter përcaktues lidhur me atë se cilat 
organe procedurale duhet t’i zbatojnë dispozitat e Kapitullit XVI. Ato pikësëpari i 
dedikohen gjykatës në procedurë penale, ndërsa prokurorit të shtetit dhe policisë kur 
këtë e parasheh Kodi.  
Me Kodin e përkohshëm të procedurës penale të Kosovës, siç dihet, ishte bërë 
ristrukturimi i stadit të hetimeve dhe kalimi i kompetencave operative te prokurori 
publik dhe policia. Veprimtaria hetimore, ndonëse zhvillohej në procedurë paraprake, 
ajo ishte pjesë e procedurës penale, andaj edhe për të në parim vlenin rregullat të cilat 
kishin të bënin me procedurën penale, e që kishin të bënin me respektimin e dinjitetit të 
personalitetit të pandehurit dhe të pjesëmarrësve tjerë proceduralë dhe me njoftimet e 
caktuara përkitazi me të drejtat që u takojnë.492 
Bazuar në KPP-në në fuqi, provat i mbledhin organet procedurale (policia, prokurori i 
shtetit, gjykata). Me rastin e paraqitjes së kallëzimit penal policia paraqet provat që i 

                                                 
492 Ligji i procedurës penale i aplikueshëm në Kosovë para aprovimit të Kodit të përkohshëm të procedurës 
penale të Kosovës, reagimin e organeve shtetërore kundër kriminalitetit faktikisht e ndante në procedurë 
parapenale dhe në procedurë penale. Për veprimtarinë e organeve të punëve të brendshme në procedurë 
parapenale nuk aplikoheshin dispozitat e LPP-së, sepse sipas disa proceduralistve konsiderohej se procedura 
parapenale nuk është pjesë e procedurës penale. Rregullat e provës, të parapara me LPP-në vlenin për 
gjykatën nga momenti kur gjyqtari hetues merrte aktvendimin për zbatimin e hetimit. S’ka dyshim se 
problemi kyç i procesit të të provuarit në atë procedurë ka qenë fakti se, ndonëse të dhënave të cilat i 
mblidhnin organet e punëve të brendshme ligji nuk ua njihte vlerën në kuptimin provues, por vetëm në 
kuptimin njohës, ato të dhëna bashkë me kallëzim penal dhe me kërkesë të prokurorit publik për zbatim të 
hetimit bëheshin pjesë e shkresave penale.  
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kadhe ndërmerr masa për t’i ruajtur gjurmët e veprës penale, sendet mbi të cilat ose me 
ndihmën e të cilave është kryer vepra penale, të cilat mund të shërbejnë si prova dhe 
mbledhë të gjitha informacionet të cilat mund të përdorën në procedurë penale (neni 
78, parag. 2).  
Sipas nenit 8, parag. 2 dhe nenit 361, parag. 1 gjykata e merr vendimin në bazë të 
provave që shqyrtohen dhe verifikohen në shqyrtim gjyqësor. Prandaj edhe, provat e 
mbledhura nga policia ose nga prokurori i shtetit e fitojnë vlerën provuese për 
mbështetje të vendimit gjyqësor vetëm pasi të shqyrtohen dhe të verifikohen në 
shqyrtim gjyqësor. Për sa i përket deklarimit të të pandehurit dhënë policisë ose 
prokurorit të shtetit, ai mund të jetë provë e pranueshme në gjykatë vetëm kur është 
marrë në pajtim me dispozitat e nenit 73, parag. 1, nenit 131 ose 132 dhe në pajtim me 
nenet 151 deri 155. Deklarimet e tilla mund të përdoren për ta kundërshtuar deklarimin 
e të pandehurit në gjyq ose si provë e drejtpërdrejt në pajtim me nenin 262, parag. 2 
(neni 261, parag. 1). Më tutje deklaratat e dhëna nga i pandehuri në çfarëdo konteksti, 
nëse janë dhënë në mënyrë vullnetare dhe pa shtrëngim, janë prova të pranueshme gjatë 
shqyrtimit kryesor kundër të pandehurit, por jo edhe kundër të bashkëpandehurve. 
Deklaratat e tilla nuk mund të shërbejnë si provë e vetme fajësuese apo vendimtare për 
dënimin e të pandehurit (neni 123, parag. 5). 
Neni 123 i KPP-së rregullon çështjen e marrjes në pyetje (intervistimit), çështjen e 
marrjes së deklaratës në procedurë paraprake493 dhe çështjen e mundësisë hetuese të 
veçantë, të cilat, sipas nenit 261, paragrafët 2, 3 dhe 4, mund të përdorën si provë në 
shqyrtim kryesor si vijon: - provat e siguruara nëpërmjet marrjes në pyetje 
(intervistimit) në procedurë paraprake, në shqyrtim kryesor mund të përdorën gjatë 
marrjes së tërthortë në pyetje për vënien në dyshim të dëshmitarëve nëse dëshmitari ka 
dëshmuar ndryshe nga dëshmia e dhënë gjatë intervistimit në procedurë paraprake. - 
Deklarata e siguruar gjatë procedurës paraprake pranohet gjatë shqyrtimit kryesor për 
marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit të njëjtë dhe mund të përdoret si provë e 
drejtpërdrejtë gjatë shqyrtimit kryesor nëse dëshmitari nuk është në dispozicion për 
shkak të vdekjes, sëmundjes, privilegjeve apo mungesës së pranisë së tij në Kosovë, 
por nuk mund të përdoret si provë e vetme apo vendimtare fajësuese për dënimin e të 
pandehurit. 
Më në fund, provat e siguruara gjatë mundësisë hetuese të veçantë sipas nenit 149 janë 
plotësisht të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor nëse së paku njëri nga dy gjyqtarët 

                                                 
493 Puna e jonë është të komentojmë dispozitat e KPP-së e jo ta kritikojmë atë. Megjithatë, në këtë rast nuk 
mund të kalojmë pa e shprehur mendimin tonë përkitazi me terminologjinë e përdorur në Kod në gjuhën 
shqipe përkitazi me marrjen në pyetje në procedurë paraprake dhe me deklaratën në procedurë paraprake, të 
cilën e ka përdorur përkthyesi i Kodit. Kjo, pa dyshim, në fillim ka krijuar një huti tek juristët. Për veprimet 
e sipërpërmendura Kodi i Përkohshëm i procedurës penale i referohej intervistimit dhe marrjes në pyetje. 
Mendojmë se as në Kodin e ri nuk ka pasur arsye për trajtim ndryshe të procesit të intervistimit dhe të atij të 
marrjes në pyetje, aq më pak kur edhe Kodi i ri në nenin 257, parag. 4 i referohet intervistimit dhe marrjes 
në pyetje. Dikush mund të shtrojë pyetjen pse komentuesit e këtij Kodi nuk kanë reaguar në këtë drejtim 
meqenëse ata kanë qenë të kyçur në Grupin punues të Komisionit Legjislativ të Kuvendit të Kosovës për 
shqyrtim të Projektit të KPP-së. Dihet fakti se shumica dërmuese e amendamenteve të aprovuara në Grupin 
punues ishin të iniciuara dhe të arsyetuara nga ne profesorët e procedurës penale. Mirëpo, duhet pasur 
parasysh se shqyrtimi i Projektit në një anë është bërë nën presionin e kohës, e në anën tjetër një numër i 
konsiderueshëm propozimesh tona nuk janë miratuar në Grupin punues me arsyetimin se, nëse kërkohet 
amendamentim i 40% të dispozitave të Projektit do duhej të shkohet në ridraftim të Projektit për çka më nuk 
kishte kohë!  
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anëtarë të kolegjit gjykues (trupit gjykues) që ka dëgjuar dëshmitë është gjyqtar në 
trupin gjykues në shqyrtim kryesor dhe nëse dëshmitari nuk është në dispozicion për 
shkak të vdekjes, sëmundjes, privilegjeve apo mungesës së pranisë së tij në Kosovë. 
Nëse trupi gjykues në shqyrtim kryesor nuk përfshinë së paku një prej gjyqtarëve që ka 
shërbyer në Kolegjin për Mundësinë e Veçantë të Hetimit, provat trajtohen si prova të 
marra nga deklarata në procedurë paraprake nga paragrafi 3 i nenit 123. 
  
Paragrafët 2 dhe 3.  
 
Provat procedohen gjatë gjithë rrjedhës së procedurës penale. Ato i procedon policia, 
prokurori i shtetit dhe gjykata. Informacionet dhe të dhënat të cilat i mbledhë policia, 
qoftë me vetëinisiativë apo me kërkesë të prokurorit të shtetit si dhe provat që i 
mbledhë prokurori i shtetit janë me rëndësi për ndriçim dhe zgjidhje të çështjes penale. 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, në rastet kur parasheh Kodi, rregullat e provës 
gjithashtu zbatohen në procedurat para prokurorit dhe policisë. Pavarësisht nga kjo, për 
shkak të karakterit adversial (akuzator) të procedurës penale, çdo provë në të cilën 
gjykata synon ta mbështesë vendimin gjyqësor duhet të shqytohet dhe të verifikohet në 
shqyrtim gjyqësor (neni 8, parag. 2, 361, parag. 1). Ndonëse shfrytëzimi i 
informacioneve që i mbledhë policia shpesh është i domosdoshëm për procedurë 
penale, ato nuk e gëzojnë epitetin e provës në të cilin mund të mbështetet vendimi 
gjyqësor.494 
Sipas nenit 70 parag. 1 dhe 2) detyrë themelore e policisë është që kur ekziston dyshim 
i arsyeshëm se është kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare, ajo ex officio 
ose me kërkesë të prokurorit të shtetit ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të 
përcaktuar vendndodhjen e kryesit, për të ndaluar kryesin ose ndihmësin e tij nga 
fshehja ose arratisja, të gjejë dhe të ruaj gjurmët dhe provat tjera të veprës penale dhe 
sendet të cilat mund të shërbejnë si prova dhe të mbledhë të gjitha informacionet të 
cilat mund të përdorën në procedurë penale. Më konkretisht për autorizimet e policisë 
shih më tutje paragrafin 3 të nenit 70 të KPP-së. 
Me qëllim që të realizohet detyra themelore, policia mund të mbledh informacione nga 
personat që janë në gjendje t'i ofrojnë të dhënat e caktuara, informatat dhe provat për 
veprën penale dhe kryerësin e saj. Policia aktivitetin e vet e ushtron, para së gjithash, 
në procedurë paraprake penale. Prandaj ajo është e autorizuar që të kërkojë 
informacione nga qytetarët. Si organe ndihmëse të prokurorit të shtetit dhe të gjykatës 
policia ka rol të rëndësishëm në veprimtarinë e ndjekjes penale. Mirëpo, kur vepron në 
kuadër të procedurës penale, nën kushte të caktuara, ka autorizime që të ushtrojnë 
veprime hetimore. Pavarësisht a vepron policia me vetiniciativë apo sipas kërkesës së 
prokurorit të shtetit, rregullat e provës të përcaktuara me KPP-së zbatohen edhe në 
procedimet policore. Pra, policia, nën kushtet që vlejnë për gjykatën dhe prokurorin e 
shtetit, mund të intervistojë qytetarë në cilësi të të dyshuarit - të pandehurit, dëshmitarit 
ose ekspertit.  

                                                 
494 Është fakt i pa mohueshëm se në luftë kundër kriminalitetit policia gjendet në vijen e parë të frontit. Për 
realizim të suksesshëm të asaj lufte ajo është e thirrur që të ndërmarrë një aktivitet të parapërcaktuar. 
Autorizimet e saj nuk janë gjithherë të njejta, bile as në kuadër të një shteti në distanca kohore dhe janë të 
kushtëzuara me qëndrime dhe zgjidhje kriminalo-politike në luftë kundër kriminalitetit. 
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Në bazë të intervistimit hartohet procesverbali ose shënimi zyrtar. Pastaj, të gjitha të 
dhënat që i kanë mbledhur, bashkë me kallëzimin penal, i dorëzohen prokurorit të 
shtetit. Përmbajtja e informacioneve i ofron prokurorit të shtetit, si palë në procedurë, 
të dhëna të nevojshme, në mënyrë që të vendosë se a do ta vëjë në lëvizje procedurën 
penale apo do ta hedhë kallëzimin penal. Nëse prokurori i shtetit çmon të nevojshëm 
zbatimin e hetimit, ai fillon zbatimin e tij.  
Në Kod nuk është përcaktuar shprehimisht mënyra si të shfrytëzohen të dhënat e 
mbledhura nga policia, por për fazën e hetimit kjo nuk është vështirë të kuptohet. Sa i 
përket ekzistimit të këtij materiali në fashikullin penal gjatë shqyrtimit gjyqësor 
(materiali i cili ka të bëjë me të dhënat e mbledhura nga policia si dhe provat e 
mbledhura gjatë hetimit, arrijnë në gjykatë dhe mbeten përherë në shkresa të lëndës në 
gjykatë, përveç provave të papranueshme, të cilat duhet të veçohen nga shkresat e 
lëndës). Është e qartë se dëshirohet shfrytëzimi i tij edhe në këtë fazë. Në këtë drejtim 
imponohet pyetja athua të dhënat që i mbledhë policia kanë vlerë provuese në të cilat 
do të mundë të mbështetej vendimi gjyqësor? Duke e pasur parasysh faktin se sipas 
KPPsë edhe veprimtaria e tyre është veprimtari formale procedurale dhe se rregullat e 
provës kanë të bëjnë edhe me veprimtarinë e policisë, të dhënat që kanë të bëjnë me 
deklarime të personave kushtimisht konsiderohen provë në kuptimin juridik-
procedural.495 Kësisoj, sipas nenit 261, deklarimi i të pandehurit dhënë policisë ose 
prokurorit të shtetit mund të shfrytëzohet si provë e pranueshme në gjykatë vetëm kur 
është marrë në pajtim me dispozitat e nenit 151 deri në 155 të KPP-së. Deklarimi i tillë 
mund të përdoret për ta kundërshtuar deklarimin e të pandehurit në gjyq.  
Në të vërtetë KPP-ja (nenet 8 dhe 361 parag. 1) përcakton se gjykata e bazon 
aktgjykimin vetëm në faktet dhe në provat e proceduara në shqyrtim gjyqësor. Prandaj 
edhe provat e mbledhura nga policia apo prokurori i shtetit duhet të shqyrtohen në 
shqyrtim gjyqësor në pajtim me nenin 261. Varësisht nga kundër argumentet e 
mbrojtjes, prova e mbledhur nga policia apo nga prokurori i shtetit mund të akceptohet 
në gjykatë ose jo.  
Neni 7 i Paktit ndërkombëtar për të drejtat civile e politike kërkon që me rastin e 
marrjes së provës që konsiston në deklarim të respektohet personaliteti i të pyeturit. 
Diç të tillë e kërkon edhe Kodi i procedurës penale i Kosovës, i cili përmban dispozita 
me të cilat përcakton që, kur mënyra e caktuar e marrjes së ndonjë prove e bën atë të 
papranueshme, sipas rregullit, përcakton edhe pasojat juridike në rast të përdorimit të 
tyre me rastin e marrjes të vendimit gjyqësor (paragrafi 3 i këtij i këtij neni). Në anën 
tjetër, disa veprime me të cilat cenohet integriteti i personalitetit të të pandehurit ose 
dëshmitarit apo me të cilat kufizohen disa të drejtat e njeriut janë inkriminuar si vepra 
penale.  

                                                 
495 Për t'iu kundërvënë kriminalitetit sipas nenit 30 të KPP-së të RSH-së "policia gjyqësore edhe me 
iniciativën e vet duhet të marrë dijeni për veprat penale, të pengojë ardhjen e pasojave të mëtejshme, t’i 
kërkojë autorët e tyre, të kryejë hetime dhe të grumbullojë gjithçka që i shërben zbatimit të ligjit penal". Me 
urdhërin ose delegimin nga prokurori ajo kryen çdo veprim hetimor. 
Aktet e ardhura në prokurori nga policia gjyqësore ruhen në një fashikull të posaçëm në sekretarinë e 
prokurorisë (neni. 315 al. 3, fjalia e fundit). 
Thëniet e bëra më parë nga dëshmitari para prokurorit ose policisë gjyqësore dhe që ndodhen në fashikull të 
prokurorisë mund të përdoren në gjykim për ta kundërshtuar pjesërisht ose tërësisht dëshminë, por vetëm 
pasi dëshmitari ka dëshmuar për faktet që i kundërshton (neni 362, parag. 1 i KPP-së të RSH-së).  
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Paragrafi 3 përcakton se gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj në prova të 
papranueshme. Nëse gjykata eventualisht e mbështetë vendimin në prova të 
papranueshme, veprimi i tillë paraqet shkelje esenciale të dispozitave procedurale sipas 
nenit 384, parag. 1, nënparag. 1.8. 
  
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Dispozita e paragrafit 4 të këtij neni parasheh që gjatë çdo intervistimi ose marrje në 
pyetje ndalohet që:  
a) Liria e të pandehurit për të formuluar dhe shprehur mendimin e tij të ndikohet 

nëpërmjet keqtrajtimit, lodhjes së shkaktuar, ndërhyrjes fizike, përdorimit të 
drogës, torturës, shtrëngimit ose hipnotizimit;  

b) I pandehuri të kanoset me masa të ndaluara me ligj; 
c) Të premtohet ndonjë përfitim i paparaparë me ligj; dhe 
ç) Të dobësohet kujtesa e të pandehurit ose aftësia e tij për të kuptuar.  
Ndalesat e sipërpërmendura zbatohen pavarsisht nga pelqimi i personit të intervistuar 
ose të marrë në pyetje (parag. 5 i këtij neni). 
Paragrafi 4 i nenit 257 flet për “intervistim” ose për “marrje në pyetje” të të pandehurit. 
Për nocionin “marrje në pyetje” të dëshmitarit (neni 131) ose të dëshmitarit dhe të 
ekspertit (nenet 342-343 etj.). Intervistimi, sa i përket përmbajtjes dhe taktikës, nuk 
dallon nga marrja në pyetje gjatë hetimit dhe në procedurë penale. Mirëpo, deklarimet 
e dhëna para policisë apo në gjykatë dallojnë dukshëm për sa i përket vlerës 
procedurale (provuese).  
Shikuar në aspektin penal, me nocionin “intervistë” përgjithësisht kuptohet biseda e 
zhvilluar në mënyrë të orientuar dhe të planifikuar me një ose më shumë persona me 
qëllim që paraprakisht të fitohen lloje të caktuara informacionesh. Intervistimin e bëjnë 
zyrtarët policor. Intervista sistematike policore kupton bërjen e pyetjeve të atilla të cilat 
në një masë përcaktojnë çështjet për të cilat do të bisedohet, pa sugjestion për sa u 
përket përgjigjeve të personit të intervistuar. Krejt kjo bëhet me qëllim që të zbulohen 
veprimet e inkriminuara dhe dukuritë të tjera të dëmshme.  
Pavarësisht çfarë vlere provuese ka rezultati i arritur me këto veprime (deklarimi), me 
rastin e zbatimit të tyre duhet të respektohen standardet që i venë dispozita e parag. 4 të 
këtij neni: 
Parag. 4 i nenit 257, në nënparag. 1 ndalon që liria e të pandehurit për të formuluar dhe 
shprehur mendimin e tij të ndikohet nëpërmjet: keqtrajtimit, lodhjes së shkaktuar, 
ndërhyrjes fizike, përdorimit të drogës, torturës, shtrëngimit ose hipnotizimit; 
Tortura si institut juridik procedural, mjet për kërkimin e provës, është zbatuar në 
tipin inkuizitor të procedurës penale. Në shekullin XVIII, nën ndikimin e 
revolucioneve demokratike borgjeze, është abroguar. Përkundër kësaj, nga tortura 
shumë e rrezikshme dhe johumane nuk është imune as shoqëria bashkëkohore. Kjo 
mund të thuhet posaçërisht për regjimet diktatoriale dhe profashiste. Me torturë në 
psikologji të procedurës penale nënkuptohet ajo mënyrë e hetimit, tek e cila deklarimet 
merren me dhunë, duke shkaktuar dhimbje dhe vuajtje, edhe pse tortura, në të vërtetë, 
mund t’i nënkuptojë të gjitha format e mundimit dhe format barbare të likuidimit.496 
                                                 
496 Historiati i torturës është mjaft i begatshëm. Ajo manifestohet nëpërmjet shkaktimit të mundimeve më të 
llojllojshme dhe kombinimit të tyre, duke filluar nga lidhja lëmsh ose hark dhe futja në kafaz; zgjatja e 
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S’ka dyshim se zbatimi i torturës paraqet sulm në të drejtat dhe liritë e njeriut.  
Sipas nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës askush nuk i nënshtrohet torturës, ndëshkimit 
a trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues. 
Organizata e Kombeve të Bashkuara është marrë me këtë çështje dhe e ka ndaluar 
torturën ose sjelljen mizore, të panjerëzishme ose përulëse (neni 5 i Deklaratës së 
Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut); janë ndaluar mundimi, veprimet dhe ndëshkimet 
e tjera mizore, jonjerëzore ose poshtëruese (neni 7 i Paktit ndërkombëtar për të drejtat 
civile e politike). Veç kësaj, për mbrojtjen e individëve nga veprimet e mësipërme, pas 
Kongresit të OKB-së, të mbajtur me 1975, më Rezolutën 3452/XXX, Asambleja e 
Përgjithshme ka aprovuar Deklaratën për mbrojtjen e të gjithë personave nga tortura 
dhe veprimet tjera johumane dhe poshtëruese, apo ndëshkimi. Në bazë të dokumenteve 
të sipërpërmendura, Asambleja e përgjithshme e KB në vitin 1984, ka aprovuar 
Konventën kundër torturës dhe veprimeve të tjera mizore, johumane dhe poshtëruese 
apo ndëshkuese, e cila ka hyrë në fuqi më 26 qershor 1987. Kjo Konventë, sipas nenit 
22 të Kushtetutës së Kosovës, zbatohet drejtpërdrejt në Kosovë. Konventa e definon 
torturën si çdo akt që shkakton dhembje ose mundim (fizik ose psikik) të cilin e bën 
ose e cyt personi zyrtar, në mënyrë që nga personi i keqtrajtuar ose nga personi i tretë 
të fitojë informatë ose pohim ose që personi i tillë të dënohet për veprën e akuzuar 
(neni 1 i Konventës). Akti i torturës konsiderohet cenim flagrant i së drejtës së njeriut 
të cilin duhet penguar çdo shtet. Konventa gjithashtu parasheh aktivitete komplekse 
preventive në formë të aktivitetit edukues dhe informativ, të mbikëqyrjes sistematike 
mbi organet hetuese dhe burgjet, të drejtën e ankesës dhe kompensim viktimave të 
toturës (nenet 10-16). Është themeluar edhe Komiteti kundër torturës si dhe organi 
anketues dhe mbikëqyrës për zbatimin e kësaj konvente (nenet 17-24). 
Në procedurë penale ekziston pajtueshmëri rreth asaj se ndalohet përdorimi i masave 
shtrënguese (forcës, kanosjes) për arritje të deklarimit. Ekzistojnë shumë faktorë që e 
arsyetojnë këtë ndalesë. Edhe pse metodat e tilla në raste të caktuara mund të sjellin te 
njohja e së vërtetës në procedurë penale, megjithatë zbatimi i tyre mund të sjellë edhe 
rreziqe fatale në atë drejtim (p.sh. deklarimi që është marrë me torturë nga i pandehuri 
me të cilin pohon si bashkekzekutues të veprës personin e pafajshëm). Veç kësaj, 
përdorimi i dhunës për fitim të deklarimit është në kundërshtim jo vetëm me 
botëkuptimet e sotme lidhur me personalitetin njerëzor dhe me raportin e organeve 
shtetërore ndaj qytetarit, por edhe me përpjekjet për risocializimin e tij. Nga e tërë kjo, 
në shikim të parë, duket se është e tepërt të merremi me trajtimin e aplikimit të dhunës 
për të ardhur deri te deklarimi i një personi, kur kihet para sysh fakti se ajo ndalohet me 
dispozita ligjore. Mirëpo, kur këtë problematikë e shikojmë më konkretisht nga prizmi 
i këtyre dispozitave dhe i praktikës proceduese, shohim se kufijtë e së lejuarës dhe të 
palejuarës janë të lëkundshëm. Aty ku pushteti aktual ka premisa diktatoriale dhe 
profashiste, lehtë nëpërkëmben ndalesat ligjore, kështu që tortura aplikohet në forma të 

                                                                                                                            
trupit dhe e organeve; varja në pozita të ndryshme; djegia; ekspozimi në diell, lagështi dhe të ftohtë; 
grimcimi, shpuarja, prerja, këputja e pjesëve të ndryshme trupore, shkulja e mishit, rjepja e lëkurës; 
ekspozimi urisë, erës së keqe e deri te rrahja, frikësimi, errësimi, lodhja burgosja etj.( Hebing-Bauer sipas 
Aqimoviqit, fq. 270; poashtu Bayer, Ugovor s djavlom, fq. 260-269.). Tortura bashkëkohore më së shpeshti 
u shmanget formave më të vrazhda të sakatimit. Ajo më tepër orientohet në drejtim të futjes sa më thellë në 
shpirtin e personit që pyetet dhe në “heqjen e perdes” nga fshehtësitë e tij, duke kërkuar nga ai sa më tepër 
rrëfime, duke e ndarë nga ambienti në të cilin bënte pjesë, duke e bindur në pavlerësinë e tij etj. 
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ndryshme, e shpeshherë ajo manifestohet në formën më të vrazhdë, me likuidim fizik, 
pa procedurë penale.  
Dhuna nënkupton çdo veprim fizik të drejtuar ndaj një personi, për shkak të të cilit ai 
sillet ose në gjendje të pavullnet, apo në gjendje të pavetëdijshme ose detyrohet që 
vullnetin e vet ta realizojë në mënyrë të caktuar, d.m.th. se personi e humb mundësinë e 
kundërvënies dhe të zgjidhjes ndërmjet alternativave. S’ka dyshim se nën këtë 
përkufizim hyjnë edhe të gjitha mjetet e shtrëngimit fizik direkt (dhuna direkte, 
keqtrajtimet, rrahjet brutale etj.). Mirëpo, në kuptimin dhunë mund të hyjnë edhe 
keqtrajtimet fizike indirekte të llojllojshme siç janë: ndalimi i ushqimit, ngacmimi i 
etjes dhe ndalimi i ujit, verbërimi me dritë të fortë, rraskapitja me pyetje të 
pandërprerë, pyetja në ndonjë pozitë të papërshtatshme etj. Edhe pse disa të drejta (si 
p.sh., ajo angleze) bëjnë dallim ndërmjet dhunës direkte dhe indirekte, meqë rezultatet 
e fituara me dhunë direkte i konsiderojnë absolutisht të pa përdorshme, ndërsa ato të 
fituara me dhunë indirekte i konsiderojnë relativisht të papërdorshme, me arsye mund 
të thuhet se s’ka dallim parimor ndërmjet tyre. Problemi nuk qëndron në ndonjë trajtim 
parimot të ndryshëm të dhunës direkte dhe indirekte por në përcaktimin e prezencës së 
dhunës te ndikimi indirekt. 
Metodë klasike e përdorimit të dhunës fizike indirekte konsiderohet pyetja për një kohë 
të gjatë. Dhunë fizike indirekte gjithsesi konsiderohet edhe kërkesa e pyetësit që i 
dyshuari ta pranojë veprën penale, me ç’rast kërkohet prej tij që vazhdimisht të 
qëndrojë në këmbë. S’ka dyshim se pyetja për një kohë të gjatë mund ta lodhë të 
pandehurin në atë masë sa që ai sillet në gjendje në të cilën më nuk kundërshton, andaj 
lehtë mund ta ofrojë pohimin. Meqë kufijtë e së lejuarës dhe jo të lejuarës janë mjaft 
fluidë, çështja rreth asaj se kur konsiderohet se i pandehuri është i lodhur nuk mund t’i 
lehet as të pandehurit as organit procedues, por duhet që ligjvënësi t’i caktojë kufijtë 
objektivë të zgjatjes së veprimit të pyetjes. Dispozita e nenit 199 parag.1 të KPP-së, e 
cila i garanton të pandehurit të paraburgosur pushim pa ndërprerje prej tetë orësh 
brenda 24 orëve, ka për qëllim pikërisht kufizimin e mundësisë së pyetjes së 
pandërprerë. 
Me metodën e përdorimit të dhunës është e lidhur ngushtë edhe kanosja. Çdo përdorim 
i forcës dhe çdo keqpërdorim i të pyeturit, sipas rregullit, i paraprinë kërcënimi më 
dhunë ose me keqtrajtim. Andaj, sikurse dhuna ashtu edhe kanosja ndalohet me 
dispozita ligjore (nenet 257, parag. 4,, 128, parag. 4). Megjithatë, vështirësitë paraqitën 
me rastin e përkufizimit të kanosjeve në një anë dhe të udhëzimeve si metoda të lejuara 
me rastin e realizimit të seancës se pyetjeve. Athua mund të gjendet ndonjë kriter që i 
ndan? Ngjashëm me mashtrimet dhe pyetjet sugjestive, as te kjo problematikë nuk 
mund të kërkohet nga ligjvënësi që me dispozita gjenerale t’i zgjidhë problemet te të 
cilat shumëçka varet nga rrethanat e rastit, kahja e ushtrimit të veprimit si dhe toni me 
të cilin shtrohen pyetjet. 
Është e vërtetë se duke i krahasuar dispozitat ligjore bashkëkohore mbi ndalimin e 
përdorimit të disa metodave për njohjen e së vërtetës duke e përdorur personalitetin e të 
pandehurit ose të dëshmitarit nuk vërehet ndonjë dallim esencial ndërmjet shteteve. 
Mirëpo, është gjithashtu e vërtetë se problemet e personalitetit njerëzor nuk zgjidhen 
vetëm me hartimin e dispozitave dhe me proklamime formale. Realizimi real i tyre 
varet nga njerëzit të cilët vendosin për zbatimin e tyre në praktikë. Për shkak të 
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vështirësive për ta provuar shkeljen e garancive procedurale, ndoshta një gjë e tillë 
askund nuk është e saktë sikur në këtë fushë procedurale.  
Që nga kohët e vjetra është marrë me mend se nën ndikimin e disa mjeteve dehëse 
njerëzit flasin të vërtetën. Kronikat e vjetra tregojnë se qëmoti ato mjete janë përdorur 
për fitimin e informatave. Pse ato nuk janë përdorur në procedurë penale, me gjasë, 
shkaku ekziston aty se organet proceduese kanë disponuar mjete më efikase dhe 
drastike që t’i detyrojnë personat të deklarojnë, sepse kanë disponuar mundësinë e 
zbatimit të torturës. 
Pas Luftës së Parë Botërore, nëpërmjet psikoanalizës, Sigmund Frojdi është marrë me 
studimin e vetëdijes së individëve, me qëllim mjekimi të obsesioneve dhe të narkozave 
të ndryshme. Futja në vetëdijen e pacientit me qëllim zbulimi dhe mënjanimi të 
shkaqeve të sëmundjes, bëhej në bazë të bisedave me pacient, të cilat mund të zgjatnin 
kohë të gjatë. Më vonë depërtimi në nënvetëdijen e pacientit është realizuar me 
ndihmën e një metode, e cila siguron rrugë shumë më të shkurtër. Fjala është për 
metodën e quajtur,,narkoanalizë”, e cila konsiston në atë që pacientit me injeksion i 
jepet ngadalë një sasi e caktuar e ndonjë lloji të drogës (aminat, pentatol, skolpolamin 
etj.) në venë derisa të sillet në gjendje gjysmë narkotike. Pastaj fillohet me pyetjet, 
meqë tani është më e lehtë futja në mendimet e pacientit dhe zbulimi eventual i 
shkaqeve të kompleksit të tij (Aleksić, Kriminalistika, fq. 266). Metoda në fjalë është 
zbatuar edhe gjatë Luftës së Dytë Botërore, me rastin e mjekimit të narkozës. Metoda e 
sipër përmendur, përveç si metodë për shkurtimin e psikoanalizës, është aplikuar edhe 
për zbulimin e sëmundjeve ose të çrregullimeve neurologjike si dhe te simulimi i 
psikozës. Kur metoda është zbatuar për qëllimet e theksuara, ajo është 
quajtur,,narkodiagnozë”. Me kalimin e kohës, aplikimi i kësaj metode nuk ka mbetur 
pa u vërejtur edhe nga kriminalistët, veçanërisht kur është dashur të zbulohen 
simulimet gjithnjë e më të shumta të obliguesve ushtarakë. 
Përdorimi i drogës si metodë me të cilin ndikohet në lirinë e të pandehurit për të 
formuar dhe shprehur mendimin e tij, në teori të procedurës penale quhet narkoanalizë. 
Nëpërmjet narkoanalizë kinse njihet e vërteta nga një person, ashtu që atij i jepen në 
formë injeksioni ose në ndonjë mënyrë tjetër substanca të cilat kanë efekt që me 
ndihmën e tyre,,ta mënjanojë censurën e vetëdijes” së atij personi. Mënjanim i 
“censurës së vetëdijes” quhet efekti të cilin, kinse, e shkaktojnë substancat e caktuara 
narkotike te personi, e që ka të bëjnë me atë që personi t’u përgjigjet automatikisht 
pyetjeve të shtruara pa menduar më pare se a është për te mirë apo jo të thotë diç apo të 
rezervohet nga deklarimi i asaj që e konsideron se për ta nuk është e përshtatshme ta 
thotë. Me fjalë të tjera, substancat për të cilat është fjala kinse kanë asi ndikimi mbi atë 
që i jepen sa që ai domosdo bëhet i ndërgjegjshëm, ashtu që të gjitha pyetjeve u 
përgjigjet drejt.497 Ekzistojnë mjete narkotike të shumëllojshme. Shumica e preparateve 
të tilla jepen gradualisht në venë. Nën ndikimin e tyre shkaktohet dobësimi relativisht i 
fortë i dëshirës, e nganjëherë shkaktohet harresa e ngjarjeve drejtpërdrejt para 
injeksionit, ndërsa pas zgjuarjes paraqitet instinkti për rrëfim. Kështu, gjatë procesit të 
narkoanalizës mënjanohet qëndresa, hiqet tërësisht ndjenja e turpit, dëshira dhe 
kontrolli zvogëlohen, dobësohet vetëkritika racionale, e në anën tjetër shtohet nevoja 

                                                 
497 Bayer, 2, fq. 91. 
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për deklarim dhe bisedë.498 Me kalim nga psikoterapia në metodat hetuese të pyetjes, 
narkoanaliza fillon të fitojë llagape të ndryshme si bie fjala,,serum i së 
vërtetës”,,,shpric i së vërtetës”, “droga e llomotitjes” etj. edhe pse s’ka dyshim se deri 
me sot nuk ekziston ndonjë,,serum i së vërtetës”, ndonjë mjet kimik për leximin e 
mendimeve. Testet me drogë as për së afërmi nuk e kanë atë shkallë të sigurisë që e 
gjejmë te metodat,,klasike” (te tortura) të të provuarit, prandaj fare nuk mund të 
përdoren si mjet i provës në procedurën penale.  
Në literaturën juridike procedurale dhe në kriminalistikë hasim mendime të ndryshme 
rreth legjitimitetit të përdorimit të narkoanalizës në procedurë penale. Ato sillën prej 
lejimit të saj (me ç’rast vihen në pah rastet konkrete në të cilat përdorimi i 
narkoanalizës ka shkaktuar pohimin e mëvonshëm të veprës penale apo deri te zbulimi 
i provave si corpora delicti etj.) e deri te ndalimi i saj. 
Argumentet e kundërshtarëve të përdorimit të narkoanalizës mbështeten në shkaqet 
etike dhe sociologjike të nivelit kulturor të zhvillimit të shoqërisë bashkëkohore. Në një 
pjesë të konsiderueshme të literaturës me të drejtë vihet në pah se me përdorimin e 
drogës preket në lirinë e deklarimit, çka as shtetit nuk i lejohet ta bëjë për kurrfarë 
arsyesh. Meqenëse liria e deklarimit është qëndrim parimor, e jo privilegj procedural i 
të pandehurit, i pandehuri nuk mund të heqë dorë nga qëndrimi i tillë, as të pajtohet me 
aplikimin e mjeteve narkotike apo atë aplikim edhe ta kërkojë. Ndryshe, sjellja e 
personit i cili pyetet në gjendjen në të cilën e humb kontrollin e vetëdijes në mënyrë që 
nga ai të,,nxirret e vërteta”, barazohet me torturë. 
E meta themelore e përdorimit të mjeteve narkotike, me rastin e pyetjes, është se nën 
ndikimin e tyre personi i pyetur nuk është në gjendje që me konsekuencë të kufizohet 
vetëm rreth pyetjeve që atij i shtrohen, por shpesh kalon në çështjet që për hetim janë 
irelevante. Kësisoj dalin në shesh të metat e tij, dëshirat e fshehta, botëkuptimet e 
fshehta. Shkurt, jeta e tij intime zbulohet në masë të pakontrolluar dhe të pakufizuar. 
Me lejim eventual të përdorimit të mjeteve narkotike, organeve të procedimit do t’u 
mundësohej që deri në pakufi të gërmojnë nëpër jetën intime të një rrethi të gjerë 
personash, veprimtari e cila nuk i shërben interesit të përgjithshëm të një shoqërie që 
synon të jetë demokratike.  
Ndalesës së përdorimit të mjeteve narkotike me rastin e pyetjes së të pandehurit ose të 
dëshmitarit, përveç shkaqeve të sipërpërmendura, duhet shtuar edhe rrezikun i cili 
kanoset nga ana e pyetësit për dhënien e kahjes dhe të orientimit të thënieve të personit 
të pyetur, si dhe për keqpërdorimin e saj në drejtim të caktuar.  
Duke e përfunduar çështjen e trajtimit të zbatimit të narkoanalizës, duhet të 
konkludojmë së narkoanaliza është e ndaluar në procedurë penale për hirë të sigurisë së 
personalitetit të të pyeturit si dhe për arsye se efekti i saj është i dyshimtë, meqenëse 
me zvogëlimin e vullnetit dhe të kontrollit për atë që deklaron rritet sugjestibiliteti, me 
ç’rast mund të arrihet deklarimi jo i saktë. Në anën tjetër, zbatimi i narkoanalizës do të 
ishte fyerje për të pandehurin ose dhunë me të cilën kundër dëshirës së tij do të arrihej 
te deklarimi i tij. Më në fund, si duket, personat me vullnet të fortë për ruajtje të 
fshehtësisë mund t’i bëjnë ballë narkoanalizës e të mos e pohojnë atë që kërkohet prej 
tyre. 

                                                 
498 Damaška, Iskaz okrivljenika…, fq. 236; Aćimović, Psihologija zločina i suđenja - sudska psihologija, 
Beograd, 1988, fq. 268. 
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Në kuadër të mjeteve përdorimin e të cilave e ndalon neni 257, parag. 4, nënparag. 4.1. 
bën pjesë edhe hipnoza. Edhe pse përdorimi i saj nuk konsiston në dhënie të ndonjë 
preparati personit që merret në pyetje, siç ndodh te narkoanaliza, kur kihet parasysh 
gjendja shpirtërore në të cilën sillet i pyeturi me rastin e zbatimit të kësaj metode dhe 
kufizimet e mundësisë së kontrollimit të deklarimit, megjithatë ekziston ngjashmëri me 
narkoanalizën. Hipnoza është gjendje e sugjestibilitetit shpirtëror me një gjendje të 
vetëdijes pak a shumë të ndryshuar dhe me vullnet vendimi dukshëm të zvogëluar.499 
Personi i hipnotizuar gjendet në aso gjendje në të cilën nuk ka kontroll mbi fjalët dhe 
mendimet e veta.500 Edhe pse nuk është identike me gjumin, gjendja hipnotizuese i 
përngjan gjumit. Konsiderohet se ekzistojnë rreth 15% të personave të rritur të cilët 
tregohen si të përshtatshëm për hipnotizim. Me rastin e hipnotizimit nëpërmjet 
sugjestionit personi mund të sillet në gjendje të ndryshimit funksional të ndjenjave, të 
lëvizjeve si dhe në lëmin vegjetativ dhe në lëmin e kujtesës.501  
Përdorimi i hipnozës në procedurë penale ndalohet502 për arsye se në gjendje 
hipnotizuese, përveç që njeriu nuk ka kontroll ndaj fjalëve dhe mendimeve të veta, ai 
ka mundësi t’i përshkruajë vetëm faktet e pastra dhe reale, e kurrsesi jo edhe motivet 
dhe arsyet të cilat e kanë shtyrë dhe me të cilat është udhëhequr me rastin e kryerjes së 
veprës penale. Nuk është njësoj ta vrasësh një person në sulm grabitqar, qëllimi i të 
cilit është interesi material apo ta vrasësh personin në vetëmbrojtje.  
Paragrafi 1 i nenit 257 më tutje në nënparag. 4.2 deri.4. 4. ndalon që i pandehuri të 
kanoset me masa të ndaluara me ligj; t’i premtohet atij ndonjë përfitim i paparaparë me 
ligj; dhe të dobësohet kujtesa e të pandehurit ose aftësia e tij për të kuptuar. 
  
Paragrafi 6. 
 
Kur me rastin e intervistimit ose marrjes në pyetje nuk është respektuar ndonjera nga 
ndalesat e përmendura në paragrafin 4 të këtij neni, procesverbali i intervistimit ose i 
marrjes në pyetje është i papranueshëm (paragrafi 6 i këtij neni; pastaj neni 128 dhe 
138, parag. 3). Në qoftë se organi procedural e ka marrë deklarimin e të pandehurit, 
dëshmitarit ose ekspertit në formë të tillë, konsekuenca vijuese është se në deklarim të 
tillë nuk mund të mbështetet vendimi gjyqësor. Nga këto dispozita del se deklarimet e 
marra kësisoj nga i pandehuri, dëshmitari ose eksperti, juridikisht janë prova të 
papranueshme.  
Prova e papranueshme ndahet nga shkresat e lëndës, mbyllet dhe mbahet ndaras nga 
shkresat dhe provat tjera. Ajo nuk mund të shqyrtohet apo të shfrytëzohet në procedurë 
penale, përveç në rastin e ankesës kundër aktvendimit mbi pranueshmërinë (neni 249, 
parag. 4). Mirëpo prova e tillë mund të përdoret në rigjykim të çështjes penale kur 
aktvendimi i gjyqtarit të vetëm gjykues ose i kryetarit të trupit gjykues me të cilin është 
përjashtuar prova është ndryshuar në procedurën e ankesës (neni 260, parag. 1). 

                                                 
499 Ehrhardt: Chemische und Psychische Aussagenbeeinflussung, fq. 10 - cituar sipas Aqimoviqit, fq. 267. 
500 Petrić, Petar: Hipnotizam op. cit., fq 242. 
501 Hoftstatter: Psycholgic, fq.164 - sipas Aqimoviqit, fq. 267. 
502 Aqimoviqi konsideron se mund të mendohet për përdorim të hipnozës për ripërtërirje të kujtesës lidhur 
me atë që është harruar. Përkundër kësaj, ne mendojmë se, për shkak të pasigurisë së rezultateve të fituara 
me hipnozë, aplikimi i saj është dhe duhet të mbetet i ndaluar si ndaj të pandehurit ashtu edhe ndaj 
dëshmitarit, pa marrë parasysh se a bëhet kjo me qëllim parësor që të fitohet deklarimi apo me qëllim që të 
ripërtërihet kujtesa. 
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Kodi i procedurës penale i konsideron të papranueshme provat vijuese:  
1. Deklarimi i të pandehurit në rastet e nenit 155: 
- Nëse marrja në pyetje e të pandehurit është zbatuar me shkelje të dispozitave të 

nenit 257, paragrafët 2, 3 dhe 6, 
- Nëse marrja në pyetje e të pandehurit është bërë në kundërshtim me paragrafin 3 të 

nenit 152, dhe 
- Nëse të pandehurit në kundërshtim me nenin 154, parag 4 i shtrohen pyetje 

kapcioze; 
2. Dëshmia e dëshmitarit në rastet nga neni 128: 
- kur personi nuk mund të merret në pyetje si dëshmitar (neni 126), 
- kur personi nuk ka detyrim dëshmimi (neni 127) e nuk është vënë në dijeni për këtë 

ose shprehimisht nuk ka hequr dorë nga kjo e drejtë, apo kur udhëzimi dhe heqja 
dorë nuk është shënuar në procesverbal, 

- kur personi është fëmijë, i cili nuk kupton të drejtën e tij për të refuzuar 
dëshmimin, ose 

- kur dëshmia e dëshmitarit është marrë me forcë, me kanosje ose me ndonjë mjet 
tjetër të ngjashëm të ndaluar (neni 257, parag. 2); 

3. Këqyrja ose rikonstruksioni i vendit të ngjarjes të ushtruar nga prokurori i shtetit ose 
policia janë të papranueshme në rastin kur i pandehuri ose mbrojtësi i tij nuk janë 
njoftuar për ndërmarrjen e veprimit të tillë (neni 150 parag. 2);  
4. Provat e mbledhura nëpërmjet kontrollit në kundërshtim me nenin 111, paragrafët 
1.1 - 1.7. janë të papranueshme;  
5. Prova e marrë nëpërmjet masës së fshehtë dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit (neni 
97) është e pa pranueshme nëse, 
- prova e marrë sipas urdhrit për masën dhe zbatimin e saj është i paligjshme, 
- prova e cila është marrë nëpërmjet zbatimit të ndonjërës nga masat e përcaktuara 

në paragrafin 2 të nenit 97 është përdorur në procedurë penale jashtë nenit 82, 
parag. 3 të KPP-së;  

6. Me rastin e marrjes në pyetje të pandehurit, Kodi kërkon që pyetjet të parashtrohen 
në mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe të përpiktë, Ai gjithashtu ndalon shtruarjen e 
pyetjeve në bazë të supozimit që i pandehuri ka diçka që ai nuk e ka pranuar (pyetje 
kapcioze, neni 154, parag.42). 
7. Provat qartazi të parëndësishme apo thelbësisht të pambështetshme (neni 259). 
Është fakt i pamohueshëm se në luftë kundër kriminalitetit policia gjendet në vijen e 
parë të frontit. Për realizim të suksesshëm të asaj lufte ajo është e thirrur që të 
ndërmarrë një aktivitet të parapërcaktuar. Autorizimet e saj nuk janë gjithherë të njëjta, 
bile as në kuadër të një shteti në distanca kohore dhe janë të kushtëzuara me qëndrime 
dhe zgjidhje kriminalo-politike në luftë kundër kriminalitetit.503 Sipas nenit 70, parag. 
1 dhe 2, pas pranimit të informatës për një vepër penale të dyshuar, policia heton nëse 
ka dyshim të arsyeshëm se është kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare dhe 
ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të përcaktuar vendndodhjen e kryesit, për të 
ndaluar kryerësin ose ndihmësin e tij nga fshehja ose arratisja, të gjejë dhe të ruaj 
gjurmët dhe provat tjera të veprës penale dhe sendet të cilat mund të shërbejnë si prova 
dhe të mbledhë të gjitha informacionet të cilat mund të përdorën në procedurë penale. 
                                                 
503 Lakčević, Dušan, Organi unutrašnjih poslove i njihova delatnost u jugoslovenskom krivičnom postupku, 
Zagreb, 1985, fq. 10. 
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Më konkretisht për autorizimet e policisë shih më tutje paragrafin 3 të nenit 70 të KPP-
së. 
Me qëllim që të realizojë detyrën themelore, policia mund të mbledh informacione nga 
personat që janë në gjendje t'i ofrojnë të dhënat e caktuara, informatat dhe provat për 
veprën penale dhe kryerësin e saj. Policia aktivitetin e vet e ushtron, para së gjithash, 
në procedurë paraprake penale. Prandaj ajo është e autorizuar që të kërkojë 
informacione nga qytetarët. Si organe ndihmëse të prokurorit të shtetit dhe të gjykatës 
policia ka rol të rëndësishëm në vëprimtarinë e ndjekjes penale. Mirëpo, kur veprojnë 
në kuadër të procedurës penale, nën kushte të caktuara, kanë autorizime që të ushtrojnë 
edhe veprime hetimore. Pavarësisht a vepron policia me vetiniciativë apo sipas 
kërkesës së prokurorit të shtetit, rregullat e provës të përcaktuara në Kapitullin XVI të 
KPP-së zbatohen edhe në procedimet policore kur këtë e kërkon Kodi. Pra, policia, nën 
kushtet që vlejnë për gjykatën dhe prokurorin e shtetit, mund të intervistojë qytetarë në 
cilësi të të dyshuarit - të pandehurit, dëshmitarit ose ekspertit.  
Në bazë të intervistimit hartohet procesverbali ose shënimi zyrtar. Pastaj, të gjitha të 
dhënat që i kanë mbledhur, bashkë me kallëzimin penal, i dorëzohen prokurorit të 
shtetit. Përmbajtja e informacioneve i ofron prokurorit të shtetit, si palë në procedurë, 
të dhëna të nevojshme, në mënyrë që të vendosë se a do ta vërë në lëvizje procedurën 
penale apo do ta hedhë kallëzimin penal. Nëse prokurori i shtetit çmon të nevojshëm 
zbatimin e hetimit, ai fillon zbatimin e tij.  
Provat i mbledhin organet procedurale (policia, prokurori i shtetit, gjykata). Me rastin e 
paraqitjes së kallëzimit penal policia paraqet provat që i di dhe ndërmerr masa për t’i 
ruajtur gjurmët e veprës penale, sendet mbi të cilat ose me ndihmën e të cilave është 
kryer vepra penale, të cilat mund të shërbejnë si prova dhe mbledhë të gjitha 
informacionet të cilat mund të përdorën në procedurë penale (neni 78, parag. 2).  
Për përdorim të deklaratave të mëparshme në shqyrtim gjyqësor shih nenin 261 dhe 
komentimin e tij. 
 
Neni 258 [Provat dhe rendi në gjykatë] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues është përgjegjës për 

funksionimin e mirëfilltë të shqyrtimit gjyqësor, përfshirë marrjen e 
provave. 

2. Gjykata mund të ndalojë marrjen e provave nëse: 
2.1. Marrja e provave të tilla për të plotësuar provat tjera është e 

panevojshme dhe e tepërt sepse çështja në fjalë është e njohur në vija 
të përgjithshme; 

2.2. Fakti që do të provohet është i parëndësishëm për vendimin apo është 
provuar; 

2.3. Prova është tërësisht e papërshtatshme, e pamundshme ose e 
paarritshme; ose 

2.4. Kërkesa bëhet për të zvarritur procedurën. 
3. Gjykata mund të ndalojë marrjen e provës apo të përjashtojë provën. 
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Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni, duke paraparë përgjegjësinë e gjyqtarit të vetëm 
gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues për funksionimin e mirëfilltë të shqyrtimit 
gjyqësor dhe për marrjen e provave, përcakton rolin dominus litis të gjyqtarit në 
drejtimin e shqyrtimit gjyqësor. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Gjykata ka autorizim të pranojë dhe të marrë çdo provë të pranueshme të cilën e 
konsideron të nevojshme për procedurë penale konkrete. Përcaktimin për provat që do 
të procedohen gjyqtari e bën në bazë të propozimit të palëve ose sipas detyrës zyrtare. 
Paragrafi 2 i këtij neni i referohet mundësisë që gjykata të ndalojë marrjen e provave 
kur: a) marrja e provës së tillë për të plotësuar procesin e të provuarit është e 
panevojshme dhe e tepërt, meqë çështja është sqaruar mjaftueshëm; b) fakti që synohet 
të provohet është i parëndësishëm për vendimin apo ai tanimë është provuar; c) prova 
është tërësisht e papërshtatshme e pamundshme ose e paarritshme dhe ç) kërkesa bëhet 
për të zgjatur procedurën. 
Përveç që mund të ndalojë marrjen e provës së caktuar, sipas paragrafit 3, gjykata 
mund edhe të përjashtojë provën (nëse ajo është marrë). 
 
Neni 259 [Provat qartazi të parëndësishme apo thelbësisht të pambështetshme  

janë të papranueshme] 
 
1. Cilado provë që nuk ka të bëjë me të provuarit e ndonjë elementi të veprës 

penale, dëmit të shkaktuar me vepër penale, mbrojtjes nga ndjekja apo 
ndonjë çështjeje tjetër të rëndësishme mund të çmohet si provë qartazi e 
parëndësishme dhe është provë e papranueshme. 

2. Cilado provë që është thelbësisht e pambështetshme, siç përkufizohet në 
nenin 19, paragrafi 1, nënparagrafi 1.29 është provë e papranueshme. 

 
Paragrafi 1. 
 
Provat janë burim njohjeje për faktet relevante në procedurë penale. Dispozita e 
paragrafit 1 të këtij neni përcakton se cilado provë që nuk ka të bëjë me të provuarit e 
ndonjë elementi të veprës penale (si fakt të rëndësishëm), dëmit të shkaktuar me vepër 
penale, mbrojtjes nga ndjekja apo ndonjë çështjeje tjetër të rëndësishme mund të 
çmohet si provë qartazi e parëndësishme dhe është provë e papranueshme. Si “çështje 
tjetër e rëndësishme” mund të jetë p. sh. çështja e parashkrimit, çështja e paaftësisë për 
t’iu nënshtruar gjykimit (neni 510) etj. 
 
Paragrafi 2. 
 
Edhe paragrafi 2 e konsideron provë të papranueshme nëse origjina e provës apo 
informatës është e panjohur, bazohet në thashetheme apo në dukje të parë prova apo 
informata është e pamundshme ose e pabesueshme (neni 19, parag. 1, nënparag. 1.29).  
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Praktika gjyqësore 
  
“Kryetari i Trupit gjykues me të drejtë ka gjet se këto deklarata në Agjencionin 
kosovar kundër korrupsion, nuk mund të deklarohen si deklarata të dëshmitarit, ngase 
M. Sh. nuk është intervistuar në ketë cilësi nga prokurori apo nga zyrtari i autorizuar 
policor, pastaj nuk i është dhënë asnjë paralajmërim për dëshmitaret, nuk i është 
vërtetuar identiteti, nuk ka shënime për ketë veprim dhe personi në fjalë nuk ka 
nënshkruar asnjë dokument. Shkurt, kjo është një provë thelbësisht e pa mbështetshme 
për shkak se nuk dihet origjina e saj dhe nuk mbështetet në njoftimin dhe vërtetimet. 
Prandaj materiali i tillë mund të trajtohet vetëm si informatë por jo provë.”  
(Gjykata e Apelit, PN/KR NR.577/13, dt.10 dhjetor 2013, në ankesë ndaj Aktvendimit 
P.nr. 8/13, paragrafi 75-81.)  
  
Neni 260 [Shqyrtimi i provave të pranueshme në shqyrtim kryesor] 
 
1. Pasi që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues të ketë 

përjashtuar provat në pajtim me nenin 249, ato prova mund të shqyrtohen 
nga gjykata vetëm gjatë rigjykimit nëse aktvendimi i gjyqtarit të vetëm 
gjykues ose kryetarit të trupit gjykues për të përjashtuar provat 
ndryshohet pas ankesës. 

2. Prova mund të shqyrtohen nga gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 
trupit gjykues gjatë shqyrtimit kryesor nëse nuk është përjashtuar sipas 
nenit 249 apo nëse nuk është e papranueshme sipas nenit 259. 

3. Gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues apo anëtari i trupit 
gjykues, çmon besueshmërinë, rëndësinë dhe vlerën provuese të provës së 
pranuar nga paragrafi 2. 

 
Paragrafi 1. 
 
Neni 249 i KPP-së rregullon çështjen e përjashtimit të provës së caktuar në aktakuzë. 
Përjashtimi bëhet në shqyrtimin e dytë në bazë të kundërshtimit të të pandehurit. Provat 
e pakundërshtuara janë të pranueshme në shqyrtim gjyqësor, përveç nëse gjykata sipas 
detyrës zyrtare përcakton se pranueshmëria e provës së caktuar do të cenonte të drejtat 
e të pandehurit të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  
Konform paragrafit 1 të nenit 260 prova e përjashtuara mund të shqyrtohet nga gjykata 
vetëm gjatë rigjykimit nëse aktvendimi i gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të 
trupit gjykues për të përjashtuar provën ndryshohet pas ankesës. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Sipas paragrafit 2, me përjashtim të provave të përjashtuara sipas nenit 249 apo të 
papranueshme sipas nenit 159, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues 
mund të shqyrtojë provat tjera gjatë shqyrtimit gjyqësor. Besueshmërinë, rëndësinë dhe 
vlerën provuese të provës së pranuar sipas paragrafit 2 e bën gjyqtari.  
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Neni 261 [Përdorimi i deklaratave të mëparshme në shqyrtim gjyqësor] 
 
1. Deklarimi i të pandehurit dhënë policisë ose prokurorit të shtetit mund të 

jetë prove e pranueshme në gjykatë vetëm kur është marrë në pajtim me 
dispozitat e nenit 73, paragrafi 1, nenit 131 ose nenit 132 dhe në pajtim me 
nenet 151 deri 155 të këtij Kodi. Deklaratat e tilla mund të përdoren për ta 
kundërshtuar deklarimin e të pandehurit në gjyq ose si provë e 
drejtpërdrejtë në pajtim me nenin 262, paragrafi 2 të këtij Kodi. 

2. Marrja në pyetje në procedurë paraprake mund të përdoret si provë në 
pajtim me nenin 123, paragrafi 2 të këtij Kodi. 

3. Deklarata në procedurë paraprake mund të përdoret si provë në pajtim me 
nenin 123, paragrafi 3 të këtij Kodi. 

4. Mundësia hetuese e veçantë mund të përdoret si provë në pajtim me nenin 
123, paragrafi 4 të këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas nenit 8, parag. 2 dhe nenit 361, parag. 1 gjykata e merr vendimin në bazë të 
provave që shqyrtohen dhe verifikohen në shqyrtim gjyqësor. Prandaj edhe, provat e 
mbledhura nga policia ose nga prokurori i shtetit e fitojnë vlerën provuese për 
mbështetje të vendimit gjyqësor vetëm pasi të shqyrtohen dhe të verifikohen në 
shqyrtim gjyqësor.  
Për sa i përket deklarimit të të pandehurit dhënë policisë ose prokurorit të shtetit, ai 
mund të jetë provë e pranueshme në gjykatë vetëm kur është marrë në pajtim me 
dispozitat e nenit 73, parag. 1, nenit 131 ose 132 dhe në pajtim me nenet 151 deri 155. 
Deklarimet e tilla mund të përdoren për ta kundërshtuar deklarimin e të pandehurit në 
gjyq ose si provë e drejtpërdrejtë në pajtim me nenin 262, parag. 2 (neni 261, parag. 1). 
Mëtutje deklaratat e dhëna nga i pandehuri në çfarëdo konteksti, nëse janë dhënë në 
mënyrë vullnetare dhe pa shtrëngim, janë prova të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor 
kundër të pandehurit, por jo edhe kundër të bashkëpandehurve. Deklaratat e tilla nuk 
mund të shërbejnë si provë e vetme fajësuese apo vendimtare për dënimin e të 
pandehurit (neni 123, parag. 5). 
  
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Neni 123 i KPP-së rregullon çështjen e marrjes në pyetje (intervistimit), çështjen e 
marrjes së deklaratës në procedurë paraprake dhe çështjen e mundësisë hetuese të 
veçantë, të cilat, sipas nenit 261, paragrafët 2, 3 dhe 4, mund të përdorën si provë në 
shqyrtim kryesor si vijon: - provat e siguruara nëpërmjet marrjes në pyetje 
(intervistimit) në procedurë paraprake, në shqyrtim kryesor mund të përdorën gjatë 
marrjes së tërthortë në pyetje për vënien në dyshim të dëshmitarëve nëse dëshmitari ka 
dëshmuar ndryshe nga dëshmia e dhënë gjatë marrjes në pyetje në procedurë 
paraprake. - Deklarata e siguruar gjatë procedurës paraprake pranohet gjatë shqyrtimit 
kryesor për marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit të njëjtë dhe mund të përdoret si 
provë e drejtpërdrejtë gjatë shqyrtimit kryesor nëse dëshmitari nuk është në dispozicion 
për shkak të vdekjes, sëmundjes, privilegjeve apo mungesës së pranisë së tij në 
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Kosovë, por nuk mund të përdoret si provë e vetme apo vendimtare fajësuese për 
dënimin e të pandehurit. 
 
Paragrafi 4. 
 
Më në fund, provat e siguruara gjatë mundësisë hetuese të veçantë sipas nenit 149 janë 
plotësisht të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor nëse së paku njëri nga gjyqtarët e 
kolegjit gjykues që ka dëgjuar dëshmitë është gjyqtar në trupin gjykues në shqyrtim 
kryesor dhe nëse dëshmitari nuk është në dispozicion për shkak të vdekjes, sëmundjes, 
privilegjeve apo mungesës së pranisë së tij në Kosovë. Nëse trupi gjykues në shqyrtim 
kryesor nuk përfshinë së paku një prej gjyqtarëve që ka shërbyer në Kolegjin për 
Mundësinë e Veçantë të Hetimit, provat e siguruara nëpër mjet mundësisë hetuese të 
veçantë trajtohen si prova të marra nga deklarata në procedurë paraprake nga paragrafi 
3 i nenit 123. 
 
Neni 262 [Provat për përcaktimin e fajësisë] 
 
1. Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një 

dëshmi ose duke i dhënë rëndësi vendimtare një dëshmie apo një prove 
tjetër e cila nuk mund të kundërshtohet nga i pandehuri ose mbrojtësi 
përmes marrjes në pyetje gjatë ndonjë faze të procedurës penale. 

2. Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një 
deklaratë ose duke i dhënë rëndësi vendimtare deklarimit të dhënë nga i 
pandehuri në polici ose para prokurorit të shtetit. 

3. Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor vetëm në një deklaratë ose duke i 
dhënë rëndësi vendimtare dëshmisë së dhënë nga një dëshmitar, identiteti i 
të cilit është i panjohur për mbrojtësin dhe të akuzuarin. 

4. Gjykata nuk e shpall personin fajtor vetëm mbi bazën e dëshmisë së dhënë 
nga dëshmitari bashkëpunues. 

 
Paragrafët 1 deri 4.  
 
Neni 262 në paragrafët e tij vënë parimin sipas të cilit gjykata nuk e shpall të akuzuarin 
fajtor duke i dhënë rëndësi vendimtare një dëshmie apo një prove, e cila nuk mund të 
kundërshtohet nga i pandehuri ose mbrojtësi përmes marrjes në pyetje gjatë ndonjë faze 
të procedurës penale. 
Kësisoj, gjykata nuk e shpallë të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm ose duke i 
dhënë rëndësi vendimtare:  
a) deklarimit të pandehurit të dhënë në polici ose para prokurorit të shtetit; 
b) dëshmisë së dhënë nga një dëshmitar, identiteti i të cilit është i panjohur për 

mbrojtësin dhe të akuzuarin dhe  
c) dëshmisë së dëshmitarit bashkëpunues. 
Vlenë të ceket se neni 262 ka të bëjë me rastet kur Kodi në mënyrë përkatëse dhe 
racionale kufizon veprimin e parimit të çmuarjes së lirë të provave për sa i përket 
marrjes së aktgjykimit dënues duke u bazuar vetëm në deklarimin apo dëshminë nga 
paragrafët e tij.  
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Praktika gjyqësore 
 
“Nëse aktgjykimi mbështetet në deklaratën e dëshmitarit i cili është liruar nga detyrimi 
i dëshmimit, është bërë shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale.”  
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kzz.br.11/09, dt.11.10.2009.) 
  
“Aktgjykimi nuk mund të mbështetet në deklarimin e të pandehurit të dhënë në 
procedurën paraprake në rrethanat kur të pandehurit kishin mbrojtësin e përbashkët, 
duke pasur parasysh se të pandehurit janë mbrojtur në mënyra të ndryshme, ashtu qe 
mbrojtësi i caktuar sipas detyrës zyrtare nuk ka pasur mundësi të mbrojë njërin nga të 
pandehurit pa dëmtimin e interesave të tjetrit.” 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kzp.br.17/09, dt.22.06.2009.) 
 
“Kur te pandehurit /policë/ ne kryerjen e detyrave te veta e me qëllim të nxjerrjes se 
deklarimit me dhunë nga i dëmtuari, perdorin ndaj tij forcen, ashtu që pasi e sjellin në 
lokalet e policies e rrahin duke kerkuar prej tij të dhënat per vendin se ku gjindet 
personi i caktuar, kanë kryer veper penale te marrjes se deklarimit me dhunë.” 
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme te Serbise, Kz. 1524/02, dt. 10.09.2003.) 
Http.www.sudskapraksa.com/odluke/akt_krivicno.htm 
 
“Parashtruesit pohojnë se policia dhe prokuroria i kanë kërcnuar dëshmitaret të 
dëshmonin në favor të akuzave, gjë që ndodhi gjatë gjykimit kur policia urdhëroi 
prangosjen e një dëshmitari dhe dërgimin e tij në stacionin policor. Ata shtojnë me tej 
se “Gjykata Supreme e injoroi dëshminë e A.L. duke përseritur shumëherë se ka qenë i 
kërcnuar dhe keqtrajtuar nga policia…” 
Pohimi se policia dhe prokuroria i kanë kërcnuar dëshmitaret për të dëshmuar në 
favor të akuzave, gjë që ndodhi kur policia urdhëroi prangosjen e dëshmitarit gjatë 
gjykimit dhe dërgimin e tij në stacionin policor, nuk vërtetohet me asnjë dëshmi të 
bashkëngjitur në kerkesë. As në vendimin e Gykatës së Qarkut Pejë e as në vendimin e 
Gjykatës Supreme nuk është gjetur asnjë pike referimi. Nuk është permendur asnjë 
kundërshtim gjatë gjykimit dhe nëse ka ndodhë cili ishte mjeti juridik. 
Prandaj, kerkesa nuk përmban informacionin dhe dokumentet e nevojshme dhe 
mbështetëse për të vertetuar këtë pohim. Me sa duket, parashtruesi nuk e ka 
kundërshtuar shkeljen dhe prandaj hoqi dorë nga e drejta për ta permendur tani këtë 
lloj të shkeljes, nëse ka.” 
(Aktvendim për palejueshmëri i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Ref.nr.AGJ 21/10. 
Rasti nr.KI 07/09, dt.19.05.2010.) 
 
“Kur gjykata në shqyrtimin kryesor si prove lexon deklaratën e personit të ndëgjuar 
nga gjykatësi hetues në cilësi të dëshmitarit, i cili në procedure e mëtutjeshme fiton 
statusin e të pandehurit, kemi të bëjmë me proven e papranueshme. 
 
Nga arësyetimi 
Më të drejtë me ankesë atakohet aktgjykimi, për shkak të cënimit esncial të dispozitave 
të procedures penale nga neni 368 al. 1 pika 10 të KPP, më që aktgjykimi bazohet në 
provat në të cilat sipas dispozitave të këtij Kodi nuk mund të mbështetet. 



Ejup Sahiti 

692 

Gjykata e shkallës së parë në shqyrtimin kryesor ka administruar si prove, leximin e 
deklaratave të dy personave që kanë dhënë deklarim në cilësi të dëshmitarëve. 
Këto deklarime, gjykata ka qenë e detyruar që t’i veçojë nga shkresat e lëndës dhe nuk 
ka guxuar t’i shfrytëzojë si prova, sepse po këta persona në procedurën e njëjtë tani 
kanë cilësinë e të pandehurit.” 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të Sërbisë, Kz.2048/05, dt.29.05.2006.) 
 
Neni 263 [Mbështetja e pohimit] 
 
1. Prokurori i shtetit i cili synon të mbështetet në deklaratat e mëparshme nga 

neni 261 ose deklaratat e siguruara nga neni 219, paragrafi 6 i këtij Kodi, 
duhet të paraqesë mbështetjen e pohimit. 

2. Mbështetja e pohimit përmban: 
2.1. Përshkrimin e dëshmive, deklaratën apo provën tjetër në të cilën prokurori 

i shtetit synon të mbështetet e që do të ishte e kufizuar sipas nenit 262 të 
këtij Kodi; 

2.2. Përshkrimin e shkurtë të dëshmisë, shkresës apo provës që vërteton të 
dhënat fajësuese nga provat e cekura në nënparagrafin 2.1 të këtij 
paragrafi. 

3. Mbështetja e pohimit paraqitet së bashku me aktakuzë dhe jo më vonë se 
deri në fillim të shqyrtimit gjyqësor.  

 
Paragrafi 1.  
 
Prokurori i shtetit i cili synon të mbështetet në deklaratat e mëparshme nga neni 261 
duhet të paraqesë mbështetjen e pohimit. Prokurori i shtetit gjithashtu duhet të paraqesë 
mbështetjen e pohimit edhe për deklaratat e siguruara nga neni 219, paragrafi 6. Në të 
vërtetë, provat e siguruara përmes rrugëve joformale nga qeveritë e huaja, organet për 
zbatimin e ligjit, prokuroritë apo gjykatat janë të pranueshme nëse atyre provave u 
bashkëngjitet deklarata nga qeveritë e huaja, organet për zbatimin e ligjit, prokuroria 
apo gjykatat që tregon se provat janë të bazuara dhe janë marrë në pajtim me ligjin e 
atij shtetit të huaj.  
Ndonëse përkufizimi “mbështetje e pohimit” në shikim të parë asocion në mbështetje 
të pranimit të të pandehurit, ai ka kuptim më të gjerë. Sipas nenit 19, parag. 1, 
nënparag. 1.31 Mbështetje e pohimit nënkupton dokument të paraqitur nga pala në 
mbështetje të dëshmisë apo provës që nuk është drejtpërdrejt e arritshme në shqyrtim 
gjyqësor. Mbështetja e pohimit cakton prova tjera të pranishme që mbështesin 
dëshminë apo provën në fjalë. Mbështetja e pohimit ka për qëllim të tregojë se prova në 
fjalë nuk do të ishte prova e vetme apo vendimtare në mbështetje të aktgjykimit me të 
cilin i pandehuri shpallet fajtor.  
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 përcakton përmbajtjen e mbështetjes së pohimit. 
Mbështetja e pohimit përmban: 
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Së pari, përshkrimin e dëshmisë, deklaratës apo provës tjetër në të cilën prokurori i 
shtetit synon të mbështetet e cila do të ishte e kufizuar sipas nenit 262 (deklarimit të 
dhënë nga i pandehuri në polici ose para prokurorit të shtetit, dëshmisë së dhënë nga 
një dëshmitar, identiteti i të cilit është i panjohur për mbrojtësin dhe të akuzuarin dhe 
dëshmisë së dhënë nga dëshmitari bashkëpunues); 
Së dyti, përshkrimin e shkurtër të çfarëdo dëshmie, shkrese apo prove e cila vërteton të 
dhënat fajësuese nga provat e cekura në nënparagrafin 2.1 të këtij paragrafi. 
 
Paragrafi 3.  
 
Me qëllim të ekspeditivitetit të procesit të të provuarit, mbështetja e pohimit paraqitet 
së bashku me aktakuzë dhe jo më vonë se deri në fillim të shqyrtimit gjyqësor.  
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Kapitulli XVII: Ngrirja e aseteve dhe urdhrat ndalues 
 
Kodi i procedurës penale, me qëllim të rrjedhës normale dhe efikase të procedurës 
penale ka paraparë mundësinë e sekuestrimit ose të konfiskimit të sendit apo të marrjes 
së dobisë pasurore të fituar me vepër penale. Përkitazi me atë se kur gjatë rrjedhës së 
procedurës do të vendosë gjykata për sekuestrim, për konfiskim (të sendit apo të dobisë 
pasurore të fituar me vepër penale) varet nga rrethanat e rastit konkret dhe nga fakti 
nëse ligji detyrimisht parasheh konfiskimin. Për fatin e mëtejmë të sendit të 
sekuestruar, nëse gjykata nuk ka vendosur për kthimin e tij gjatë rrjedhës së procedurës 
penale, si dhe për sendin e konfiskuar definitivisht vendos gjykata me vendimin me të 
cilin e zgjidhë çështjen penale kryesore. Sidoqoftë, sekuestrimin (marrjen e 
përkohshme e sendit) duhet dalluar nga ngrirja e aseteve sipas këtij kapitulli. Për 
sekuestrimin e përkohshëm shih komentin te neni 112. 
Në situata të caktuara gjatë hetimit mund të paraqitet nevoja për ngrirje të aseteve dhe 
për urdhrat ndalues para se të vendoset për konfiskim të sendit, në mënyrë që të 
sigurohet sendi objekt i konfiskimit. Në të vërtetë, kur pritet se gjatë procedimit penal 
me vendim për zgjidhje të çështjes kryesore do duhej konfiskuar sendin, por ka rrezik 
se deri atëherë do të pamundësohet ekzekutimi i vendimit për konfiskim, prokurori i 
shtetit mund të kërkojë ngrirjen e aseteve dhe urdhrat ndalues.  
KPP-ja e Kosovës në Kapitullin e XVII (nenet 264-266) rregullon ngrirjen e aseteve si 
dhe urdhrat ndalues për ngrirje të aseteve. Ngrirja e aseteve në procedurë penale ka 
karakter të dyfishtë. Ajo në një anë shërben për sigurim të provave, e në anën tjetër 
paraqet masë për sigurimin e interesave pasurore. Urdhri për ngrirje të aseteve ka të 
bëjë me ndërtesat, pasurinë e paluajtshme, pasurinë e luajtshme ose asetet (mjetet në 
llogari financiare ose ndonjë vlerë tjetër). Urdhri për ngrirje të aseteve vjen në shprehje 
nëse hetimi zbatohet për vepër penale nga neni 90 i KPP-së.  
Lëshimi i urdhrit për ngrirje të aseteve mund të jetë i përkohshëm dhe afatgjatë. 
Ngrirjen e përkohshme të aseteve e urdhron prokurori i shtetit sipas nenit 264 dhe 
gjyqtari i procedurës paraprake sipas nenit 265.  
Urdhrin për ndalim afatgjatë për secilin asset që kërkohet e merr gjyqtari i procedurës 
paraprake në përfundim të shqyrtimit kur konstatohet se ka prova të artikulueshme që 
tregojnë shkak të bazuar për të arsyetuar urdhrin. 
  
Neni 264 [Ngrirja e përkohshme e aseteve] 
 
1. Nëse hetimi është autorizuar për vepër penale nga neni 90, prokurori i 

shtetit mund të lëshojë urdhër për ndalimin e shitjes, shkëmbimit të 
pronësisë ose tërheqjen nga llogaria të cilitdo send të përshkruar në 
paragrafin 2 ose 3. 

2. Çdo ndërtesë, pasuri e paluajtshme, pasuri e luajtshme ose aset për të cilin 
prokurori i shtetit ka prova të artikulueshme që tregojnë dyshim të bazuar 
se: 
2.1. Ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është 

përdorur në veprën penale nën hetim; 
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2.2. Ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është 
provë e veprës penale nën hetim; ose 

2.3. Ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është 
fituar nga vepra penale nën hetim. 

3. Çfarëdo llogarie financiare që i takon të pandehurit nën hetim, në të cilën 
mund të ketë mjete të cilat janë: 
3.1. të ardhura nga vepra penale nën hetim; ose 
3.2. përdorur në kryerjen e vazhdueshme të veprës penale nën hetim. 

4. Urdhri i prokurorit të shtetit nga ky nen ka efektin e mëposhtëm: 
4.1. Çdo bankë apo institucion financiar që pranon urdhrin nga ky nen 

menjëherë ndalon çfarëdo aktiviteti të mëtejmë të llogarisë bankare 
të përshkruar në urdhër. Banka nuk është përgjegjëse ndaj mbajtësit 
të llogarisë bankare për veprimet e saj në pajtim me urdhrin nga ky 
paragraf. 

4.2. Cilado palë tjetër që pranon urdhrin nga ky nen duhet të ndërmerr 
hapat e arsyeshëm për t’iu bindur urdhrit. 

5. Urdhri i prokurorit të shtetit nga ky nen mund të lëshohet vetëm një herë 
dhe është i vlefshëm vetëm për shtatëdhjetë e dy orë nga koha e lëshimit të 
urdhrit. 

6. Në urdhrin e prokurorit të shtetit përshkruhet ndërtesa, pasuria e 
paluajtshme, pasuria e luajtshme, llogaria financiare ose aseti dhe i 
urdhëron pranuesit të urdhrit që të ndalojë shitjen, shkëmbimin e pronësisë 
ose tërheqjen nga llogaria për shtatëdhjetë e dy orë nga koha e lëshimit të 
urdhrit. Në urdhër ceket koha e lëshimit dhe koha e skadimit të urdhrit. 

7. Urdhri nga ky paragraf mund të lëshohet nga prokurori i shtetit nëse ai i 
paraqet kërkesë gjyqtarit të procedurës paraprake për urdhër ndalues nga 
neni 265 për asetin e përcaktuar në urdhër. 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Kur prokurori i shtetit pretendon se në rastin konkret duhet të bëhet ngrirja e 
përkohshme e aseteve, ai mund të lëshojë urdhër për ndalimin: 1) e shitjes ose të 
shkëmbimit të ndërtesës, të pasurisë së paluajtshme, ose të pasurisë së luajtshme; 2) e 
tërheqjes nga llogaria kur për sa i përket veprës penale që hetohet, sendi është përdorur 
për kryerje të veprës penale ose është provë e procedurës penale apo është fituar me 
vepër penale. Prokurori i shtetit gjithashtu mund të lëshojë urdhër për bllokim të 
llogarisë financiare të të pandehurit në të cilën mund të ketë mjete të cilat janë të 
ardhura nga vepra penale që hetohet ose janë përdorur për kryerjen e saj. 
 
Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 përcakton efektin e urdhrit ndalues të prokurorit të shtetit. 
Sipas kësaj dispozite efekti i urdhrit të prokurorit të shtetit për ngrirje të përkohshme të 
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aseteve manifestohet ashtu që çdo bankë apo institucion financiar apo cilado palë504 
tjetër që pranon urdhrin menjëherë ndalon çfarëdo aktiviteti të mëtejmë të llogarisë 
bankare të përshkruar në urdhër ose për shitje ose shkëmbimin e pronës. Për veprimet e 
kryera sipas urdhrit banka nuk është përgjegjëse ndaj mbajtësit të llogarisë bankare.  
  
Paragrafi 5. 
 
Prokurori i shtetit mund të lëshojë urdhrin për ngrirje të përkohshme të aseteve vetëm 
një herë dhe urdhri është i vlefshëm vetëm për shtatëdhjetë e dy orë nga koha e 
lëshimit të tij. 
 
Paragrafiët 6 dhe 7. 
 
Në urdhrin e prokurorit të shtetit për ngrirjen e përkohshme të aseteve përshkruhen 
ndërtesat, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme, llogaria financiare ose aseti dhe 
me te i urdhëron pranuesit të urdhrit (gjeodezisë, institucionit financiar etj.) të ndalojë 
shitjen, shkëmbimin e pasurisë ose tërheqjen nga llogaria për 72 orë nga koha e 
lëshimit të urdhrit. Prokurori i cili lëshon urdhrin për ngrirje të përkohshme të aseteve 
paralelisht i paraqet kërkesë gjyqtarit të procedurës paraprake për urdhër ndalues 
gjyqësor për asetin përkatës. Në urdhër ceket koha e lëshimit dhe koha e skadimit të 
urdhrit. 
 
Neni 265 [Urdhri ndalues] 
 
1. Prokurori i shtetit i cili lëshon urdhrin për ngrirjen e përkohshme të 

aseteve nga neni 264 menjëherë i paraqet gjyqtarit të procedurës paraprake 
kërkesë për urdhër ndalues për asetin e përcaktuar në urdhrin për ngrirjen 
e përkohshme të asetit. 

2. Kërkesa për urdhër ndalues përmban: 
2.1. Kopjen e urdhrit për ngrirjen e përkohshme të aseteve; 
2.2. Përshkrimin e provave të artikulueshme që arsyetojnë urdhrin; 
2.3. Përshkrimin e arsyeve që urdhri ndalues të ndalojë shitjen, 

shkëmbimin apo tërheqjen nga llogaria e asetit të përshkruar; dhe 
2.4. Identitetin e të gjithë personave që kanë interes pasuror në asetin e 

përshkruar, siç përcaktohet në regjistrat kadastral apo regjistrat 
tjerë qeveritar. 

3. Gjyqtari i procedurës paraprake lëshon urdhër ndalues për secilin aset që 
kërkohet nëse prokurori i shtetit me anë të provave të artikulueshme tregon 
shkak të bazuar për të arsyetuar urdhrin. 

4. Gjyqtari i procedurës paraprake refuzon ose lëshon urdhrin ndalues para 
skadimit të urdhrit për ngrirjen e përkohshme të aseteve. 

5. Urdhri ndalues i lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprake në Kosovë 
vlen për të gjithë territorin e Kosovës. 

                                                 
504 Në paragrafin 4, nënpargrafi 4.1. është përdorur fjala “palë” e cila nuk ka të bëjë me palën procedurale 
konform nenit 19, parag. 1, nënparagrafi 1.15. Këtu fjala palë ka të bëjë me person juridik siç është p.sh. 
kadastri nëpërmjet të cilit bëhet shitja ose shkëmbimi i pasurisë së paluajtshme. 
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6. Urdhri ndalues përcakton ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, pasurinë e 
luajtshme, llogarinë financiare apo asetin dhe urdhëron pranuesin e urdhrit 
që të ndalojë shitjen, shkëmbimin e pronësisë ose tërheqjen nga llogaria për 
tridhjetë ditë nga koha e lëshimit të urdhrit. Në urdhër ceket koha e 
lëshimit dhe koha e skadimit të urdhrit. 

7. Urdhri i dërgohet institucionit financiar ose palës tjetër për të cilën është 
lëshuar urdhri për ngrirjen e përkohshme të aseteve. 

8. Urdhri ndalues po ashtu i dërgohet të pandehurit dhe të gjithë personave që 
kanë interes në asetin e përcaktuar. Urdhri ndalues cakton shqyrtimin 
brenda tre javësh dhe në të thuhet: “Pasuria e përcaktuar në urdhrin 
ndalues është ngrirë për tridhjetë ditë. Shqyrtimi është caktuar. Nëse 
pretendoni të kundërshtoni ngrirjen e kësaj pasurie, ju duhet të merrni 
pjesë në shqyrtim dhe do të keni mundësinë të paraqitni argumentet tuaja 
për heqjen e kësaj ngrirjeje. Ndalimi afatgjatë i kësaj pasurie mund të 
urdhërohet në këtë shqyrtim dhe kjo prek të drejtën tuaj në këtë pasuri.” 

9. Urdhri ndalues nga ky nen ka efektin e mëposhtëm: 
9.1. Çdo bankë apo institucion financiar që pranon urdhrin nga ky 

paragraf menjëherë ndalon çfarëdo aktiviteti të mëtejmë të llogarisë 
bankare të përshkruar në urdhër. Banka nuk është përgjegjëse ndaj 
mbajtësit të llogarisë bankarë për veprimet e saj në pajtim më 
urdhrin nga ky paragraf. 

9.2. Cilado palë tjetër që pranon urdhrin nga ky paragraf duhet të 
ndërmerr hapat e arsyeshëm për t’iu bindur urdhrit. 

 
Paragrafët 1 deri 4. 
 
Kur prokurori i shtetit lëshon urdhrin për ngrirjen e përkohshme të aseteve ai 
menjëherë i paraqet gjyqtarit të procedurës paraprake kërkesë për urdhër ndalues për 
asetin e përcaktuar në urdhrin për ngrirjen e përkohshme të asetit. Me sa shihet lëshimi 
i urdhrit nga prokurori i shtetit për ngrirje të përkohshme të aseteve njëkohsisht duhet 
të pasohet me kërkesën e prokurorit të drejtuar gjyqtarit të procedurës paraprake në 
mënyrë që ai të lëshojë urdhër ndalues për asetin e caktuar.  
Kërkesa e prokurorit të shtetit për ngrirje të përkohshme të asetit të caktuar e drejtuar 
gjyqtarit të procedurës paraprake duhet të përmbajë: kopjen e urdhrit të prokurorit të 
shtetit për ngrirje të përkohshme të aseteve; provat e artikulueshme (neni 19, parag. 1, 
nënparag. 1.30) që e mbështesin urdhrin; arsyetimin për ndalimin e shitjes, shkëmbimit 
ose tërheqjes nga llogaria e asetit të përshkruar; dhe identitetin e të gjithë personave që 
kanë interes pasuror në asetin e përshkruar. Bazuar në provat e artikulueshme të 
paraqitura nga prokurori i shtetit me të cilat ai tregon se ka shkak të arsyeshëm (neni 
19,nënparag.1..10), gjyqtari i procedurës paraprake lëshon urdhër ndalues gjithashtu të 
përkohshëm për ngrirje të aseteve ose e refuzon kërkesën. Gjyqtari i procedurës 
paraprake lëshon urdhrin ndalues apo e refuzon kërkesën para skadimit të urdhrit të 
prokurorit të shtetit për ngrirje të përkohshme të aseteve.  
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Paragrafi 5. 
 
Urdhri ndalues i lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprake në Kosovë vlen për të 
gjithë territorin e Kosovës. 
 
Paragrafët 6 dhe 7. 
 
Urdhri ndalues përcakton objektin për të cilin lëshohet urdhri dhe njëherit urdhëron 
pranuesin e urdhrit (institucionin financiar, kadastrën) që të ndalojë shitjen, 
shkëmbimin e pronës ose tërheqjen nga llogaria për tridhjetë ditë nga koha e lëshimit të 
urdhrit.  
 
Paragrafi 8. 
 
Gjyqtari i procedurës paraprake kur lëshon urdhrin ndalues për ngrirje (të përkohshme) 
të aseteve, në urdhër cakton shqyrtimin (seancë dëgjimore në të cilën analizohen 
pretendimet e prokurorit të shtetit të paraqitura në kërkesën e tij për lëshim të urdhrit 
për ngrirje të aseteve) brenda tre javësh. Në urdhër tekstualisht duhet të shënohet teksti 
i paragrafit 8 i vënë në thonjëza. Për hirë të parimit kontradiktor, urdhri për ngrirje të 
asetit i dërgohet të pandehurit dhe të gjithë personave që kanë interes në asetin e 
përcaktuar. 
 
Paragrafi 9. 
 
Efekti i urdhrit ndalues të gjyqtarit të procedurës paraprake është i njëjtë me efektin e 
urdhrit ndalues të prokurorit të shtetit për ngrirje të përkohshme të aseteve nga neni 
264, parag. 4. Të dy urdhrat ndalues (urdhri i prokurorit të shtetit dhe ai i gjyqtarit të 
procedurës paraprake) janë urdhra të përkohshëm. Dallimi shprehet në kohëzgjatjen e 
zbatimit të urdhrave të tillë. 
 
Neni 266 [Shqyrtimi për konfirmimin e ndalimit të pasurisë] 
 
1. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të marrë parasysh provat apo 

dëshmitarët në mbështetje të urdhrit ndalues të lëshuar më parë gjatë 
çmuarjes nëse duhet lëshuar urdhër për ndalim afatgjatë në përfundim të 
shqyrtimit për ndalim. Ai poashtu mbështet urdhrin për ndalim afatgjatë 
në provat e paraqitura gjatë shqyrtimit për ndalim nga paragrafët 2, 3 dhe 
4 të këtij neni. 

2. Prokurori i shtetit paraqet prova ose dëshmitarë në mbështetje të urdhrit 
ndalues. 

3. I pandehuri mund të paraqet prova ose dëshmitarë për të kundërshtuar 
provat në mbështetje të urdhrit ndalues, ose mund të paraqesë argumente 
kundër bazës ligjore për urdhrin ndalues. 

4. Palët tjera që kanë të drejta në pasuri paraqesin prova ose dëshmitarë për 
të kundërshtuar provat në mbështetje të urdhrit ndalues, ose mund të 
paraqesin argumente kundër bazës ligjore për urdhrin ndalues. 
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5. Gjyqtari i procedurës paraprake lëshon urdhër për ndalim afatgjatë për 
secilin aset që kërkohet nëse ka prova të artikulueshme që tregojnë shkak të 
bazuar për të arsyetuar urdhrin. 

6. Në përfundim të shqyrtimit, gjyqtari i procedurës paraprake lëshon 
urdhër, me të cilin: 
6.1. Refuzon ndalimin e pasurisë dhe lëshon urdhër për lirimin e 

menjëhershëm të pasurisë; ose 
6.2. Konfirmon ndalimin e pasurisë dhe menjëherë lëshon urdhër për 

ndalim afatgjatë. 
7. Në përfundim të shqyrtimit, gjykata mund të urdhërojë që pasuria të 

administrohet nga Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar 
ose të Konfiskuar vetëm nëse gjykata është e bindur se me urdhër ndalues 
nuk do të arrihet të parandalohet që pasuria të mos largohet nga komp-
etenca territoriale e saj. 

8. Përveç mjeteve të mbajtura në llogari financiare të ngrirë apo llogari 
financiare të ndaluar, i pandehuri ose shfrytëzuesi i pasurisë vazhdon 
shfrytëzimin e pasurisë por nuk mund ta shesë apo ta shkëmbejë në ndonjë 
mënyrë tjetër pronësinë mbi pasurinë. 

9. Urdhri për ndalim afatgjatë i lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprak 
në Kosovë vlen për të gjithë territorin e Kosovës. 

10. Urdhri për ndalim afatgjatë i lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprake 
nuk skadon deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, pushimit të hetimit 
ose sipas paragrafit 11. 

11. Nëse pasuria e përcaktuar në urdhrin për ndalim afatgjatë nuk ceket në 
aktakuzën nga neni 241, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues mund të vendos për lirimin e pasurisë për të gjitha palët e përfshira 
në urdhrin për ndalim afatgjatë. 

12. Urdhri për ndalim afatgjatë mund të ankimohet në Gjykatën e Apelit 
brenda dhjetë ditëve nga lëshimi i urdhrit. Ankesa nuk e pezullon 
ekzekutimin e urdhrit për ndalim afatgjatë. 

 
Paragrafët 1 deri 6. 
 
Për të vendosur nëse duhet lëshuar urdhrin ndalues afatgjatë, gjyqtari i procedurës 
paraprake mbështetet në provat që i ka vlerësuar te urdhri ndalues i përkohshëm për 30 
ditë, pastaj në provat e prokurorit të shtetit që ai i paraqet në shqyrtim si dhe në provat 
e të pandehurit. Prova mund të paraqesin edhe personat tjerë që kanë të drejta në pasuri 
që i nënshtrohet urdhrit ndalues. I pandehuri apo personat tjerë mund të paraqesin 
prova ose të propozojnë dëshmitarë për të kundërshtuar provat që mbështesin urdhrin 
ndalues ose mund të paraqesin argumente kundër bazës ligjore për urdhrin ndalues.  
Në paragrafët 2-5 parashihet mundësia që në shqyrtim ku trajtohet çështja se a duhet të 
lëshohet urdhri ndalues afatgjatë apo jo, palët dhe personat tjerë që kanë të drejtë në 
pasurinë e cila është objekt i urdhrit ndalues, të paraqesin “prova ose dëshmitarë” apo 
“argumente”. Në kuptimin e përgjithshë provë konsiderohet edhe dëshmia e 
dëshmitarit, ndërsa argumentimi konsiderohet sinonim i provës.  
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Në fund të shqyrtimit gjyqtari i procedurës paraprake refuzon apo konfirmon ngrirjen e 
asetit. Kur refuzon, urdhëron lirimin e pasurisë, ndërsa kur konfirmon ndalimin e 
pasurisë, ai menjëherë urdhëron ndalimin afatgjatë. 
 
Paragrafiët 7 dhe 8. 
 
Sipas asaj që është thënë deri tani, urdhri ndalues për ngrirje të aseteve ka të bëjë me 
ndalimin e shitjes, shkëmbimit të pronës (ndërtesës, pasurisë së paluajtshme, pasurisë 
së luajtshme) ose tërheqjen e aseteve nga llogaria. Ndalimin e tillë e bën institucioni 
për qarkullimin e pronës apo institucioniet financiare.  
Mirëpo në rastin kur gjykata është e bindur se me urdhër ndalues nuk do të arrihet të 
parandalohet që pasuria të mos largohet nga kompetenca territoriale e saj, sipas 
dispozitës së paragrafit 7 gjykata mund të urdhërojë që pasuria të administrohet nga 
Agjencia për Administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar.  
Është me rëndësi të ceket se, përveç mjeteve të mbajtura në llogari financiare të ngrirë 
apo llogari financiare të ndaluar, i pandehuri ose shfrytëzuesi i pasurisë vazhdon 
shfrytëzimin e pasurisë, por nuk mund ta shes ose ta shkëmbejë në ndonjë mënyrë 
tjetër pasurinë.  
 
Paragrafët 9 deri 11. 
 
Urdhri për ndalim afatgjatë vlen në gjithë territorin e Kosovës. Ai vlen deri te pushimi i 
hetimit apo deri në fund të shqyrtimit gjyqësor. Mirëpo, nëse pasuria e përcaktuar në 
urdhrin për ndalim afatgjatë, nuk ceket në aktakuzë, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues mund të vendosë për lirimin e pasurisë për të gjitha palët e 
përfshira në urdhrin për ndalim afatgjatë. Urdhri për ndalim afatgjatë mund të 
ankimohet në Gjykatën e Apelit brenda 10 dite nga lëshimi i urdhrit, por ankesa nuk e 
pezullon ekzekutimin e tij.  
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Kapitulli XVIII: Konfiskimi 
 
Në nenin 69 parag. 1 të KP përcaktohet shprehimisht që sendet e përdorura apo të 
destinuara për kryerjen e veprës penale apo sendet të cilat janë rezultat i kryerjes së 
veprës penale do të konfiskohen. Ndërkaq, në paragrafin 2 të këtij neni përcaktohen 
kushtet kur sendet e tilla mund të konfiskohen edhe kur nuk janë pronë e kryerësit të 
veprës penale. Në të vërtetë, sipas paragrafit 2 të nenit 69 KP-së, sendet në fjalë mund 
të konfiskohen edhe në rastet kur konfiskimi është në dobi të sigurisë së përgjithshme 
ose për arsye të moralit e konfiskimi i sendeve nuk ndikon dëmshëm në të drejtat e 
palës së tretë për të kompensuar dëmin nga kryerësi i veprës penale. Në vijim me 
dispozitën e nenit 69 parag. 3 theksohet se me ligj mund të përcaktohet marrja e 
detyrueshme e sendit. Duhet theksuar se marrja e tillë e sendit sipas nenit 69 të KP-së 
është dënim plotësues.505 
Në Kapitullin VII të KP-së, me nenet 96, 97, 98 dhe nenin 99 rregullohet konfiskimi i 
dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes së veprave penale. Për dallim nga marrja e 
sendit, që është njeri nga dënimet plotësuese, konfiskimi i dobisë pasurore është mase e 
veçantë të cila i shqiptohet të pandehurit i cili ka realizuar dobinë pasurore nëpërmjet 
veprës penale. Pra, konfiskimi i dobisë pasurore nuk është sanksion penal ngase fajësia 
nuk është kusht për konfiskim të pasurisë. Me fjalë të tjera, konfiskimi i dobisë 
pasurore është masë sui generis,e bazuar në parimin e drejtëshmërisë (pravićnosti) 
sipas të cilit askush nuk mund të mbaj dobinë pasurore të fituar me vepër penale.506 
 Në nenin 96 parag. 1 të KP-së rregullohet baza e konfiskimit të dobisë pasurore duke 
përcaktuar shprehimisht që askush nuk mund të mbaj dobinë pasurore të fituar me anë 
të kryerjes së veprës penale. Sipas në parag. 2 të këtij neni për konfiskim vendos 
gjykata e cila konstaton kryerjen e veprës penale. Më tutje, në nenin 97 rregullohen 
kushtet dhe mënyra e konfiskimit të dobisë pasurore. Kështu, sipas parag. 1 të këtij 
neni kryerësit i konfiskohet dobia pasurore apo kur konfiskimi nuk është i mundshëm, 
kryerësi detyrohet të paguaj shumën e të hollave e cila i përgjigjet dobisë së fituar 
pasurore. Ndërkaq, sipas parag. 2 të këtij neni dobia pasurore mund t’i konfiskohet 
personit të cilit i është bartur pa kompensim ose me kompensim që nuk i përgjigjet 
vlerës reale, nëse personi i tillë e ka ditur ose është dashur ta dijë se dobia pasurore 
është fituar me kryerjen e veprës penale. Në rastet kur dobia pasurore është bartur tek 
anëtarët e familjes, dobia pasurore po ashtu konfiskohet nga anëtarët e familjes, përveç 
nëse anëtarët e familjes dëshmojnë se për kompensim kanë dhënë vlerën e plotë. Në 
nenin 98 parashikohet mbrojtja e të dëmtuarit dhe në nenin 99 rregullohet konfiskimi i 
dobisë pasurore nga personat juridik.507 Në pjesën e veçantë të KP-së, te disa vepra 
penale është paraparë konfiskimi i detyrueshëm, i cili përfshinë sendet të cilat janë 
përdorur për kryerjen e veprave penale.508 
                                                 
505 Lidhur me marrjen e sendit si dënim plotësues më hollësisht shih: Salihu, Ismet, Hasani, Fejzullah dhe 
Zhitia, Hilmi, Komentar i Komentar i Kodit Penal të Kosovës, neni 69, fq. 247-350.  
506 Škulić, Milan, Komentar Zakonika o krivičnom postupku, Beograg, 2011, fq. 1290. 
507 Lidhur me këto dispozita më hollësisht shih: Salihu I., Hasani F., dhe Zhitia H., Komentar i KPK-së, 
neni, 96, 97, 98 dhe 99, fq. 312-318. 
508 Kështu, p.sh. te veprat penale në vijim: pjesëmarrja në rrahje, arma, mjeti i rrezikshëm apo mjeti tjetër 
konfiskohen (neni 190 parag. 4.); përgjimi i paautorizuar, pajisjet e përdorura për kryerjen e veprës penale 
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Në kapitullin e XVIII të KPP-së rregullohet procedura e konfiskimit para dhe pas 
ngritjes së aktakuzës. Analiza e dispozitave të këtij kapitulli dhe të dispozitave të tjera 
lidhur me konfiskimin tregon qartë se KPP-ja e tashme, në krahasim me KPP-në e 
mëparshme, ka sjellë risi të rëndësishme në rregullimin e kësaj materie, duke i 

                                                                                                                            
konfiskohen (neni 204 parag.3 ); fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara, pajisjet e përdorura për 
kryerjen e këtyre veprave penale konfiskohen (neni 205 parag. 5); dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me 
votimin, dhurata konfiskohet (neni 215 parag. 5); kontrabandimi me migrantë, pajisjet dhe mjetet 
transportuese për kryerjen e kësaj vepre penale do të konfiskohen (neni 170 parag. 10); ofrimi i materialit 
pornografik personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, materiali pornografik konfiskohet (neni 237 
parag. 2); përgatitja dhe dhënia e pandërgjegjshme e barërave, barërat konfiskohen (neni 264 parag. 7); 
prodhimi dhe shpërndarja e produkteve të dëmshme mjekësore, produktet mjekësore dhe mjetet e prodhimit 
konfiskohen (neni 266 parag. 8); prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor, 
artikujt dhe sendet e dëmshme konfiskohen (267 parag. 8); blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikëve, substancave, psikotropike dhe anologe, substancat narkotike, substancat 
psikotrope ose substancat anologe dhe mjetet për prodhimin, shpërndarjen apo transportimin e tyre 
konfiskohen (neni 273, parag. 5); prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 
psikotropike, anaologe apo veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike, substancat narkotike, psikotrope 
ose substancat anologe dhe mjetet për prodhimin, shpërndarjen apo transportimin e tyre konfisohen (neni 
274 parag. 5); posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose anologe, substancat 
narkotike, substancat psikotrope anologe kofiskohen (neni 275 parag. 3); kultivimit të bimës së hashashit, 
shkurrës së kokainës ose të bimëve të kanabisit, bima e hashashit, shkurrja e kokainës ose bima e kanabisit 
dhe furnizimet, pajisjet dhe materialet për kultivimin e tyre konfiskohen (neni 278 parag. 2); konvertimi apo 
transferimi i pasurisë që rrjedh nga veprat penale nga kapitulli XXXIII, pasuria e konvertuar apo transferuar 
(neni 280 parag. 2); falsifikimi i letrave me vlerë dhe instrumenteve të pagesës, letrat me vlerë, instrumentet 
e pagesës dhe pajisjet për prodhimin ose ndryshimin e tyre konfiskohen (neni 293 parag. 7); falsifikimi i 
shenjave me vlerë, shenja me vlerë e falsifikuar dhe pajisjet për prodhimin apo ndryshimin e tyre 
konfiskohen (neni 294 parag. 7); cenimi i të drejtave të patentës, sendet e prodhuara për përdorimin e 
paautorizuar konfiskohen (neni 295 parag. 2); mashtrimi i konsumatorëve, sendet dhe pajisjet për prodhimin 
e tyre konfiskohen (neni 298 parag. 2); falsifikimi parasë, paraja e falsifikuar dhe pajisjet për prodhimin për 
ndryshimin e saj konfiskohen (neni 302 parag. 6); prodhimi, furnizimi, shitja, posedimi ose dhënia në 
shfrytëzim e mjeteve për falsifikim, artikujt, mjetet dhe pajisjet për prodhimin e tyre konfiskohen (neni 304 
parag. 4); tregtia e ndaluar, mallrat dhe sendet nga tregtia e ndaluar konfiskohen (neni 305 parag. 2); 
prodhimi i ndaluar, mallrat dhe pajisjet për prodhimin ose përpunimin e paautorizuar konfiskohen (neni 306 
parag. 2); marrëveshja dhe mashtrimi me letrat me vlerë të Qeverisë, dobia pasurore e përfituar konfiskohet 
(neni 312 parag. 5); pranimi i paarsyeshëm i dhuratave, dhurata ose shpërblimi i pranuar konfiskohet (neni 
315 parag. 4); dhënia e paarsyeshme e dhuratave, dhurata apo shpërblimi i dhënë konfiskohen, përveç në 
rastin e tillë kur dhurata apo shpërblimi mund të kthehen personit i cili e kishte dhënë (neni 316 parag. 4); 
kontrabandimi i mallrave, mjetet e transportit apo mjetet për bartjen e mallrave të cilat janë përdorur për 
transportimin e mallrave konfiskohen (neni 317 parag. 5); shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme 
doganore, mallra të cilat nuk janë deklaruar saktë apo vlera e pagesës së shmangur konfiskohen (neni 318 
parag. 4); Gjuetia e kundërligjshme, kafshët e egra dhe pajisjet e gjuetisë së paligjshme konfiskohen, (neni 
359 parag. 6); shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra të jashtë Republikës së Kosovës, trofetë e 
kafshëve të egra konfiskohen, (neni 360 parag. 3); importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, 
këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materialeve plasëse, armët, mjetet për 
transportimin e armëve dhe mjetet për prodhimin e armëve konfiskohen (neni 372, parag. 4); mbajtja në 
pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, arma në pronësi, kontroll apo në posedim 
konfiskohet (neni 374 parag 3); përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, arma apo mjeti i rrezikshëm 
konfiskohen (neni 375 parag. 3); lejet, pëlqimet dhe licencat e rreme të armëve dhe dhënia e informatave të 
rreme, leja, licenca apo autorizimi tjetër i rremë, përfshirë mjetet për prodhimin e lejes, licencës apo 
autorizimit tjetër të rremë konfiskohen (neni 376 parag. 4); dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj, dhurata 
apo përfitimi i pranuar apo i ofruar konfiskohen (neni 430, parag. 4); ushtrimi i ndikimit, dhurata apo 
përfitimi i pranuar apo i ofruar konfiskohen (neni 431 parag. 3) dhe mosraportimi ose raportimi i rremë i 
pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, dobisë, tjetër materiale ose detyrimeve financiare, vlera e padeklaruar e 
pasurisë, të ardhurave ose të dobisë pasurore tjetër pasurore, e cila është fituar në mënyrë jo ligjore 
konfiskohet (neni 437 parag. 3). 
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ndryshuar dhe plotësuar dispozitat e mëparshme, në veçanti kur është fjala për krimet e 
rënda përfshirë edhe krimin e organizuar. Me fjalë të tjera, Kodi i ri i procedurës penale 
materien e konfiskimit e rregullon në mënyrë më gjithëpërfshirëse.  
Përveç rregullimit të konfiskimit me KPP-në, para dhe pas ngritjes së aktakuzës, për 
shkak të rëndësisë që ka instituti i konfiskimit, materia e konfiskimit rregullohet edhe 
me ligj të veçantë509 në rastet kur procedurat e përcaktuara me KPP-në nuk janë të 
mjaftueshme përkatësisht në rastet kur i pandehuri vdes, arratiset apo ka pasuri të 
pashpjegueshme. Për më tepër, për administrimin e pasurisë së konfiskuar, me ligj të 
veçantë janë bartur kompetencat në Agjencinë për administrim me pasurinë e 
sekuestruar ose të konfiskuar.510  
 
 
1. Procedurat para ngritjes së aktakuzës 
 
Neni 267 [Konfiskimi i përkohshëm] 
 
1. Ndërtesat, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme dhe asetet e 

konfiskuara përkohësisht nga neni 112 i këtij Kodi duhet ose: 
1.1. të i kthehen pronarit nga neni 116 i këtij Kodi; 
1.2. të mbahen deri në shfrytëzimin e tyre si prova dhe/apo deri në 

konfiskimin e përhershëm nga neni 268 i këtij Kodi. 
2. Sendet e ndaluara të cilat janë sekuestruar përkohësisht sipas nenit 105 të 

këtij Kodi nuk i kthehen pronarit dhe asgjësohen pasi të mos ketë më 
nevojë për shfrytëzim si provë. 

3. Asetet e sekuestruara të cilat i nënshtrohen konfiskimit sipas ligjit konsiderohet 
se janë sekuestruar ose konfiskuar përkohësisht nga ky Kapitull. 

4. Brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga konfiskimi i ndërtesës, pasurisë së 
paluajtshme, pasurisë së luajtshëm apo asetit, prokurori i shtetit kërkon 
masë të përkohshme për sigurimin e pasurisë nganeni 268 i këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Gjatë zbatimit të kontrollit në bazë të nenit 105 të KPP-së, sipas rregullës me urdhër të 
gjykatës mund të bëhet sekuestrimi i përkohshëm i sendeve. Në bazë të nenit 112, 
sekuestrimi i përkohshëm përfshin:  
a) sendet që mund të jenë provë në procedurën penale; 
b) sendet ose pasuritë që kanë mundësuar kryerjen e veprës penale; dhe  
c) sendet që konsiderohen dobi pasurore të fituara me vepër penale për të cilat me ligj 

parashihet sekuestrimi.  
Sipas nenit 112 parag. 2, në rastet kur policia gjatë kontrollit ose arrestimit të  
ligjshëm ka mësuar për sende, pasuri,prova ose para, prokurori i shtetit mund të 
urdhërojë kufizimin e këtyre sendeve për pesë ditë. Pas urdhrit për kufizim të 
përkohshëm, prokurori i shtetit mund të kërkojë urdhër nga gjyqtari i procedurës 

                                                 
509 Shih: Ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale, Ligji 
nr. 04/L-140, GZ e RPK, nr. 5, 8 mars 2013. 
510 Shih: Ligjin për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar, nr. 03/L-141. 



Rexhep Murati 

704 

paraprake për sekuestrimin të përkohshëm të sendeve, provave dhe të parave, me 
arsyetim se ato mund të shërbejnë si provë në procedurën penale,se kanë mundësuar 
kryerjen e veprës penale ose janë dobi pasurore të fituara me vepër penale. Në këtë rast 
prokurori i shtetit kërkon urdhër nga gjyqtari i procedurës paraprake për sekuestrimin e 
përkohshëm të sendeve, pasurisë, provave apo parave, nga se këto sende, mund të 
sekuestrohen përkohësisht vetëm me urdhër të gjykatës. 
Në paragrafin 1 të këtij neni përcaktohet se si duhet të veprojë gjykata në rastet e 
sekuestrimit511 të përkohshëm të ndërtesave, pasurisë së paluajtshme, pasurisë së 
luajtshme dhe aseteve sipas nenit 112 të KPP-së. Në të vërtetë, kur bëhet sekuestrimi i 
përkohshëm i sendeve në fjalë sipas nenit 112, paragrafi 1 i këtij neni përcakton se ato 
duhet ose a) t’i kthehen pronarit në pajtim me nenin 116512 b) të mbahen deri në 
shfrytëzimin e tyre si prova apo deri në konfiskimin e përhershëm në pajtim me nenin 
268. Me fjalë të tjera, sendet e sekusustruara gjatë kontrollit në bazë të nenit 112 i 
kthehen të pandehurit në rastet kur nuk mund të shërbejnë si provë në procedurën 
penale, nuk e kanë mundësuar kryerjen e veprës penale ose nuk kanë qenë rezultat i 
veprës penale. Rrjedhimisht, këtu mund të përfshihen edhe ato sende që i nënshtrohen 
konfiskimit të detyrueshëm. Në anën tjetër, sendet e sekustruara gjatë kontrollit mund 
të jenë prova gjatë procedurës penale por nuk është e thënë që t’i nënshtrohen 
konfiskimit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Në bazë të nenit 112 përkohësisht mund të sekuestrohen, ndër të tjera edhe sende të 
ndaluara, përkatësisht sende qenësisht të rrezikshme ose të paligjshme ashtu siç 
përcaktohet në nenin 282.513 Në këtë paragraf pikërisht përcaktohet se sendet e tilla nuk 
i kthehen pronarit por asgjësohen pasi të mos ketë nevojë për shfrytëzim si provë në 
procedurën penale. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafin 3 të këtij neni precizohet se në bazë të cilave dispozita rregullohet më 
afër proceura e sekuestrimit të përkohshëm përkatësisht e konfiskimit. Kështu, të 
gjitha, asetet e sekuetruara të cilat i nënshtrohen konfiskimit sipas ligjit në fuqi 
konsiderohen se janë sekuestruar përkohësisht ose konfiskuar në pajtim me dispozitat e 
kapitullit XVIII me të cilin rregullohet procedura e konfiskimit para ngritjes dhe pas 
ngritjes së aktakuzës. 

                                                 
511 Në vend të shprehjes konfiskim, konsiderojmë se duhet përdorur shprehjen sekuestrim. 
512 Sipas nenit 116 parag. 1, sendet e sekustruara përkohësisht i kthehen pronarit ose poseduesit në këto 
raste: kur procedura pezullohet' ose pushohet, dhe kur nuk ka bazë për konfiskimin e tyre. Megjithatë, nga 
kjo rregull në parag. 2 të nenit 116, lidhur me kthimin e sendeve të konfiskuara përkohësisht është 
parashikuar një përjashtim i rëndësishëm. Kështu, sipas parag. 2 të nenit 116, në rastet e pezullimit të 
procedurës penale për shkak të arratisjes së të pandehurit ose paaftësisë së tij mendore, apo në rastet kur 
ekzistojnë gjasa të arsyeshme që hetimi i pezulluar të rifillojë, prokurori i shtetit mund të kërkojë që të 
shtyhet kthimi i sendit të sekuestruar përkohësisht. Në këtë rast, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 
trupit gjykues mund të lejojë vonesë për kthimin e sendit të sekuestruar përkohësisht kur vlerëson se këtë e 
arsyetojnë rrethanat e rastit konkret.  
513 Shih: komentet lidhur me nenin 282. 
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Paragrafi 4. 
 
Pasuria e konfiskuar përkohësisht në bazë të nenit 112 të KPP-së, nga i pandehuri 
mund në një mënyrë ose tjetër të shitet, të bartet, ose t’i transferohet dikujt tjetër. Për 
këtë arsye, sipas paragrafit 4 të këtij neni, prokurorit të shtetit i është dhënë autorizim 
që brenda gjashtëdhjetë ditëve nga konfiskimi i ndërtesës, pasurisë së paluajtshme, 
pasurisë së luajtshme apo asetit, të kërkojë masë të përkohshme për sigurimin e 
pasurisë në pajtim me nenin 268 të KPP-së. Në këtë kërkesë, prokurori i shtetit, duhet 
ta përshkruajë pasurinë ashtu siç përcaktohet në nenin 268, për të arsyetuar para 
gjykatës domosdoshmërinë për shqiptimin e masave të përkohshme. Prokurori i shtetit 
para se të kërkojë nga gjykata urdhrin për masë të përkohshme duhet të konsultohet me 
Agjencinë për administrimin e pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar, për të përcaktuar 
masë sa më të përshtatshme që i përgjigjet rastit konkret.  
  
Neni 268 [Kërkesa për masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë] 
 
1. Për ndërtesat, pasuritë e paluajtshme, pasuritë e luajtshme dhe asetet e 

konfiskuara përkohësisht dhe të cilat do të shfrytëzohen si provë ose të cilat 
mund t’i nënshtrohen konfiskimit të përhershëm, prokurori i shtetit i 
paraqet kërkesë me shkrim gjyqtarit të procedurës paraprake për masa të 
përkohshme për sigurimin e pasurisë. 

2. Në kërkesë për masë të përkohshme përcaktohet: 
2.1. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që 

është objekt i kërkesës, 
2.2. dyshimi i bazuar se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e 

luajtshme apo aseti është: 
2.2.1. rrjedhojë e veprës penale nën hetim; ose 
2.2.2. përdorur ose ka pasur për qëllim të përdoret në kryerjen e 

veprës penale; 
2.3. nëse ka gjasa të konsiderueshme se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, 

pasuria e luajtshme apo aseti nuk do të jetë e mundur të konfiskohet 
në përfundim të procedurës penale ose që do të përdoret në kryerjen 
e veprës penale nëse nuk merren masa mbrojtëse; 

2.4. të gjithë personat që kanë ndonjë të drejtë ligjore në ndërtesë, pasuri 
të paluajtshme, pasuri të luajtshme apo aset; dhe 

2.5. masat e përkohshme që propozohen të merren nga neni 269 i këtij 
Kodi. 

3. Prokurori i shtetit i dërgon kopjen e kërkesës për masën e përkohshme 
secilit person të cekur në nën-paragrafin 2.4. paragrafi 2. i këtij neni. Nëse 
kopja e kërkesës për masë të përkohshme nuk mund t’i dërgohet secilit 
person nga paragrafi 2. nën-paragrafi 2.4. i këtij neni prokurori i shtetit 
bën përpjekje të arsyeshme për të njoftuar secilin person nga nën-paragrafi 
2.4. i këtij neni për ekzistimin dhe pasojat e kërkesës për masë të 
përkohshme. 
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Paragrafi 1.  
 
Në paragrafin 1 të këtij neni përcaktohet autorizimi i prokurorit të shtetit për t’i 
paraqitur kërkesë me shkrim gjyqtarit të procedurës paraprake për masa të përkohshme 
për sigurimin e pasurisë. Objekt i kërkesës janë: ndërtesat, pasuritë e paluajtshme, 
pasuritë e luajtshme dhe asetet e konfiskuara përkohësisht, dhe të cilat do të 
shfrytëzohen si provë ose të cilat mund t’i nështrohen konfiskimit të përhershëm. 
Prokurori i shtetit kërkesën për masa të përkohshme e paraqet në rastet kur sendet dhe 
pasuria tjetër e sekuestruar ka nevojë për t’u administruar me qëllim të mirëmbajtjes. 
Arsyet për domosdoshmërinë për mirëmbajte mund të jenë të ndryshme. Kështu, 
kamionët, autobusët, automobilat, pajisjet e rënda, ekskavatorët, aeroplanët mund të 
ndryshkën dhe humbasin vlerën. Një biznes i sekuestruar mund të vazhdohet të 
administrohet nga shteti. Po ashtu, ndërtesat e sekuestruara duhet të mbikëqyrën dhe 
mirëmbahen nga shteti. Kur është fjala për sendet që kërkojnë shpenzime të mëdha për 
t’u mirëmbajtur ato duhet të shitën për t’ua ruajtur vlerën. Ndërkaq, sendet e çmueshme 
siç janë: stolitë e arit, të hollat e të tjerë duhet të mbahen në vende të sigurta.514 
 
Paragrafi 2.  
 
Për të mundur gjyqtari i procedurës paraprake të vendosë lidhur me kërkesën e 
prokurorit të shtetit për masë të përkohshme për sigurimin e pasurisë, kërkesa e 
prokurorit të shtetit duhet t’i përmbajë elementet e përcaktuara në parag. 2 të këtij neni. 
Kërkesa e prokurorit të shtetit për masa të përkohshme, si e tillë është një akt formal 
ngase duhet t’i përmbajë elementet taksativisht të përcaktuara në parag. 2 të këtij neni. 
Kështu, kërkesa për masë të përkohshme duhet t’i përmbajë këto elemente: 1) 
ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, pasurinë e luajtshme ose asetin që është objekt i 
kërkesës, 2) dyshimin e bazuar se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme 
apo aseti është: a) rrjedhojë e veprës penale nën hetim; ose b).e përdorur ose ka pasur 
për qëllim të përdoret në kryerjen e veprës penale; 3) nëse ka gjasa të konsiderueshme 
se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme apo aseti nuk do të jetë e 
mundur të konfiskohet në përfundim të procedurës penale ose që do të përdoret në 
kryerjen e veprës penale nëse nuk merren masa mbrojtëse; 4) të gjithë personat që kanë 
ndonjë të drejtë ligjore në ndërtesë, pasuri të paluajtshme, pasuri të luajtshme apo aset; 
dhe 5) masat e përkohshme që propozohen të merren në bazë të nenit 269 të KPP-së. 
 
Paragrafi 3.  
 
Me sekuestrimin e përkohshëm të ndërtesave, pasurive të paluajtshme, pasurive 
tëluajtshme apo aseteve të tjera mund të cenohen të drejtat e personave të parashikuara 
me Kushtetutë dhe ligj. Për këtë arsye prokurori i shtetit detyrohet t’ua dërgojë nga një 
kopje të kërkesës për masën e përkohshme personave që gëzojnë ndonjë të drejtë të 
përcaktuar me ligj në sendet që janë objekt i konfiskimit sipas nenit 268 parag. 2 
nënparag. 4. Mirëpo, në rastet kur objektivisht kopja e kërkesës për masë të 
përkohshme nuk mund t’u dërgohet këtyre personave veç e veç, prokurori i shtetit bën 
                                                 
514 Krahaso: Jon Smibert, United States Department of Justice, Rruga drejt konfiskimit, Prishtinë, 2013, fq. 
20.  
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përpjekje të arsyeshme për të njoftuar secilin person nga neni 268 parag. 2 nënparagrafi 
4 lidhur me ekzistimin e kërkesës për masë të përkohshme dhe për pasojat eventuale që 
dalin nga paraqitja e kërkesës së tillë. 
 
Neni 269 [Masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë] 
 
1. Prokurori i shtetit mund të kërkojë, dhe Agjencia për Administrimin e 

Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar është përgjegjëse për 
ekzekutimin e këtyre masave të përkohshme për sigurimin e pasurisë: 
1.1. mbajtja e pasurisë në kasafortë; 
1.2. mbajtja e pasurisë në depo të sigurt; 
1.3. mbajtja e pasurisë së paluajtshme nga administratori i pasurisë së 

paluajtshme; 
1.4. mbajtja e mjeteve në llogarinë bankare të autorizuar nga gjykata; 
1.5. tjetërsimin e pasurisë nga paragrafi 2. ose 3. të këtij neni; 
1.6. masa të arsyeshme për mbajtjen e pasurisë si provë; ose 
1.7. masa të arsyeshme për mbajtjen e pasurisë ose ekuivalentit të saj si 

aset. 
2. Për pasurinë për të cilën kërkohen shpenzime të jashtëzakonshme për 

administrimin, mirëmbajtjen, ushqimin apo vendosja në depo, prokurori i 
shtetit mund të kërkojë masë të arsyeshme që do të minimizonte 
shpenzimet e jashtëzakonshme por do të ruante vlerë e pasurisë. Përpjekjet 
nga ky paragraf mund të përfshijnë shitjen e pasurisë për vlerën e saj 
aktuale në treg, shitjen apo prerjen e bagëtisë ose përpunimin e të lashtave 
në produkte për konsum. 

3. Për pasurinë e cila shpejt humb vlerën ose që është plotësisht e 
zëvendësueshme, prokurori i shtetit mund të kërkojë masë të arsyeshme që 
do të parandalonte humbjen e vlerës apo shpenzimet e panevojshme të 
mirëmbajtjes. Përpjekjet nga ky paragraf mund të përfshijnë shitjen e 
pasurisë për vlerën e saj aktuale në treg, përzierjen e pasurisë ose 
përpunimin e të lashtave apomaterialeve në produkte. 

4. Shitja e pasurisë nga ky nen zbatohet në pajtim me nenin 8 të Ligjit për 
Administrimin e Pasurisësë Sekuestruar ose të Konfiskuar, Ligji nr. 03/L-
141. 

5. Mjetet nga shitja e pasurisë nga ky nen mbahen në pajtim me nenin 9 të 
Ligjit për Administrimin ePasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar, Ligji 
nr. 03/L-141. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në parag. 1 të këtij neni përcaktohen taksativisht masat e përkohshme për sigurimin e 
pasurisë të cilat mund t’i kërkojë prokurori i shtetit. Duke qenë se taksativisht me ligj 
përcaktohen masat e përkohshme, sipas rregullës, prokurori i shtetit nuk mund të 
kërkojë nga gjykata të urdhërojë masa të tjera. Masat e përkohshme të sigurisë të cilat 
mund t’i kërkojë prokurori i shtetit ka përgjegjësi për t’i ekzekutuar Agjencia për 
Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar. Kështu, prokurori i shtetit 
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mund t’i kërkojë këto masa të përkohshme për sigurimin e pasurisë: a) mbajtje të 
pasurisë në kasafortë; b) mbajtje të pasurisë në depo të sigurt; c) mbajtje të pasurisë së 
paluajtshme nga administratori i pasurisë së paluajtshme; ç) mbajtje e mjeteve në 
llogarinë bankare të autorizuar nga gjykata; d) tjetërsimin e pasurisë nga paragrafi 2. 
ose 3. i nenit 269; e) masa të arsyeshme për mbajtjen e pasurisë si provë; ose f) masa të 
arsyeshme për mbajtjen e pasurisë ose ekuivalentit të saj si aset.  
 
Paragrafi 2. 
 
Ndonëse, masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë nga parag. 1 i këtij neni, të cilat 
mund t’i kërkojë prokurori i shtetit, janë precizuar, një nga një, megjithatë, sipas parag. 
2 të këtij neni prokurorit të shtetit i është dhënë mundësia që të jetë më fleksibil me 
rastin e propozimit të disa prej këtyre masave. Kjo para së gjithash duke pas parasysh 
natyrën e sendeve të cilat i nënshtrohen sekuestrimit të përkohshëm. Kështu, kur është 
fjala për pasurinë për të cilën kërkohen shpenzime të jashtëzakonshme për 
administrimin, mirëmbajtjen, ushqimin apo vendosjen në depo, prokurori i shtetit mund 
të kërkojë masë të arsyeshme që do t’i zvogëlonte dukshëm shpenzimet e 
jashtëzakonshme duke e ruajtur në këtë mënyrë vlerën reale të pasurisë. Ndonëse Kodi 
nuk i precizon të gjitha masat e mundshme, me të cilat do të zvogëloheshin dukshëm 
shpenzimet për të ruajtur vlerën reale të pasurisë, megjithatë disa nga masat e 
arsyeshme i përcakton shprehimisht. Kështu, ndër të tjera prokurori i shtetit mund të 
kërkojë shitjen e pasurisë për vlerën e saj aktuale në treg, shitjen apo prerjen e bagëtisë 
ose përpunimin e të lashtave në produkte për konsum të përgjithshëm. 
 
Paragrafi 3. 
 
Pasuritë që janë objekt i konfiskimit mund të jenë të ndryshme dhe të shumta në 
numër, por në parag. 3 të këtij neni bëhet fjalë për ato pasuri të cilat për shkak të disa 
karakteristikave të tyre shpejt e humbin vlerën e tyre reale, si p.sh. frutat sezonale, etj. 
Prandaj, për pasuri të tilla, të cilat shpejt e humbin vlerën dhe që janë plotësisht të 
zëvendësueshme, prokurori i shtetit mund të kërkojë masa të arsyeshme që konsistojnë 
dhe kanë për qëllim para se gjithash ta parandalojnë humbjen e vlerës reale apo 
shpenzimet e panevojshme të mirëmbajtjes. Se cilat janë masat me të cilat do ruhet 
vlera reale e një pasurie është çështje faktike që varet nga vetë natyra e pasurisë që 
është objekt i konfiskimit. Por, sipas këtij paragrafi, prokurori i shtetit, ndër të tjera, 
mund të kërkojë shitjen e pasurisë për vlerën e saj aktuale në treg, përzierjen e pasurisë 
ose përpunimin e të lashtave apo materialeve në produkte. 
 
Paragrafi 4. 
 
Në paragrafin 4 të këtij neni përcaktohet shprehimisht se shitja e pasurisë nga ky nen 
zbatohet në pajtim me dispozitën e nenit 8 të Ligjit për administrimin e pasurisë së 
sekuestruar ose të konfiskuar515, me të cilën përcaktohet më afër procedura e shitjes së 
pasurisë. Procedura e shitjes së pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar sipas kësaj 
dispozite zhvillohet ashtu që: me propozim të Agjencisë prokurori apo organi tjetër 
                                                 
515 Ligji nr. 03/L-141, 10 korrik 2009. 
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kompetent kërkon nga gjykata të vendosë për shitjen e një pasurie që është e 
zëvendësueshme dhe mund ta humbë vlerën në rast të magazinimit ose kur shpenzimet 
e magazinimit janë jo proporcionale me vlerën e pasurisë së sekuestruar; gjykata ka për 
detyrë t’i njoftojë palët në procedurë dhe Agjencinë lidhur me vendimin për shitjen e 
pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar dhe pas pranimit të vendimit të gjykatës 
kompetente lidhur me shitjen e pasurisë, Agjencia zhvillon procedurën për shitjen e 
pasurisë në pajtim me ligjet në fuqi. 
 
Paragrafi 5. 
 
Në paragrafin 5 të këtij neni, po ashtu përcaktohet shprehimisht se mjetet nga shitja e 
pasurisë sipas këtij neni mbahen në pajtim me nenin 9 të Ligjit për administrimin e 
pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar. Në të vërtetë, sipas nenit 9 të këtij ligji, 
Agjencia për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar, pas shitjes së 
pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar duhet që shumën e parave të fituara ta 
zëvendësojë me vlerën e pasurisë së shitur dhe njëherësh për këtë të informojë gjykatën 
e cila ka marrë vendim për shitjen e pasurisë. Për veç kësaj Agjencia në fjalë ka edhe 
këto detyrime: të administrojë çdo shumë e cila fitohet nga shitja e pasurisë së 
konfiskuar; të hyrat e realizuara nga shitja të deponojë në xhirollogarinë bankare të 
Agjencisë në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës; në rastet ku gjykata apo 
organi tjetër kompetent vendos t’ia kthejë pasurinë palës në procedurë, Agjencia 
detyrohet që në afatin prej pesëmbëdhjetë ditësh t’i ekzekutojë vendimin dhe mjetet 
nga shitja e pasurisë së konfiskuar, pas vendimit përfundimtar të gjykatës, derdhen në 
Buxhetin e Kosovës. 
 
Neni 270 [Kundërshtimet nga palët e treta] 
 
1. Të gjithë personat që kanë ndonjë të drejtë në ndërtesën, pasurinë e 

paluajtshme, pasurinë e luajtshme ose asetet nga neni 268, paragrafi 4. i 
këtij Kodi duhet t’u jepet mundësia për të kundërshtuar masat e 
përkohshme të propozuara nga prokurori i shtetit. 

2. Nëse pretendohet se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme 
ose aseti janë përdorur në kryerjen e veprës penale, personi i cili 
kundërshton masën e përkohshme duhet të vërtetojë se: 
2.1. ai nuk ka ditur për përdorimin e pasurisë në kryerjen e veprës 

penale; 
2.2. ai nuk ka mundur ta dijë për përdorimin e pasurisë në kryerjen e 

veprës penale; 
2.3. pasuria nuk mund të përdoret prapë për vepër penale; dhe 
2.4. masa e përkohshme e propozuar do të dëmtonte në mënyrë të 

paarsyeshme të drejtat e personit që kundërshton atë. 
3. Nëse pretendohet se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme 

ose aseti janë, dobi pasurore e fituar me vepër penale personi i cili 
kundërshton masën e përkohshme duhet të vërtetojë se: 
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3.1. ai ka pasur të drejtë pronësore në ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, 
pasurinë e luajtshme ose asetin për më shumë se gjashtë muaj para 
konfiskimit të përkohshëm të pasurisë; 

3.2. ai ka paguar çmimin e tregut për të drejtën pronësore në ndërtesë, 
pasuri të paluajtshme, pasuri të luajtshme apo aset; 

3.3. ai nuk ka ditur për veprimet që kanë mbështetur veprën penale; 
3.4. i dyshuari apo i pandehuri nuk do të mund të shfrytëzonte, 

shkëmbente ose në ndonjë formë tjetër të siguronte qasje në ndërtesën, 
pasurinë e paluajtshme, pasurinë e luajtshme ose asetin; dhe 

3.5. masa e përkohshme e propozuar do të dëmtonte në mënyrë të 
paarsyeshme të drejtat e personit që kundërshton atë. 

4. Në kundërshtim mund të propozohet që të urdhërohet një masë e 
përkohshme më pak kufizuese ose që të mos urdhërohet asnjë masë e 
përkohshme. 

5. Në kundërshtim mund të kundërshtohet saktësia e përshkrimit të ndërtesës, 
pasurisë së paluajtshme, pasurisë së luajtshme ose asetit të përfshirë në 
kërkesë. 

 
Paragrafi 1.  
 
Prokurori i shtetit në kërkesën për masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë, ndër të 
tjera përcakton të gjithë personat që kanë ndonjë të drejtë sipas ligjit në fuqi në sendet 
që janë objekt i sekuestrimimit ose i konfiskimit.516 Ndërkaq, sipas parag. 1 të këtij 
neni, për hir të shqyrtimit të gjithanshëm nga gjykata e masave të propozuara nga 
prokurori i shtetit, të gjithë personave që kanë ndonjë të drejtë në ndërtesën, pasurinë e 
paluajtshme, pasurinë e luajtshme ose aseteve, duhet t’u jepet mundësia për t’i 
kundërshtuar masat e përkohshme të propozuara nga prokurori i shtetit. Kundërshtimi i 
masave të përkohshme sipas këtij paragrafi është shprehje e parimit kontradiktor dhe ka 
për qëllim mbrojtjen e të drejtave të personave të cilët gëzojnë të drejtë në sendet që 
janë objekt i sekuestrimit ose konfiskimit.  
 
Paragrafi 2.  
 
Në nenin 288 shprehimisht përcaktohet se cilat elemente duhet t’i përmbajë kërkesa e 
prokurorit të shtetit për masat e përkohshme. Ndër të tjera, siç është theksuar më parë 
në kërkesën e tillë, prokurori i shtetit përcakton dyshimin e bazuar se ndërtesa, pasuria 
e paluajtshme, pasuria e luajtshme apo aseti është përdorur ose ka pasur për qëllim të 
përdoret në kryerjen e veprës penale.517 Ndërkaq, në parag. 2 të këtij neni, prokurori i 
shtetit pikërisht në rastet kur në kërkesën e tij për masë të përkohshme ka përcaktuar se 
ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti janë përdorur në kryerjen 
e veprës penale, personi i cili e kundërshton masën e përkohshme duhet t’i vërtetojë 
këto fakte: a) se ai nuk ka ditur për përdorimin e pasurisë në kryerjen e veprës penale; 
b) se ai nuk ka mundur ta dijë për përdorimin e pasurisë në kryerjen e veprës penale; c) 
se pasuria nuk mund të përdoret prapë për vepër penale dhe ç) se masa e përkohshme e 
                                                 
516 Neni 268 parag. 2 nënparag. 4. 
517 Neni 268 parag. 2.2. nënparag. 2.2.2. 
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propozuar do t’i dëmtonte në mënyrë të paarsyeshme të drejtat e personit që 
kundërshton masën në fjalë. Nëse personi i cili kundërshton kërkesën e prokurorit të 
shtetit për masë të përkohshme arrin t’i vërtetojë faktet negative nga parag. 2 i këtij 
neni, gjasat për ta mosaprovuar gjykata kërkesën për masë të përkohshme, dukshëm do 
të shtoheshin. 
 
Paragrafi 3.  
 
Deri sa në paragrafin 2 të këtij neni personat e tretë e kundërshtojnë masën e 
përkohshme të prokurorit të shtetit për shkak të dyshimit të bazuar se ndërtesa, pasuria 
e paluajtshme, pasuria e luajtshme apo aseti është përdorur ose ka pasur për qëllim të 
përdoret në kryerjen e veprës penale, në paragrafin 3 të këtij neni, personat e tretë, e 
kundërshtojnë masën e përkohshme të prokurorit të shtetit për shkak të dyshimit të 
bazuar se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti janë dobi 
pasurore e fituar me vepër penale. Mirëpo, në këtë rast personi i cili kundërshton masën 
e përkohshme duhet t’i vërtetojë këto fakte se: a) ai ka pasur të drejtë pronësore në 
ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, pasurinë e luajtshme ose asetin për më shumë se 
gjashtë muaj para konfiskimit të përkohshëm të pasurisë; b) ai ka paguar çmimin e 
tregut për të drejtën pronësore në ndërtesë, pasuri të paluajtshme, pasuri të luajtshme 
apo aset; c) ai nuk ka ditur për veprimet që e kanë mbështetur veprën penale; ç) i 
dyshuari apo i pandehuri nuk do të mundë të shfrytëzonte, shkëmbente ose në ndonjë 
formë tjetër të siguronte qasje në ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, pasurinë e 
luajtshme ose asetin dhe d) masa e përkohshme e propozuar do t’i dëmtonte në mënyrë 
të paarsyeshme të drejtat e personit që kundërshton këtë masë. Në mënyrë anologe, 
sikurse në rastet nga parag. 2 të këtij neni, nëse personi i cili kundërshton kërkesën e 
prokurorit të shtetit për masë të përkohshme arrin t’i vërtetojë faktet pozitive (jo 
negative për dallim nga parag 3 i këtij neni ), gjasat për të mos e aprovuar gjykata 
kërkesën për masë të përkohshme dukshëm do të shtoheshin. 
 
Paragrafi 4. 
 
Personi i cili kundërshton kërkesën e prokurorit për masë të përkohshme, përveç tjerash 
mund të propozojë: a) që të urdhërohet një masë e përkohshme më pak kufizuese ose b) 
që të mos urdhërohet asnjë masë e përkohshme. Se cila masë do të konsiderohet masë 
më pak kufizuese, është çështje faktike por gjithsesi përbën një masë me ndërhyrje më 
të vogël në ushtrimin e të drejtës mbi sendin që është objekt i sekuestrimit ose 
konfiskimit. 
 
Paragrafi 5. 
 
Përveç të tjerash, personi i tretë në përpjekje për t’i mbrojtur të drejtat e tij të parapara 
me ligj në kundërshtim mund ta kontestojë saktësinë e përshkrimit të ndërtesës, 
pasurisë së paluajtshme, pasurisë së luajtshme ose asetit të përfshirë në kërkesën për 
masë të përkohshme.  
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Neni 271 [Kundërshtimet nga i pandehuri] 
 
1. I pandehuri mund të kundërshtojë kërkesën për masë të përkohshme nga 

neni 268 i këtij Kodi. 
2. Në kundërshtim mund të kundërshtohet: 

2.1. saktësia e përshkrimit të ndërtesës, sendit të paluajtshëm, sendit të 
luajtshëm ose asetit të përfshirë në kërkesë. 

2.2. nëse ka dyshim të bazuar se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria 
e luajtshme ose aseti është: 
2.2.1. rrjedhojë e veprës penale nën hetim; ose 
2.2.2. është përdorur ose ka pasur qëllim që të përdoret në kryerjen 

e veprës penale. 
2.3. nëse ka gjasa të konsiderueshme se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, 

pasuria e luajtshme apo aseti nuk do të jetë e mundur të konfiskohet 
në përfundim të procedurës penale ose që do të përdoret në kryerjen 
e veprës penale nëse nuk merren masa të përkohshme; 

2.4. nëse masat e përkohshme të propozuara nga neni 269 i këtij Kodi 
janë të arsyeshme ose të nevojshme. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas nenit 268 parag. 1, prokurori i shtetit siç është theksuar më parë i paraqet kërkesë 
me shkrim gjyqtarit të procedurës paraprake për masë të përkohshme për sigurimin e 
pasurisë. Objekt i kërkesës së tillë janë: ndërtesat, pasuritë e paluajtshme, pasuritë e 
luajtshme dhe asetet e konfiskuara përkohësisht dhe të cilat do të shfrytëzohen si provë 
ose të cilat mund t’i nënshtrohen konfiskimit të përhershëm. Në parag. 1 të këtij neni, 
shprehimisht rregullohet e drejta në kundërshtimin e të pandehurit kundër masës së 
përkohshme të prokurorit të shtetit të paraqitur në bazë të nenit 268 të KPP-së. 
 
Paragrafi 2. 
 
Derisa në parag. 1 të këtij neni rregullohet parimisht e drejta në kundërshtim për masë 
të përkohshme, në parag. 2 të këtij neni precizohen shkaqet në të cilat mund të 
mbështet kundërshtimi i paraqitur nga i pandehuri. Kështu, i pandehuri në kundërshtim 
mund ta kontestojë kërkesën e prokurorit të shtetit për masë të përkohshme në këto 
aspekte: 1) saktësinë e përshkrimit të ndërtesës, sendit të paluajtshëm, sendit të 
luajtshëm ose asetit të përfshirë në kërkesë; 2). nëse ka dyshim të bazuar se ndërtesa, 
pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është: a). rrjedhojë e veprës penale 
nën hetim; ose b). është përdorur ose ka pasur qëllim që të përdoret në kryerjen e 
veprës penale; 3) nëse ka gjasa të konsiderueshme se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, 
pasuria e luajtshme apo aseti nuk do të jetë e mundur të konfiskohet në përfundim të 
procedurës penale ose që do të përdoret në kryerjen e veprës penale nëse nuk merren 
masa të përkohshme dhe 4) nëse masat e përkohshme të propozuara nga neni 269 i 
KPP- së janë të arsyeshme ose të nevojshme. 
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Neni 272 [Mbajtja e shqyrtimit për urdhrin mbi masat e përkohshme] 
 
1. Gjyqtari i procedurës paraprake merr aktvendim mbi kërkesën për masë të 

përkohshme të paraqitur nga prokurori i shtetit sipas nenit 273 të këtij 
Kodi nëse gjykata nuk pranon kundërshtim brenda katërmbëdhjetë (14) 
ditëve nga paraqitja e kërkesës. 

2. Nëse brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve nga paraqitja e kërkesës gjyqtari i 
procedurës paraprake pranon kundërshtim nga i pandehuri ose nga pala e 
tretë, gjyqtari i procedurës paraprake mund të lëshojë urdhër me shkrim 
nga neni 273 i këtij Kodi pa mbajtur shqyrtim ose pas shqyrtimit. 

3. Gjyqtari i procedurës paraprake mund të caktojë shqyrtim para se të 
urdhërojë masën e përkohshme nga neni 273 i këtij Kodi, nëse i pandehuri 
ose pala e tretë ka ngritur çështje faktike që kërkojnë marrjen e provave 
dhe sqarimin e fakteve. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në parag. 1 të këtij neni rregullohet procedura e vendosjes lidhur me kërkesën e 
prokurorit të shtetit për masë të përkohshme për sigurimin e pasurisë, vetëm për ato 
raste kur ndaj kërkesës për masë të përkohshme nuk ushtrohet fare kundërshtimi. Në të 
vërtet, sipas kësaj dispozite gjyqtari i procedurës paraprake autorizohet të vendosë518 
mbi kërkesën për masë të përkohshme, të paraqitur nga prokurori i shtetit sipas nenit 
273 të KPP-së vetëm në ato raste kur personat që kanë të drejtë në kundërshtim brenda 
afatit prej katërmbëdhjetë (14) ditëve nga paraqitja e kërkesës për masë të përkohshme 
nuk ushtrojnë kundërshtim, përkatësisht gjykata nuk pranon kundërshtim nga këta 
persona. Do të konsiderohet se nuk është paraqitur kundërshtim, përkatësisht se gjykata 
nuk ka pranuar kundërshtim edhe në këto raste: kur kundërshtimi paraqitet dhe gjykata 
e hedh kundërshtimin si të parregullt, për shkak se është paraqitur nga personat e 
paautorizuar ose kur është paraqitur jashtë afatit prej 14 ditësh. Nga interpretimi i 
dispozitës së parag. 1 të këtij neni del se gjyqtari i procedurës paraprake mund ta 
urdhërojë masën e përkohshme pa mbajtur shqyrtim.  
 
Paragrafi 2. 
 
Në parag. 2 të këtij neni, për dallim nga paragrafi paraprak, rregullohet procedura e 
vendosjes lidhur me kërkesën e prokurorit të shtetit për masë të përkohshme për 
sigurimin e pasurisë, vetëm për ato raste kur ndaj kërkesës për masë të përkohshme në 
afatin përkatës ushtrohet kundërshtim dhe gjykata e pranon këtë kundërshtim. Kështu, 
në rastet kur brenda katërmbëdhjetë ditëve nga paraqitja e kërkesës gjykata pranon 
kundërshtimin nga i pandehuri ose nga personat e tretë, gjyqtari i procedurës paraprake 
ka dy mundësi: a) të lëshojë urdhër me shkrim nga neni 273 i KPP-së pa mbajtur 
shqyrtim, dhe 2) pas shqyrtimit. Në këtë rast gjyqtari i procedurës paraprake, duke pas 
parasysh rrethanat konkrete vendos të lëshojë urdhër me shkrim për shqiptim të masës 

                                                 
518 Sipas parag. 1 të nenit 272, (teksti në gjuhën shqipe) gjyqtari i procedurës paraprake lidhur me masën e 
përkohshme vendos me aktvendim, ndërkaq në parag. 1 të nenit 273 shprehimisht theksohet se vendos me 
urdhër. Konsiderojmë se në këtë rast gjykata duhet të vendosë me urdhër në pajtim me nenin 273.  
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së përkohshme pa mbajtur shqyrtim ose pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor. Pa marrë 
parasysh se për cilën alternativë përcaktohet gjyqtari i procedurës paraprake me rastin e 
vendosjes lidhur me kërkesën për masë të përkohshme, urdhri për masë të përkohshme 
duhet të lëshohet në formë të shkruar.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozitën e parag. 3 të këtij neni duhet vështruar dhe interpretuar në kontekst të dy 
paragrafëve paraprake përkatësisht parag. 1 dhe 2 të këtij neni me të cilat rregullohet 
shqiptimi i masës së përkohshme nga gjykata pa mbajtur shqyrtim ose pas mbajtjes së 
shqyrtimit. Me këtë dispozitë, mund të thuhet se zgjidhen dilemat e mundshme në 
praktikën gjyqësore se kur lidhur me kërkesën për masë të përkohshme mund të 
vendoset pa mbajtur shqyrtim dhe kur pas shqyrtimit. Për të urdhëruar masën e 
përkohshme nga neni 273, pa mbajtur shqyrtim gjyqësor ose pas mbajtjes së shqyrtimit 
gjyqësor, para se gjithash duhet mbështetur në vetë përmbajtjen e kundërshtimit të 
paraqitur nga i pandehuri ose personi i tretë. Kështu nëse në kundërshtim nga i 
pandehuri ose personi i tretë ngriten çështje faktike që kërkojnë marrjen e provave dhe 
sqarimin e fakteve, gjyqtari i procedurës paraprake mund ta caktojë shqyrtimin para se 
ta urdhërojë masën e përkohshme nga neni 273. Në të kundërtën nëse në kundërshtim 
nuk ngriten çështje faktike, që kërkojnë marrjen e provave dhe shqyrtimin e fakteve, 
gjykata do të vendosë për masën e përkohshme pa mbajtur shqyrtim gjyqësor. 
 
Neni 273 [Urdhri për masë të përkohshme] 
 
1. Gjyqtari i procedurës paraprake urdhëron, ndryshon ose refuzon kërkesën 

për masë të përkohshme të paraqitur nga prokurori i shtetit sipas nenit 268 
të këtij Kodi. 

2. Urdhri nga paragrafi 1. i këtij neni me të cilin urdhërohet ose ndryshohet 
masa e përkohshme e kërkuar nga prokurori i shtetit sipas nenit 268 të 
këtij Kodi, duhet të përcaktojë: 
2.1. ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, pasurinë e luajtshme apo asetin 

që është objekt i kërkesës; 
2.2. dyshimin e bazuar se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e ose 

aseti është: 
2.2.1. rrjedhojë e veprës penale nën hetim; ose 
2.2.2. është përdorur ose ka pasur qëllim që të përdoret në kryerjen 

e veprës luajtshme penale. 
2.3. nëse ka gjasa të konsiderueshme që ndërtesa, pasuria e paluajtshme, 

pasuria e luajtshme apo aseti nuk do të jetë e mundur të konfiskohet 
në përfundim të procedurës penale ose që do të përdoret në kryerjen 
e veprës penale nëse nuk merren masa mbrojtëse; 

2.4. masën e përkohshme nga neni 269 i këtij Kodi që duhet zbatuar; 
2.5. urdhri po ashtu duhet të përmbajë arsyetimin për refuzimin e 

kundërshtimeve të pranuara nga neni 270 ose 271 i këtij Kodi, ose 
arsyetimin për ndryshimin e masës së përkohshme në bazë të atyre 
kundërshtimeve; 
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2.6. urdhri mund të përcaktojë një afat kohor të arsyeshëm për masën e 
përkohshme; 

2.7. urdhri i dërgohet Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së 
Sekuestruar ose të Konfiskuar brenda dhjetë (10) ditëve. 

2.8. Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të 
Konfiskuar ekzekuton urdhrin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga 
lëshimi i urdhrit, përveç nëse paraqitet ankesë nga paragrafi 4. i këtij 
neni. 

3. Me urdhër nga paragrafi 1. i këtij neni me të cilin refuzohet masa e 
përkohshme e kërkuar nga prokurori i shtetit sipas nenit 268 të këtij Kodi 
urdhërohet që pasuria t’i lirohet pronarit apo poseduesit. 
3.1. urdhri i dërgohet Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së 

Sekuestruar ose të Konfiskuar brenda dhjetë (10) ditëve. 
3.2. Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të 

Konfiskuar ekzekuton urdhrin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga 
lëshimi i urdhrit, përveç nëse paraqitet ankesë nga paragrafi 4. i këtij 
neni. 

4. Kundërshtimi i urdhrit për masë të përkohshme nga ku nen mund të 
dëgjohet nga kolegji shqyrtues. Kundërshtimi e pezullon ekzekutimin e 
urdhrit nga ky nen deri në marrjen e aktvendimit nga kolegji shqyrtues. 

 
Paragrafi 1.  
 
Në dispozitën e parag. 1 të këtij neni përcaktohet subjekti dhe autorizimet e tij me 
rastin e vedosjes lidhur me masat e përkohshme të propozuara nga prokurori i shtetit. 
Kështu, për këto maa vendos gjyqtari i procedurës paraprake me urdhër, në shqyrtim 
ose pa mbajtur shqyrtim. Në rastet kur kërkesën e prokurorit të shtetit për masë të 
përkohshme, e aprovon gjyqtari i prcedurës paraprake, ai urdhëron ose ndryshon masën 
e përkohshme të paraqitur nga prokurori i shtetit sipas nenit 268 të KPP-së. Ndërkaq, 
kur kërkesën e tillë për masë të përkohshme gjyqtari i prcedurës paraprake e refuzon, ai 
urdhëron që pasuria e pronarit apo e poseduesit të lirohet (prag 3 i këtij neni).  
 
Paragrafi 2  
 
Në parag. 2 të këtij neni rregullohet përmbajtja e urdhrit me cilin të urdhërohet 
osendryshohet masa e përkohshme e kërkuar nga prokurori i shtetit sipas nenit 268 të 
KPP-së Ndërkaq, në parag. 3 të këtij neni rregullohet përmbajtja e urdhrit me të cilin 
refuzohet kërkesa e prokurorit të shtetit për masë të përkohshme. Këto dy lloje të 
urdhrave kanë përmbajtje të ndryshme.  
Kështu, urdhri i gjykatës nga parag.1 i këtij neni me të cilin urdhërohet ose ndryshohet 
masa e përkohshme, të cilën e ka kërkuar prokurori i shtetit sipas nenit 268 të KPP-së 
duhet t’i përmbajë këto elemente: 1) ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, pasurinë e 
luajtshme apo asetin që është objekt i kërkesës; 2) dyshimin e bazuar se ndërtesa, 
pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është: a) rrjedhojë e veprës penale 
nën hetim; ose b) është përdorur ose ka pasur qëllim që të përdoret në kryerjen e veprës 
së luajtshme penale; 3) nëse ka gjasa të konsiderueshme që ndërtesa, pasuria e 
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paluajtshme, pasuria e luajtshme apo aseti nuk do të jetë e mundur të konfiskohet në 
përfundim të procedurës penale ose që do të përdoret në kryerjen e veprës penale nëse 
nuk merren masa mbrojtëse; 4) masën e përkohshme nga neni 269 i këtij Kodi që duhet 
zbatuar; 5) urdhri po ashtu duhet të përmbajë arsyetimin për refuzimin e 
kundërshtimeve të pranuara nga neni 270 ose 271 i këtij Kodi, ose arsyetimin për 
ndryshimin e masës së përkohshme në bazë të atyre kundërshtimeve; 6) urdhri mund të 
përcaktojë një afat kohor të arsyeshëm për masën e përkohshme; 7) urdhri i dërgohet 
Agjencisë për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar brenda 10 
ditëve dhe 8) Agjencia për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar 
ekzekuton urdhrin brenda 15 ditëve nga lëshimi i urdhrit, përveç nëse paraqitet ankesë 
nga paragrafi 4. të nenit 273.  
Kur është fjala për afatin prej 10 ditëve të dërgimit të urdhrit, ndonëse në KPP, nuk e 
precizon se prej cilit moment rrjedhë ky afat, konsiderojmë se afatin prej 10 ditëve 
duhet llogaritur prej momentit kur gjykata ka marrë masën e tillë. 
 
Paragrafi 3.  
 
Me dispozitën e parag. 3 të këtij neni rregullohet përmbajtja e urdhrit me të cilin 
refuzohet kërkesa e prokurorit të shtetit për masë të përkohshme. Për shkak të natyrës 
së urdhrit me të cilin refuzohet kërkesa e prokurorit të shtetit për masë të përkohshme, 
përmbajtja e tij dallon dukshëm nga përmbajtja e urdhrit nga parag. 2 i këtij neni, me të 
cilin aprovohet kërkesa e prokurorit të shtetit për masë të përkohshme. Urdhri me të 
cilin refuzohet kërkesa e prokurorit të shtetit për masë të përkohshme përmban më pak 
elemente në krahasim me urdhrin me të cilin aprovohet kërkesa për masë të 
përkohshme. Kështu, në rastet nga parag. 3 i këtij neni, kur refuzohet kërkesa e 
prokurorit të shtetit për masë të përkohshme e paraqitur sipas nenit 268 të KPP-së, 
gjyqtari i procedurës paraprake urdhëron që pasuria e pronarit apo poseduesit të lirohet. 
Në këtë rast urdhri i dërgohet Agjencisë për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose 
të konfiskuar brenda 10 ditëve, prej lëshimit të urdhrit. Ndonëse KPP-ja, edhe në këtë 
rast nuk e precizon se prej të cilit moment rrjedh ky afat, konsiderojmë se afatin prej 10 
ditëve duhet llogaritur prej momentit kur gjykata ka marrë masën e tillë. Më tutje, 
Agjencia për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar detyrohet ta 
ekzekutojë urdhrin brenda 15 ditëve nga lëshimi i urdhrit, përveç nëse paraqitet ankesë 
nga parag. 4 i nenit 273 të KPP-së. 
 
Paragrafi 4. 
 
Në parag. 4 të këtij neni përcaktohet e drejta e palëve për ta kundërshtuar urdhrin e 
gjykatës për masë të përkohshme. Karakteri devolutiv i kundërshtimit me këtë 
dispozitë është siguruar në atë mënyrë që lidhur me kundërshtimin e palëve vendoset 
në të njëjtën instancë përkatësisht nga kolegji shqyrtues i të njëjtës gjykatë. Gjithashtu 
me këtë dispozitë përcaktohet shprehimisht se kundërshtimi i urdhrit ka karakter 
suspenziv ngase kundërshtimi i urdhrit pezullon ekzekutimin e urdhrit deri sa lidhur me 
kundërshtim nuk vendos kolegji shqyrtues. 
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2. Procedurat pas ngritjes së aktakuzës 
 
Neni 274 [Përfshirja në aktakuzë, e pasurisë që është objekt i konfiskimit] 
 
1. Nëse ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është 

objekt i urdhrit nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 
266 të këtij Kodi nuk ceket në aktakuzë në pajtim me nenin 241, paragrafi 
1. nën-paragrafi 1.9 të këtij Kodi, para shqyrtimit të dytë, pronari ose 
poseduesi mund të paraqesë kërkesë te gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues për t’i liruar pasurinë pronarit apo poseduesit. 

2. Nëse ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është 
objekt i urdhrit nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 
266 i këtij Kodi është objekt i ndonjë procedure tjetër ligjore të konfiskimit, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues refuzon kërkesën nga 
paragrafi 1. i këtij neni. 

3. Nëse ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është 
objekt i urdhrit nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 
266 i këtij Kodi nevojitet si provë në shqyrtim gjyqësor, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupi gjykues refuzon kërkesën nga paragrafi 1. I 
këtij neni. 

4. Nëse ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është 
objekt i urdhrit nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 
266 i këtij Kodi mund të ceket në aktakuzën e cila ende nuk është ngritur, 
prokurori i shtetit njofton gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e trupit 
gjykues. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues pezullon 
kërkesën nga paragrafi 1. i këtij neni, por i lejon paraqitësit të kërkesës që 
të ripërtërijë kërkesën pas gjashtë (6) muajve nëse nuk ngritet aktakuzë 
tjetër. 

5. Nëse nuk ngritet aktakuzë tjetër dhe paraqitësi i kërkesës ripërtërinë 
kërkesën pas gjashtë (6) muajve, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues nxjerr urdhër nga paragrafi 6. të këtij neni. Prokurori i 
shtetit mund të kërkojë vazhdim prej tre (3) muajve vetëm në rrethana të 
jashtëzakonshme. 

6. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues miraton kërkesën nga 
paragrafi 1. i këtij neni pasi të ketë vërtetuar se ndërtesa, pasuria e 
paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është objekt i urdhrit nga 
neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 266 i këtij Kodi nuk 
është cekur në aktakuzën në pajtim me nenin 241, paragrafi 1. nën-
paragrafi 1.9. të këtij Kodi 

7. Urdhri nga ky nen mund të ankimohet. Ankesa nga ky paragraf nuk e 
zvarrit procedurën penale ose ekzekutimin e urdhrit nga ky nen. 
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Paragrafi 1.  
 
Aktakuza është akt formal përmbajtja e së cilës taksativisht përcaktohet me ligj.519 Si e 
tillë aktakuza i përmban elementet e domosdoshme dhe ato fakultative.520 Në grupin e 
elementeve të domosdoshme të aktakuzës bën pjesë edhe përcaktimi me saktësi i çdo 
ndërtese, pasurie të paluajtshme, pasuri të luajtshme, fonde apo pasuri të tjera që mund 
t’i nënshtrohen konfiskimit. Në aktakuzë, po ashtu përshkruhen provat e nevojshme që 
kërkohen për të arsyetuar konfiskimin nga Kapitulli XVIII.521 Në këtë kontekst mund 
të ndodhë në praktikë që ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti 
që është objekt i urdhrit nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 266 të 
KPP-së të mos jetë përfshirë në përmbajtjen e aktakuzës në pajtim me nenin 241, 
paragrafi 1. nënparag. 9 të KPP-së, para shqyrtimit të dytë. Në të tilla raste kur 
aktakuzës i mungon ky element i domosdoshëm, përkatësisht përcaktimi me saktësi i 
çdo ndërtese, pasuri të paluajtshme, pasuri të luajtshme, fonde apo pasuri të tjera që 
mund t’i nënshtrohen konfiskimit si edhe provat e domosdoshme që e arsyetojnë 
konfiskimin, pronari ose poseduesi mund t’ia paraqesë kërkesën gjyqtarit të vetëm 
gjykues ose kryetarit të trupit gjykues për t’ia liruar pasurinë pronarit apo poseduesit. 
Arsye kryesore e përfshirjes në aktakuzë të pasurive të cilat mund t’i nënshtrohen 
konfiskimit, në të cilat i akuzuari ka të drejta pronësore, është domosdoshmëria për t’i 
bërë me dije të akuzuarit se prokurori i shtetit para gjykatës do të synojë të provojë se 
pasuritë e tilla duhet të konfiskohen. Në të kundërtën nëse, këto pasuri nuk përfshihen 
në aktakuzë, ato duhet t’i kthehen të akuzuarit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Në parag. 2 të këtij neni rregullohen ato situata procedurale kur pasuritë që janë objekt 
i konfiskimit në ndonjë procedurë tjetër ligjore, për shkak të rëndësisë së konfiskimit 
në këto procedura, gjykata megjithatë mund të refuzojë lirimin e pasurive të tilla. Me 
fjalë të tjera, në rastet kur ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti 
që është objekt i urdhrit për masë të përkohshme nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim 
afatgjatë nga neni 266 i KPP-së është objekt i ndonjë procedure tjetër ligjore të 
konfiskimit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të refuzojë 
kërkesën për të liruar pasurinë pronarit apo poseduesit, me arsyetim se sendi mund të 
shërbejë si provë në procedurë, apo se do të përfshihet në një aktakuzë e cila ende nuk 
është ngritur por e cila në ndërkohë do të ngritet.522 
 
Paragrafi 3. 
 
Në parag. 3 të këtij neni precizohet përkatësisht saktësohet shkaku i refuzimit të 
kërkesës së të akuzuarit për të liruar pasurinë e pronarit apo poseduesit nga gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues. Në të vërtetë, kur me rastin e shqyrtimit të 
kërkesës për lirim të pasurisë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues 

                                                 
519 Shih: nenin 241 dhe 243 të KPP-së 
520 Lidhur me elementet e domosdoshme më hollësisht shih: komentet lidhur nenin 241 të KPP-së. 
521 Shih: nenin 241 parag. 1 nënparag. 1.9. 
522 Krahaso: Smibert, op. cit., fq. 23. 
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vlerëson se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është 
objekt i urdhrit nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 266 i KPP-së, 
mund të shërbejë si provë në shqyrtim gjyqësor, në një situatë të tillë procedurale mund 
të refuzojë kërkesën për të liruar pasurinë pronarit ose poseduesit. 
 
Paragrafi 4. 
 
Në vazhdën e përjashtimeve nga parag. 2 dhe 3 për të liruar pasurinë pronarit apo 
poseduesit sipas parag. 1 të këtij neni, në parag. 4 të këtij neni, si mund të shihet 
përcaktohet edhe një shkak shtesë për gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e trupit 
gjykues për të refuzuar lirimin e pasurisë së pronarit apo poseduesit. Me fjalë të tjera, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, mund të refuzojë kërkesën e 
pronarit apo poseduesit për ta liruar pasurinë në rastet kur ndërtesa, pasuria e 
paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është objekt i urdhrit nga neni 273 ose i 
urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 266 i KPP-së, eventualisht do të mundë të 
përfshihet në aktakuzën e cila ende nuk është ngritur. Mirëpo, në këtë rast lidhur me 
mundësinë e përfshirjes së pasurisë në aktakuzën e cila do të ngrihet në ndërkohë, 
kërkohet që prokurori i shtetit tanjoftojë gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e 
trupit gjykues. Në anën tjetër, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 
mund të marrë në konsiderim kërkesën e prokurorit të shtetit ashtu që mund të vendosë 
që të pezullojë kërkesën për t’ia liruar pasurinë pronarit apo poseduesit. Megjithatë, 
krahas pezullimit të kërkesës për lirim të pasurisë, nga parag. 1 i nenit 274, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues njëkohësisht me qëllim të mbrojtjes së të 
drejtës në pronësi ose posedim, mund t’ia lejojë paraqitësit të kërkesës që të ripërtërijë 
kërkesën pas gjashtë muajve, pas pezullimit të kërkesës së tillë me kusht që të mos 
ngrihet aktakuzë tjetër. 
 
Paragrafi 5. 
 
Në parag. 5 të këtij neni sanksionohet në një mënyrë pasiviteti i prokurorit të shtetit pas 
vendimit të gjykatës për të pezulluar lirimin e pasurisë së pronarit apo poseduesit sipas 
parag. 4 të këtij neni. Prandaj, në ato raste kur prokurori i shtetit nuk ngritë aktakuzë 
tjetër në të cilën do të përfshiheshin pasuritë që mund të jenë objekt i konfiskimit dhe 
paraqitësi i kërkesës ripërtërinë kërkesën pas 6 muajve, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues nxjerr urdhër me të cilin miraton urdhrin për lirimin e pasurisë 
së pronarit apo poseduesit nga paragrafi 6. i KPP-së. Mirëpo, në këtë rast prokurori i 
shtetit mund të kërkojë vazhdimin e pezullimit të kërkesës për lirimin e pasurisë prej 3 
muajve vetëm në rrethana të jashtëzakonshme. Si mund të shihet, termi rrethana të 
jashtëzakonshme është tepër i gjerë dhe i pa përcaktuar më afër, ashtu që praktikës i 
mbetet që të përcaktojë se kur ekzistojnë rrethanat e jashtëzakonshme për të kërkuar 
prokurori i shtetit vazhdimin e pezullimit të kërkesës prej tre muajve.  
 
Paragrafi 6. 
 
Derisa në parag. 1 të këtij neni përcaktohet e drejta e pronarit apo poseduesit për të 
kërkuar lirimin e pasurisë e në parag. 2, 3 dhe 4 autorizimi i gjykatës për të refuzuar 
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ose pezulluar kërkesën për lirim të pasurisë, në parag. 6 të këtij neni përcaktohen 
shprehimisht kushtet nën të cilat, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
miraton kërkesën nga parag. 1 të këtij neni. Me fjalë të tjera, gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i trupit gjykues miraton kërkesën nga paragrafi 1. i këtij neni pasi të ketë 
vërtetuar se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është 
objekt i urdhrit nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 266 të KPP-së 
nuk është përfshirë në përmbajtjen e aktakuzës në pajtim me nenin 241, paragrafi 1 
nënparag 9. të KPP-së. 
  
Paragrafi 7. 
 
Në parag. 7 të këtij neni përcaktohet shprehimisht se urdhri nga neni 274 mund të 
ankimohet. Më tutje, theksohet se ankesa ndaj urdhrit nga neni 274 nuk e zvarritë 
procedurën penale ose shtyn ekzekutimin e urdhrit. 
 
Neni 275 [Provat e nevojshme për konfiskimin e dobisë pasurore, të fituar 

me vepër penale] 
 
1. Para se gjykata të lëshojë urdhër përfundimtar për konfiskimin penal të 

ndërtesës, pasurisë së paluajtshme, pasurisë së luajtshme ose aseteve të 
përcaktuara në aktakuzë, në aktakuzë duhet të pretendohet dhe prokurori i 
shtetit duhet ta provojë në shqyrtim gjyqësor se ndërtesa, pasuria e 
paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti ka qenë dobi pasurore e veprës 
penale nën hetim, në pajtim me nenet 276-280 të këtij Kodi. 

2. Prokurori i shtetit, i dëmtuari ose i pandehuri mund të marrin në pyetje 
dëshmitarët dhe të paraqesin prova në shqyrtim gjyqësor për të mbështetur 
ose kundërshtuar provat nga paragrafi 1. i këtij neni. 

3. Në raportin nga neni 148 i këtij Kodi dhe gjatë dëshmisë në shqyrtim 
gjyqësor, eksperti financiar i kualifikuar mund të shpreh mendimin e tij 
nëse ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme apo aseti i 
përcaktuar në aktakuzë është rrjedhojë e veprës penale që është nën hetim. 

4. Nëse i dëmtuari ka paraqitur kërkesë pasurore juridike për rikthimin e 
sendit të humbur nga vepra penale ose për kompensimin monetar 
ekuivalent për vlerën e sendit, kjo kërkesë pasurore juridike mund të 
mbështet dëshminë që kërkohet në paragrafin 1. të këtij neni, por nuk 
mund të merret si provë e vetme apo vendimtare nga paragrafi 1. i këtij 
neni. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e parag. 1 të këtij neni përmban një udhëzim të përgjithshëm se çka duhet 
bërë prokurori i shtetit për të vërtetuar se një pasuri është dobi pasurore e fituar me 
vepër penale. Në të vërtetë, sipas kësaj dispozite, prokurori i shtetit para se gjykata të 
lëshojë urdhër përfundimtar për të konfiskuar sendet që janë objekt i konfiskimit 
detyrohet që në aktakuzë por edhe në shqyrtim gjyqësor të paraqesë prova me të cilat 
do të provohet se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti ka qenë 
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dobi pasurore e veprës penale. Me fjalë të tjera, në aktakuzë jo vetëm që precizohet çdo 
ndërtesë, pasuri e paluajtshme, pasuri të luajtshme, fonde apo pasuri të tjera që mund 
t’i nënshtrohen konfiskimit, por njëkohësisht paraqiten edhe provat e nevojshme me të 
cilat arsyetohet konfiskimi. Duhet theksuar në këtë rast se procedura e të provuarit 
zbatohet në pajtim me dispozitat e neneve 276-280. 
 
Paragrafi 2. 
 
Derisa në parag. 1 jepen udhëzime të përgjithshme për prokurorin e shtetit për të 
argumentuar se një pasuri është dobi pasurore e fituar me vepër penale, në parag. 2 të 
këtij neni konkretizohen subjektet të cilat në shqyrtimin gjyqësor mund të paraqesin 
prova për të mbështetur ose kundërshtuar faktet që kanë të bëjnë me konfiskimin e 
dobisë pasurore. Kështu, palët përkatësisht prokurori i shtetit i dëmtuari ose i pandehuri 
në shqyrtimin gjyqësor në kuadër të procedurës së provave, kanë të drejtë për të marrë 
në pyetje dëshmitarët dhe të paraqesin prova të tjera për të mbështetur ose kundërshtuar 
provat lidhur me konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale. 
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas parag. 3 të këtij neni mund të kërkohet nga eksperti i kualifikuar raport financiar 
nga neni 148 dhe gjatë dëshmisë në shqyrtimin gjyqësor për të shprehur mendimin në 
përpjekje për të argumentuar nëse pasuria e përcaktuar në aktakuzë është dobi pasurore 
e fituar me vepër penale për të cilën janë zhvilluar hetimet. Ndërkaq, lidhur me 
ekzaminimin dhe analizat financiare nga neni 148523 zbatohen të gjitha rregullat që 
vlejnë për ekspertizën dhe deklaratën e ekspertit nga neni 136-142.524  
 
Paragrafi 4. 
 
Në parag. 4 të këtij neni vazhdohet me rregullimin e mënyrave të të provuarit në 
shqyrtimin gjyqësor nëse pasuria e cekur në aktakuzë ka qenë dobi pasurore e veprës 
penale për të cilën është zhvilluar procedurë penale. Mirëpo, në këtë rast si mund të 
shihet, kjo bëhet në kontekst të kërkesës pasurore juridike të paraqitur nga i dëmtuari i 
cili kërkon rikthimin e sendit të përfituar me veprën penale ose kompensimin në të 
holla që është ekuivalente për vlerën e sendit, (por jo edhe anulimin e veprimit të 
caktuar juridik). Si mund të shihet, në paragrafin 4 të këtij neni nuk përfshihet 
shprehimisht kërkesa pasurore juridike e cila konsiston në anulimin e veprimit të 
caktuar juridik nga neni 458 parag. 2. Megjithatë, në rastet kur i dëmtuari me vepër 
penale ka paraqitur kërkesë pasurore juridike për rikthimin e sendit të përfituar me 
veprën penale ose për kompensimin në të holla e cila është ekuivalente për vlerën e 
sendit, sipas parag. 4 të këtij neni, kërkesës pasurore juridike të tillë i jepet vlerë e 
caktuar provuese. Kjo nënkupton që më kërkesën pasurore juridike të paraqitur nga i 
dëmtuari në këtë rast mund të mbështetën provat për konfiskimin e dobisë pasurore të 
fituar me veprën penale që kërkohen me paragrafin 1 të këtij neni. Mirëpo, duhet 
theksuar se kërkesa pasurore juridike megjithatë nuk mund të jetë dhe të merret si 
                                                 
523 Më hollësisht shih: komentet e nenit 148 të KPP-së.  
524 Më hollësisht shih: komentet e neneve 136-142 të KPP-së. 
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provë e vetme apo vendimtare për të mbështetur konfiskimin nga paragrafi 1 i këtij 
neni. 
  
Neni 276 [Përcaktimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale] 
 
1. Ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është 

fituar drejtpërdrejt nëpërmjet veprimeve që përbëjnë vepër penale është 
dobi pasurore e fituar me atë vepër penale. 

2. Mjetet e përfituara drejtpërdrejt si rezultat i veprimeve që përbëjnë vepër 
penale janë dobi pasurore e fituar me atë vepër penale. 

3. Ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është 
blerë me mjetet e përfituara drejtpërdrejt nga veprimet që përbëjnë vepër 
penale është dobi pasurore e fituar me atë vepër penale. 

4. Mjetet e përfituara në mënyrë indirekte si rezultat i veprimeve që përbëjnë 
vepër penale, përfshirë interesin, fitimin bruto, ose rritjen nga kursi 
këmbimor i valutës, janë dobi pasurore e veprës penale nëse mjetet e 
përfituara në mënyrë indirekte nuk do të krijoheshin pa mjete nga 
paragrafi 2. i këtij neni. 

5. Ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti i blerë me 
mjetet e përfituara në mënyrë indirekte në pajtim me paragrafin 4. të këtij 
neni është dobi pasurore e fituar me atë vepër penale. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në parag. 1 deri 4 të këtij neni synohet që të përcaktohen në mënyrë të qartë kriteret 
nëpërmjet të cilave do të vlerësohet nëse një send me të vërtetë është dobi pasurore e 
fituar me vepër penale. Kështu, në parag. 1 të këtij neni përcaktohet kriteri i parë 
nëpërmjet të cilit çdo pasuri e përfituar në mënyrë të drejtpërdrejtë si produkt i 
veprimeve që përbëjnë vepër penale duhet të konfiskohet.525 Për më tepër, sipas parag. 
1 të këtij neni përcaktohet se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose 
aseti të cilën një person e ka fituar drejtpërdrejt nëpërmjet veprimeve që përbëjnë vepër 
penale konsiderohet dobi pasurore e fituar me atë vepër penale. Kështu, p.sh. 
automobili apo banesa e dhënë si mito zyrtarit shtetëror si shkëmbim për një favor 
sipas parag. 1 të këtij neni konsiderohet dobi pasurore e përfituar me vepër penale, të 
cilat duhet të konfiskohen.  
 
Paragrafi 2. 
 
Derisa në parag. 1 të këtij neni bëhet fjalë për pasuritë e përfituara drejtpërdrejt si 
rezultat i veprimeve që përbëjnë veprën penale, në parag. 2 të këtij neni bëhet fjalë për 
paratë apo fondet e përfituara drejtpërdrejt si rezultat i veprës. Pra, në rastin nga parag. 
2 i këtij paratë apo fondet e përfituara drejtpërdrejt si rezultat i veprës penale 
konsiderohen si dobi pasurore e cila duhet të konfiskohet. Kështu, p.sh. parat e dhëna si 
mito zyrtarit shtetëror si shkëmbim për një favor, sipas parag. 2 të këtij neni 
konsiderohet dobi pasurore, të cilat duhet të konfiskohen. 
                                                 
525 Krahaso: Smibert, op. cit., fq. 24. 
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Paragrafi 3. 
 
Me parag. 3 të këtij neni vazhdohet me përcaktimin dhe specifikimin e veprime të tjera 
që kanë për rezultat dobinë pasurore të fituar me vepër penale. Kështu, në parag. 3 të 
këtij neni bëhet e qartë se edhe ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose 
aseti që është blerë me mjetet e përfituara drejtpërdrejt nga veprimet që përbëjnë vepër 
penale konsiderohet dobi pasurore e fituar me atë vepër penale. Në këtë rast sikurse në 
rastet e parag. 1 dhe 2, dobia e tillë pasurore duhet të konfiskohet. 
 
Paragrafi 4. 
 
Derisa në parag. 1 deri në 3 bëhet fjalë për sendet apo mjetet e përfituara drejtpërdrejt 
si rezultat i veprimeve që përbëjnë vepër penale, në parag. 4 bëhet fjalë për mjetet e 
përfituara në mënyrë indirekte si rezultat i veprimeve që përbëjnë vepër penale. Këtu, 
para se gjithash bëjnë pjesë mjetet e përfituara në mënyrë indirekte si rezultat i 
veprimeve që përbëjnë vepër penale. Mjetet e përfituara në mënyrë indirekte mund të 
jenë të shumta por, në grupin e këtyre përfitimeve sipas parag. 3 të këtij neni bëjnë 
pjesë interesi (kamatat), fitimi bruto, ose rritja nga kursi këmbimor i valutës. Të gjitha 
këto përfitime indirekte janë dobi pasurore si rezultat i veprës penale. Por, kriter për 
përcaktimin e mjeteve të përfituara në mënyrë indirekte është fakti nëse mjetet e 
përfituara në mënyrë indirekte do të krijoheshin pa mjete nga paragrafi 2. i këtij neni. 
Rrjedhimisht nëse mjetet e përfituara në mënyrë indirekte nuk do të krijoheshin pa 
mjetet e përfituara drejtpërdrejt si rezultat i veprës penale, bëhet e qartë se mjetet e tilla 
duhet të konfiskohen. 
 
Paragrafi 5. 
 
Në parag. 5 përcaktohen rastet e angazhimit të mjeteve të përfituara në mënyrë 
indirekte (si rezultat i veprimeve që përbëjnë vepër penale), për të blerë pasuri me vlera 
të ndryshme. Kështu, sipas parag. 5 të këtij neni bëhet e qartë se ndërtesa, pasuria e 
paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti i blerë me mjetet e përfituara në mënyrë 
indirekte në pajtim me paragrafin 4 të këtij neni konsiderohet dobi pasurore e fituar me 
atë vepër penale. 
 
Neni 277 [Llogaritja e dobisë pasurore të fituar me vepër penale] 
 
1. Për qëllim të këtij Kodi, nëse mjetet të cilat janë dobi pasurore e veprës 

penale përzihen me mjete që nuk janë dobi pasurore e veprës penale, çdo 
shumë që është e mundshme për konfiskim dhe e cila është e barabartë apo 
më e ultë se shuma e dobisë pasurore konsiderohet si dobi pasurore e 
veprës penale. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues mbështeten në rregullat e 
kontabilitetit dhe provat që kanë në dispozicion për të përcaktuar një 
vlerësim të arsyeshëm të shumës së dobisë pasurore të veprës penale. 
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Paragrafi 1. 
 
Në parag. 1 të këtij neni rregullohen ato situata procedurale kur dobia pasurore e 
përfituar me vepër penale përzihet me mjete që nuk janë dobi pasurore e veprës penale. 
Kjo praktikisht mund të ndodh kur i pandehuri, një shumë të caktuar të hollave të 
marra nga mitoja e deponon në xhirollogarinë bankare, në të cilën paraprakisht ka pas 
mjete të tjera të pastra të cilat nuk kanë qenë rezultat i veprës penale. Në këtë rast është 
e qartë se bëhet fjalë për përzierje të mjeteve të pista me mjetet e pastra. Së këndejmi 
shtrohet pyetja si mund të konfiskohen parat e pista kur ato janë përzier me parat e 
pastra. Këtu duhet zbatuar rregullën e përcaktuar në parag. 1 të këtij neni, sipas së cilës 
çdo shumë që është e barabartë apo më e ulët se shuma e dobisë pasurore që duhet të 
konfiskohet duhet të mbetet në xhirollogarinë bankare për t’u konfiskuar.526 Dobia 
pasurore përkatëse në shumën e caktuar të mjeteve sipas kësaj rregulle duhet të 
konfiskohet pa marrë para sysh se sa herë i pandehuri në ndërkohë ka tërhequr mjetet 
që përbëjnë dobinë pasurore dhe ka deponuar mjetet të cilat nuk përbëjnë dobinë 
pasurore të fituar me veprën penale. Po ashtu, duhet pritur që i pandehuri mjetet që 
përbëjnë dobinë pasurore t’i bartë prej një xhirollogarie në tjetrën, duke i përzier me 
mjetet e pastra. Në të gjitha këto raste prokurori i shtetit duhet të urdhërojë ngrirjen e 
mjeteve në këto xhirollogari për të siguruar konfiskimin e dobisë pasurore deri në 
shumën që përbën dobinë pasurore të fituar me vepër penale. 
  
Paragrafi 2. 
 
Dispozitën e parag. 2 të këtij neni duhet vështruar në kontekst të dispozitës së parag. 1 
të këtij neni, me të cilin kërkohet të llogaritet përkatësisht të përcaktohet dobia pasurore 
në rastet kur mjetet të cilat janë dobi pasurore e veprës penale përzihen me mjetet që 
nuk janë dobi pasure e veprës penale. Kështu, sipas parag. 2 të këtij neni gjyqtari i 
vetëm ose kryetari i trupit gjykues më rastin e përcaktimit të shumës së dobisë pasurore 
të përfituar me vepër penale, udhëzohet që të mbështetë rregullat e kontabilitetit dhe 
provat që i ka në dispozicion, për të dhënë një vlerësim të arsyeshëm të shumës së 
parave që duhet të konfiskohen. 
 
Neni 278 [Dobia pasurore nga vepra penale që gjendet në posedim të palës së tretë] 
 
1. Nëse të ardhurat nga vepra penale i kalohen personit tjetër, organizatës 

afariste apo personit juridik para se të bëhet konfiskimi, këto të ardhura 
konfiskohen nëse: 
1.1. të ardhurat nga vepra penale janë kaluar nga posedimi i të pande-

hurit; 
1.2. kalimi i të ardhurave nga vepra penale ka qenë për një shumë 

substancialisht më të ultë se sa çmimi real i tregut; dhe 
1.3. ka prova se i pandehuri ende kontrollon ose shfrytëzon të ardhurat 

nga vepra penale. 
2. Nëse të ardhurat nga vepra penale janë në posedim të ndonjë personi tjetër, 

organizate afariste apo personi juridik, këto të ardhura konfiskohen nëse: 
                                                 
526 Krahaso: Smibert, op. cit. fq. 24-25. 
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2.1. personi, organizata afariste apo personi juridik ka siguruar posedimin 
e të ardhurave nga vepra penale si rezultat i drejtpërdrejtë i veprës 
penale; 

2.2. ka prova se i pandehuri kontrollon ose shfrytëzon të ardhurat nga 
vepra penale ose mban kontrollin mbi organizatën afariste apo 
personin juridik. 

 
Paragrafi 1. 
 
Një pasuri mund të konfiskohet edhe në rastet kur nuk është formalisht në pronësi të të 
pandehurit por, mbahet nga personi tjetër. Kjo vjen në shprehje në ato raste kur personi 
tjetër është pjesëmarrës në veprën penale apo në shpërlarjen e pasurisë që duhet të 
konfiskohet.527 Megjithatë, jo gjithherë konfiskohet pasuria e cila i kalohet personit 
tjetër, sidomos në ato raste kur pasuria është bartur me mirëbesim528 te personi tjetër 
përkatësisht kur blerësi ka paguar çmimin e tregut dhe më pas ka marrë kontrollin e 
plotë mbi atë pasuri.  
Në nenin 278 përcaktohen kushtet e konfiskimit të dobisë pasurore nga vepra penale e 
cila gjendet në posedim të personave të tjerë. Kështu, në parag. 1 të këtij neni 
përcaktohen kushtet në rastet kur të ardhurat nga vepra penale i kalohen personit tjetër, 
organizatës afariste apo personit juridik para se të bëhet konfiskimi. Në këtë rast, sipas 
kësaj dispozite të ardhurat e tilla konfiskohen kur plotësohen këto kushte: a) të ardhurat 
nga vepra penale të jenë kaluar nga posedimi i të pandehurit; b) kalimi i të ardhurave 
nga vepra penale ka qenë për një shumë thelbësisht më të ultë se sa çmimi real i tregut 
dhe c) ka prova të mjaftueshme se i pandehuri ende kontrollon ose shfrytëzon të 
ardhurat nga vepra penale.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas parag. 2 të këtij neni po ashtu do të urdhërohet konfiskimi edhe në rastet kur të 
ardhurat nga vepra penale janë në posedim të ndonjë personi tjetër, organizate afariste 
apo personi juridik. Mirëpo, këto të ardhura konfiskohen në rastet kur përmbushen këto 
kushte: a) personi, organizata afariste apo personi juridik ka siguruar posedimin e të 
ardhurave nga vepra penale si rezultat i drejtpërdrejtë i veprës penale dhe b) ka prova 
se i pandehuri kontrollon ose shfrytëzon të ardhurat nga vepra penale ose mban 
kontrollin mbi organizatën afariste apo personin juridik. Në rastin nga ky paragraf si 
edhe nga paragrafi 2 i këtij neni, blerësit me mirëbesim nuk i konfiskohet dobia 
pasurore, i cili ka paguar çmimin e tregut për pasurinë e blerë. Kjo për arsye se si u tha 
më sipër, personi i tretë e gëzon mbrojtjen sipas dispozitës së nenit 97 të KP-së dhe 
nenit 5 parag. 4 të Ligjit për kompetencat e zgjeruara të konfiskimit si edhe me 
dispozitat e neneve vijuese 270 dhe 280 të KPP-së.529  
 

                                                 
527 Smibert, op.cit., fq. 26-27. 
528 Shih: nenin 97 parag. 2 të KP-së dhe nenin 5 parag. 4 i Ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfis-
kimin e pasurisë. 
529 Më hollësisht shih: komentet e nenit 279 dhe 280 të KPP-së. 
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Neni 279 [Të drejtat e palës së tretë që posedon dobinë pasurore nga vepra penale] 
 
1. Kur shqyrtohet konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale, 

personi të cilit i është kaluar dobia pasurore si dhe përfaqësuesi i 
organizatës afariste ose personi juridik thirren për t’u marrë në pyetje 
gjatë hetimit dhe në shqyrtim gjyqësor. Në thirrje paralajmërohet se 
procedura mund të zbatohet edhe pa praninë e tij. 

2. Përfaqësuesi i organizatës afariste ose personi juridik në shqyrtim gjyqësor 
merret në pyetje pas të akuzuarit. Në mënyrë të njëjtë veprohet edhe me 
personin të cilit i është kaluar dobia pasurore e fituar me vepër penale, nëse 
ai nuk është thirrur si dëshmitar. 

3. Personi të cilit i është kaluar dobia pasurore dhe përfaqësuesi i organizatës 
afariste ose personi tjetër juridik kanë të drejtë të propozojnë marrjen e 
provave për përcaktimin e dobisë pasurore, dhe me lejen e gjyqtarit të 
vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues t’u bëjnë pyetje të pandehurit, 
dëshmitarëve dhe ekspertëve. 

4. Përjashtimi i publikut nga shqyrtimi gjyqësor nuk vlen për personin në të 
cilin ka kaluar dobia pasurore, përfshirë përfaqësuesin e ndërmarrjes 
afariste apo personin tjetër juridik. 

5. Kur gjykata vetëm në shqyrtim gjyqësor mëson se është ngritur çështja e 
konfiskimit të dobisë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale, e 
ndërpret shqyrtimin gjyqësor dhe e thërret personin në të cilin ka kaluar 
dobia pasurore e fituar me vepër penale ose përfaqësuesin e organizatës 
afariste apo personin tjetër juridik. 

 
Paragrafi 1. 
 
Siç është theksuar më parë, dobia pasurore e fituar me anë të kryerjes së veprës penale 
konfisohet jo vetëm nga kryerësi i veprës penale por edhe nga personi të cilit i është 
kaluar dobia pasurore si edhe përfaqësuesi i organizatës afariste ose personi juridik 
(neni 97 parag. 1 dhe 2 dhe neni 99 i KP-së). Mirëpo, kur dobia pasurore është bartur 
tek anëtarët e familjes ose në persoat të tjerë nuk konfiskohet nëse këta persona 
provojnë se si kompensim kanë dhënë vlerën e plotë (neni 97 parag. 2 i KP-së).  
Në dispozitën e parag. 1 të këtij neni rregullohet pikërisht procedura e konfiskimit ndaj 
personave fizikë, përfaqësuesit të organizatës afariste ose personave juridikë tek të cilët 
është kaluar dobia pasurore. Këta persona sipas rregullës thirren për t’u marrë në pyetje 
gjatë hetimit dhe në shqyrtim gjyqësor. Mirëpo, marrja e tyre në pyetje përkitazi me 
shqiptimin e masës për konfiskim të dobisë pasurore nuk është prezumim i 
domosdoshëm procedural, nga se këta persona në thirrje paralajmërohen se procedura 
për konfiskim mund të mbahet edhe pa praninë e tyre. Me fjalë të tjera, marrja në 
pyetje e këtyre personave është vetëm një mundësi e cila i jepet në favor të këtyre 
personave për t’u deklaruar lidhur me dobinë pasurore tek të cilët e ka bartur i 
pandehuri, e cila duhet të merret. Kjo zgjidhje vjen në shprehje vetëm në rastet kur 
personi në fjalë nuk e ka cilësinë e dëshmitarit, ndërkaq nëse e ka cilësinë e 
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dëshmitarit, zbatohen rregullat e përgjithshme të thirrjes dhe marrjes në pyetje të 
dëshmitarëve.530  
 
Paragrafi 2. 
 
Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë marrja në pyetje e përfaqësuesit të 
organizatës afariste ose personit juridik në shqyrtim gjyqësor. Kështu, personat e 
theksuar në paragrafin 2 do merren në pyetje pas të akuzuarit i cili është deklaruar se 
nuk e konteston akuzën, ndërkaq në të kundërtën kur i akuzuari e konteston akuzën ose 
merret se e konteston akuzën, në fillim të procedurës së provave.531 Në të njëjtën 
mënyrë, gjykata vepron edhe me personin të cilit i ka kaluar dobia pasurore e fituar me 
vepër penale, me kusht që të mos jetë thirrur si dëshmitar. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Sipas paragrafit 3 të këtij neni, personi të cilit i është kaluar dobia pasurore dhe 
përfaqësuesi i organizatës afariste ose personi tjetër juridik, përveç mundësisë për të 
dhënë deklarata, kanë të drejtë të propozojnë marrjen e provave për të përcaktuar 
dobinë pasurore. Këta persona mund të propozojnë vetëm ato prova që kanë të bëjnë 
me përcaktimin e dobisë pasurore. Përveç kësaj, këta persona me lejen e gjyqtarit të 
vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues mund t’u bëjnë pyetje të pandehurit, 
dëshmitarëve dhe ekspertëve, vetëm lidhur me përcaktimin e dobisë pasurore. Në prag. 
4 të këtij neni, përcaktohet se në rastet kur është përjashtuar publiku nga shqyrtimi 
gjyqësor, nga shqyrtimi gjyqësor nuk përjashtohen: personi në të cilin ka kaluar dobia 
pasurore dhe përfaqësuesi i ndërmarrjes afariste apo personi tjetër juridik. 
 
Paragrafi 5. 
 
Në parag. 5, është paraparë mundësia e ndërprerjes së shqyrtimit gjyqësor në rastet kur 
gjykata vetëm në shqyrtim gjyqësor mëson se duhet shqyrtuar çështjen e konfiskimit të 
dobisë pasurore të fituar me vepër penale. Në këtë rast njëkohësisht thirret personi në të 
cilin ka kaluar dobia pasurore e fituar me vepër penale ose përfaqësuesi i organizatës 
afariste apo personit tjetër juridik.  
 
Neni 280 [Procedura për palën e tretë që posedon dobinë pasurore 

nga vepra penale] 
 
1. Gjykata mund të shqiptojë konfiskim të dobisë pasurore të fituar me 

kryerjen e veprës penale në aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor 
ose në aktgjykim mbi vërejtjen gjyqësore, si dhe në aktvendim me të cilin 
shqiptohet masa e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitim të kryerësve të 
veprave penale të varur nga alkooli ose droga. 

2. Në dispozitivin e aktgjykimit ose të aktvendimit, gjykata përcakton shumën 
e parave dhe sendin e konfiskuar. Kur ka shkaqe të arsyeshme, gjykata 

                                                 
530 Škulić, Milan 1, fq. 1287.  
531 Pavišić, Berislav 1, fq. 948.  
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mund të lejojë pagesë me këste të dobisë pasurore të fituar nga veprat 
penale dhe cakton afatin e pagesës dhe shumën e saj. 

3. Kur gjykata ka shqiptuar konfiskim të dobisë pasurore të fituar me vepër 
penale ndaj personit, organizatës afariste apo ndaj personit tjetër juridik, 
kopja e vërtetuar e aktgjykimit ose e aktvendimit i dërgohet edhe personit 
në të cilin ka kaluar dobia pasurore si dhe përfaqësuesit të organizatës 
afariste apo personit tjetër juridik. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me dispozitën paragrafit 1 të këtij neni përcaktohen vendimet me të cilat mund të 
shqiptohet konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale. Vendimet me të cilat 
mund të shqiptohet kjo masë janë: aktgjykimi me të cilin i akuzuari shpallet fajtor, 
aktgjykimi mbi vërejtjen gjyqësore dhe aktvendimi me të cilin shqiptohet masa e 
trajtimit të detyrueshëm për rehabilitim të kryerësve të veprave penale të varur nga 
alkooli ose droga. Në këtë rast vlen të analizohet vendimi i fundit, përkatësisht 
aktvendimi me të cilin shqiptohet masa e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitim ndaj 
kryerësve të varur nga alkooli ose droga. Kjo para se gjithash për arsye se kjo masë, 
kështu siç është përcaktuar në këtë paragraf nuk mund të shqiptohet me aktvendim por 
me aktgjykim.532 Rjedhimisht, dispozita e parag. 1 të këtij neni, e cila përcakton se 
dobia pasurore shqiptohet me aktvendim (dhe jo me aktgjykim) është në kolizion me 
dispozitën e nenit 503 parag. 1 sipas të cilës gjykata me aktgjykim dënues (dhe jo me 
aktvendim) mund të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitimin e 
kryerësve të varur nga alkooli ose nga droga. Konsiderojmë se aktvendimi nga parag. 1 
i këtij neni i referohet jo masës për trajtim të detyrueshëm rehabilitues të kryerësve të 
varur nga alkooli ose droga por masës për trajtim të detyrueshëm psikiatrik, masë kjo e 
cila pikërisht shqiptohet me aktvendim (neni 514 parag. 3). Kjo për arsye se dobinë 
pasurore të fituar me vepër penale nuk mund ta mbajë askush, përfshirë edhe kryerësit 
me çrregullime mendore. 
 
Paragrafi 2. 
 
Gjykata në dispozitivin e aktgjykimit ose të aktvendimit precizon shumën e parave dhe 
sendin e konfiskuar. Kur gjykata vlerëson se ekzistojnë shkaqe të arsyeshme, personit 
të cilit i konfiskohet dobia pasurore e fituar me vepër penale, mund t’i lejojë që shumën 
e parave në emër të dobisë pasurore ta paguajë me këste duke caktuar afatin dhe duke 
precizuar shumën e dobisë pasurore. Se kur ekzistojnë shkaqet e arsyeshme është 
çështje faktike të cilën gjykata e vlerëson prej rastit në rast. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafin 3 të këtij neni përcaktohet detyrimi i gjykatës për t’ia dërguar një kopje 
të aktgjykimit ose të aktvendimit personit në të cilin ka kaluar dobia pasurore si edhe 
përfaqësuesit të organizatës afariste apo personit tjetër juridik, në rastet kur ndaj këtyre 
personave është shqiptuar konfiskim i dobisë pasurore të fituar me vepër penale. Këto 
                                                 
532 Shih: nenin 503 parag. 1.  
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vendime i dërgohen personave në fjalë ngase sipas nenit 381, parag. 4, ankesë ndaj 
aktgjykimit apo ndaj aktvendimit mund të paraqesë edhe personi pasuria e të cilit është 
konfiskuar ose nga i cili është konfiskuar dobia pasurore e fituar me vepër penale si 
edhe personi juridik, pasuria e të cilit është konfiskuar. Duhet theksuar se në këtë rast, 
ndaj vendimit me të cilin është shqiptuar masa e konfiskimit përshtatëshmërisht 
zbatohen dispozita të cilat vlejnë për ankesën kundër aktgjykimit, ndonëse në KPP-në e 
tashme, nga materia e konfiskimit, kanë hequr dispozitën me të cilën shprehimisht 
përcaktohet zbatimi përshtatëshmërisht i dispozitave lidhur me ankesë kundër 
aktgjykimit për dallim nga KPP-ja e mëparshme e cila kishte paraparë këtë mundësi në 
nenin 496. Po ashtu, KPP-ja e tashme për dallim nga Kodi i mëparshëm i procedurës 
penale i cili sipas nenit 495 i lejonte personit në të cilin ka kaluar dobia pasurore si 
edhe përfaqësuesit të organizatës afariste apo personit tjetër juridik, të paraqesin 
kërkesë për rishikim të procedurës penale, një mundësi të tillë shprehimisht nuk e 
lejon. Konsiderojmë, se të drejtën në rishikim të procedurës penale duhet njohur edhe 
personave të theksuar në nenin 279.  
 
Neni 281 [Pasuria që rezulton nga veprimet korruptive] 
 
1. Në rastet kur procedura penale nuk përfundohet me aktgjykim me të cilin i 

akuzuari shpallet fajtor, sendet e fituara me vepër penale nga neni 344 i 
Kodit Penal dhe marrja ose dhënia e kundërligjshme e shpërblimit, 
dhuratës ose përfitimit nga nenet 214, 314, 315, 428, 429, 430 dhe 431 të 
Kodit Penal gjithashtu konfiskohen kur: 
1.1. vërtetohen elementet ligjore të veprës penale nga neni 344 i Kodit 

Penal ose vërtetohet se sende të caktuara janë fituar me vepër penale 
nga neni 344 i Kodit Penal; ose 

1.2. vërtetohen elemente ligjore të veprës penale nga nenet 214, 314, 315, 
428, 429, 430 dhe 431 të Kodit Penal si dhe dhënia ose marrja e 
shpërblimit, dhuratës ose dobisë tjetër pasurore. 

2. Me kërkesë të arsyetuar të prokurorit të shtetit, gjykata merr aktvendim të 
osaçëm për konfiskim nga paragrafi 1. i këtij neni. Prokurori i shtetit në 
kërkesë shënon të gjitha të dhënat dhe rrethanat e rëndësishme për 
përcaktimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, të sendeve të 
fituara nga vepra penale ose dhënies të kundërligjshme të shpërblimit, 
dhuratës apo përfitimit. 

3. Kopja e vërtetuar e aktvendimit me shkrim nga paragrafi 2. i këtij neni i 
dërgohet pronarit të parave ose pasurisë së konfiskuar nëse ai dihet. Kur 
pronari nuk dihet, aktvendimi shpallet në stendën e gjykatës dhe pas tetë 
ditëve konsiderohet se i është dorëzuar pronarit të panjohur. 

4. Pronarët e parave ose të pasurisë së konfiskuar kanë të drejtë ankese 
kundër aktvendimit nga paragrafi 2. i këtij neni kur ata mendojnë se nuk 
ka bazë ligjore për konfiskim. 
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Paragrafi 1. 
 
Sipas rregullit sendet e fituara me vepër penale konfiskohen me aktgjykim me të cilin i 
akuzuari shpallët fajtor (neni 365 parag. 4). Mirëpo, në parag. 1 të këtij neni është 
paraparë mundësia që sendet e fituara me vepër penale të konfiskohen edhe kur 
procedura nuk përfundon me aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor. Kështu, 
sipas këtij paragrafi mund të konfiskohen sendet e fituara me anë të kryerjes së veprës 
penale edhe kur procedura nuk përfundon me aktgjykim fajësie nëse është fjala për 
sendet e fituara me anë të kryerjes së këtyre veprave penale: blerje, pranim ose fshehje 
e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 (referimi në nenin 
344 është i gabuar); keqpërdorim i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve nga neni 214; 
dhënie ose marrje e ryshfetit në lidhje me votimin nga neni 215 (referimi në nenin 
314); pranimi i paarsyeshëm i dhuratave nga neni 315; marrja e ryshfetit nga neni 428; 
dhënia e ryshfetit nga neni 429; dhënie ryshfetit zyrtarit publik të huaj nga neni 430 
dhe ushtrimi i ndikimit nga neni 431. Si mund të shihet konfiskimi në këtë mënyrë, në 
krahasim me KPP-në e mëparshme është zgjeruar edhe për dy vepra të tjera penale të 
cilat i referohen zgjedhjeve përkatësisht veprës penale të keqpërdorimit të detyrës 
zyrtare gjatë zgjedhjeve nga neni 214 dhe veprës penale dhënie ose marrje e ryshfetit 
në lidhje me votimin nga neni 215 (referimi në nenin 314 siç është theksuar më sipër 
është i gabuar). Gjykata mund të konfiskojë sendet e fituara me anë kryerjes së veprave 
penale të theksuara më sipër, vetëm nëse janë përmbushur kushtet e përcaktuara në 
paragrafin 1.1. dhe 1. 2. 
 
Paragrafi 2. 
 
Kur gjykata me aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallët fajtor njëkohësisht nuk vendos 
për konfiskim të sendit të fituar me anë veprës penale, për konfiskim të sendit gjykata 
vendos me aktvendim të posaçëm sipas kërkesës së arsyetuar të prokurorit të shtetit. 
Prokurori i shtetit detyrohet që në kërkesë të shënojë të gjitha rrethanat e rëndësishme 
për përcaktimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale dhe të sendeve të fituara 
nga vepra penale. Po ashtu, në kërkesë shënohen të gjitha rrethanat të rëndësishme 
lidhur me dhënien e kundërligjshme të shpërblimit, dhuratës ose përfitimit.  
 
Paragrafi 3. 
 
Gjykata ia dërgon pronarit të parave ose pasurisë së konfiskuar kopjen e aktvendimit të 
posaçëm me shkrim me të cilin është vendosur për konfiskim të sendit, nëse pronari 
është i njohur për gjykatën. Mirëpo, në rastet kur pronari nuk është i njohur sipas këtij 
paragrafi sikurse edhe në disa raste të tjera, për hir të efikasitetit procedural aktvendimi 
shpallet në stendën e gjykatës dhe pas kalimit të tetë ditëve nga shpallja konsiderohet 
se aktvendimi i tillë i është dorëzuar pronarit të panjohur. 
 
Paragrafi 4. 
 
Aktvendimi me të cilin janë konfiskuar paratë ose pasuria e e konfiskuar mund të 
atakohet nga pronarët e parave ose pasurisë së konfiskuar, kur ata konsiderojnë se nuk 
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janë përmbushur kushtet ligjore për konfiskim. Në këtë rast në mënyrë analoge 
zbatohen dispozitat lidhur me ankesën kundër aktgjykimit.  
 
Neni 282 [Pasuria që i nënshtrohet automatikisht konfiskimit] 
 
1. Pasuria që është qenësisht e rrezikshme ose e paligjshme i nënshtrohet 

automatikisht konfiskimit, pa marrë parasysh gjetjet e gjyqtarit të vetëm 
gjykues ose trupit gjykues lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të 
pandehurit. Poseduesi, shfrytëzuesi ose i pandehuri nuk ka të drejtë ankese. 

2. Pasuria nga paragrafi 1. të këtij neni përfshinë: 
2.1. armët të cilat janë krijuar apo përdorur në veprën penale nga nenet 

371 deri 376 të Kodit Penal. 
2.2. kimikatet, sendet, substancat, pajisjet ose armët që janë krijuar apo 

përdorur në veprën penale nga nenet 121, 122, 124, 125, 127, 128, 
129, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 158, 159, 161, 163, 172, 173, 174, 175, ose 176 të Kodit Penal. 

2.3.  imikatet ose substancat e krijuara apo të përdorura në veprën penale 
nga nenet 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 346, 347, 348, 350, 353, 
354 ose 355 të Kodit Penal, si dhkafshët, të lashtat, ushqimi apo uji i 
kontaminuar me vepër penale. 

2.4. kimikatet, fabrikat, pajisjet laboratorike apo substancat e krijuara 
apo të përdorura në veprën penale nga nenet 272-280 të Kodit Penal. 

2.5. paratë apo sendet e falsifikuara të krijuara apo të përdorura në 
veprën penale nga neni 292, 293, 301 303 ose i Kodit Penal. 

3. Për sendet e cekura në paragrafin 2. të këtij neni të cilat janë të nevojshme 
për shfrytëzim siprova në shqyrtim gjyqësor, sendi shkatërrohet ose në 
ndonjë mënyrë tjetër sigurohet, por fotografitë, testet laboratorike ose 
ekspertiza shërbejnë si prova të pranueshme për ekzistimin, identitetin dhe 
përbërjen e mjetet qenësisht të rrezikshëm. Për sendet nga paragrafi 2, 
nënparagrafët 2.2., 2.3., 2.4. dhe 2.5., të këtij neni një mostër e vogël ruhet. 

4. Policia njofton prokurorin e shtetit për veprimet e ndërmarra sipas 
paragrafit 3. të këtij neni brenda njëzet e katër (24) orëve. 

 
Paragrafi 1. 
 
Deri sa në nenin 281 përcaktohen kushtet për konfiskimin e pasurisë e cila rezulton nga 
veprimet korruptive, në nenin 282 përcaktohen shprehimisht pasuritë që i nënshtrohen 
automatikisht konfiskimit. Konfiskimi i pasurisë që rezulton nga veprimet korruptive 
rregullohet në mënyrë të ngjashme me dispozitën e nenit 498 të KPP-së së mëparshme. 
Ndërkaq, neni 282 me të cilin rregullohet pasuria e cila i nënshtrohet automatikisht 
konfiskimit është dispozitë e re e cila nuk ekzistonte në KPP-në e mëparshme. Në të 
vërtetë, në parag. 1 të këtij neni përcaktohet decidivisht se çdo pasuri që është qenësisht 
e rrezikshme ose e paligjshme automatikisht konfiskohet. Në këtë rast konfiskimi bëhet 
pa marrë parasysh nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose trupit gjykues ka vërtetuar fajësinë 
apo pafajësinë e të pandehurit. Kundër vendimit me të cilin konfiskohen pasuritë të 
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cilat i nënshtrohen automatikisht konfiskimit, poseduesit përkatësisht, shfrytëzuesit 
eventual të këtyre pasurive ose i pandehuri nuk ka të drejtë ankese. 
 
Paragrafi 2. 
 
Në parag. 2 të këtij neni numërohen taksativisht pasuritë të cilat i nënshtrohen 
automatikisht konfiskimit sipas parag. 1 të këtij neni. Këto pasuri janë: 1) armët të cilat 
janë krijuar apo përdorur lidhur me veprën penale nga nenet 371 deri 376 të Kodit 
penal.533 

                                                 
533 Në grupin e këtyre veprave penale bëjnë pjesë:  
1) importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e 

materialeve, e armëve plasëse nga neni 372; fshirja, heqja apo ndryshimi i kundërligjshëm i shenjave në 
armë të zjarrit apo municione nga neni 373; mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 
armëve nga neni 375; lejet, pëlqimet dhe licencat e rreme të armëve dhe dhënia e informatave të rreme 
nga neni 376,  

2) kimikatet, sendet, substancat, pajisjet ose armët që janë krijuar apo përdorur lidhur me këto vepra 
penale: sulmi kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës nga neni 121; kryengritje e armatosur 
nga neni 122; tradhtia ndaj vendit nga neni 124; rrezikimi i tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës 
nga neni 125; rrëmbimi i përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës nga neni 127; dhuna ndaj 
përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës nga neni 128; rrezikimi i rendit kushtetues me 
shkatërrimin e instalimeve dhe pajisjeve publike nga neni 129; (neni 135 gabimisht përfshihet nga se në 
te bëhet përkufizimi i terrorizmit për veprat penale nga nenet 121-145);) kryerja e veprës terroriste nga 
neni 136; ndihma në kryerjen e terrorizmit nga neni 137; lehtësimi në kryerjen e terrorizmit nga neni 
138; rekrutimi për terrorizëm nga neni 139; trajnimi për terrorizëm nga neni 140; organizimi dhe 
pjesëmarrja në grup terrorist nga neni 143; përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër 
rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144; nxitja e urrejtja, përçarjes ose 
mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik nga neni 147; gjenocidi nga neni 148; krimet kundër 
njerëzimit nga neni 149; krimet e luftës në shkelje të rëndë të konventave të Gjenevës nga neni 150; 
krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktin e armatosur 
ndërkombëtar nga neni 151; krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët të konventave të 
Gjenevës nga neni 152; krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në 
konfliktet armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar nga neni 153; përvetësimi i kundërligjshëm 
i sendeve nga të vrarët ose të plagosurit në fushëbetejë nga neni 158; rrezikimi i negociatorëve nga neni 
159; përgjegjësia e komandantëve dhe përgjegjësve të tjerë nga neni 161; keqpërdorimi i emblemave 
ndërkombëtare nga neni 163; fshehja e dokumenteve të identifikimit të viktimave të viktimave të 
skllavërisë ose trafikimit me njerëz nga neni 172; rrezikimi i personave nën mbikëqyrjen e personave 
nën mbrojtje ndërkombëtare nga nenin 173; rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuar dhe 
personelit në marrëdhënie me to nga neni 174; marrja e pengjeve nga neni 175 ose përvetësimi i 
paligjshëm, shfrytëzimi, transferi dhe vendosja e materialeve nukleare nga neni 176 të Kodit penal,  

3) kimikatet ose substancat e krijuara apo të përdorura lidhur me këto vepra penale; ushtrimi i 
kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike nga neni 262; eksperimentimet e 
kundërligjshme dhe testimi i barërave nga neni 263; përgatitja dhe dhënia e pandërgjegjshme e barërave 
nga neni 264; transplatimi i kundërligjshëm dhe trafikimi i organeve dhe qelizave njerëzore nga neni 
265; prodhimi dhe shpërndarja e produkteve të dëmshme mjekësore nga neni 266; dhënia ose përdorimi 
i certifikatës së rreme të mjekut apo veteranit nga neni 269; ndotja e ujit të pijshëm nga neni 270; 
plaçkitja e mjeteve motorike nga neni 346; ndotja degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 347; 
mbajtja e paligjshme e substancave dhe mbeturinave të rrezikshme nga neni 348; dëmtimi i objekteve 
dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit nga neni 350; ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinare 
nga neni 253; moszbatimi i urdhrave për luftimin e sëmundjeve të shtazëve dhe bimëve nga neni 354 
dhe ndotja e ushqimit dhe ujit të shtazëve nga neni 355 të Kodit Penal, si dhe kafshët, të lashtat, ushqimi 
apo uji i kontaminuar me vepër penale, 

4) kimikatet, fabrikat, pajisjet laboratorike apo substancat e krijuara apo të përdorura lidhur me këto vepra 
penale: shërbimi me pije alkoolike i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet nga neni 272; blerja, 
posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe anaologe nga 
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Paragrafi 3. 
 
Në parag. 3 të këtij neni përcaktohet se si duhet vepruar me sendet taksativisht të 
numëruara në parag. 2 të këtij neni, në rastet kur ato mund të shfrytëzohen si provë në 
shqyrtim gjyqësor. Në të vërtetë, në rastet kur këto sende mund të shfrytëzohen si 
provë në shqyrtim gjyqësor, ato shkatërrohen ose në ndonjë mënyrë tjetër sigurohen 
kur ka mundësi për këtë. Mirëpo, në këtë rast, në këtë paragraf theksohet shprehimisht 
se gjatë shqyrtimit gjyqësor, fotografitë, testet laboratorike ose ekspertiza e bërë 
shërbejnë si prova të pranueshme për ekzistimin, identitetin dhe përbërjen e mjeteve 
qenësisht të rrezikshme. Ndërkaq, për sendet nga paragrafi 2, nënparagrafët 2.2., 2.3., 
2.4. dhe 2.5., të këtij neni një mostër e vogël ruhet për t’u përdorë si provë në 
procedurën penale.  
 
Paragrafi 4. 
 
Veprimet lidhur me shkatërrimin e sendeve ose sigurimin e tyre kur ato mund të 
shërbejnë si provë në procedurën penale nga parag. 3 i këtij neni janë tejet të 
ndërlikuara dhe rëndom mund të kryhen me ndihmën e ndonjë agjencie të specializuar. 
Pa marrë parasysh, se kush i ndërmerr këto veprime, ato gjithmonë do të mbikëqyrën 
nga policia e cila ka për detyrë të njoftojë prokurorin e shtetit për veprimet e tilla 
brenda njëzet e katër orëve, prej ndërmarrjes së veprimeve të tilla. 
 
Neni 283 [Provat që kërkohen për konfiskimin e pasurisë së përdorur, në kryerjen  

e veprës penale] 
 
1. Para se gjykata të jep urdhrin përfundimtar për konfiskimin penal të 

ndërtesës, pasurisë së paluajtshme, pasurisë së luajtshme apo asetit të 
përcaktuar në aktakuzë, në aktakuzë duhet të pretendohet dhe prokurori i 
shtetit duhet të provojë në shqyrtim gjyqësor se ndërtesa, sendi i 
paluajtshëm, sendi i luajtshëm ose aseti është përdorur në kryerjen e veprës 
penale. 

2. Për qëllim të këtij neni, ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e 
luajtshme ose aseti është përdor në vepër penale nëse: 

                                                                                                                            
neni 273; prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope, anologe apo 
veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike nga neni 274; posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 
substancave psikotrope ose anologe nga neni 275; intoksimi i personit tjetër me narkotikë ose substanca 
psikotrope nga neni 276; lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, substancave psikotrope apo 
anologe nga neni 277; kultivimi i bimës së hashashit, shkurrës së kokainës ose bimëve të kanabisit nga 
neni 278; organizimi, drejtimi apo financimi i trafikimit të narkotikëve apo substancave psikotrope nga 
neni 279 dhe konvertimi apo transferimi i pasurisë që rrjedh nga veprat penale nga kapitulli XXIII 
(veprat penale të narkotikëve), nga neni 280 të Kodit Penal,  

5) paratë apo sendet e falsifikuara të krijuara apo të përdorura lidhur me këto vepra penale: komunikimi i 
paautorizuar i sekretit tregtar nga neni 292; falsifikimi i letrave me vlerë dhe instrumenteve të pagesës 
nga neni 293; keqpërdorimi i pozitës së monopolit nga neni 301 dhe prodhimi dhe përdorimi i shenjave 
të etiketimit, masave dhe peshave të rreme nga neni 303 ose prodhimi i ndaluar nga neni 306 i Kodit 
Penal (me sa mund të shihet ky nen nuk është përfshirë në tekstin në gjuhen shqipe, për dallim nga teksti 
në gjuhën angleze dhe serbe ku është përfshirë në mënyrë decidive). 
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2.1. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është 
përdorur drejtpërdrejt për kryerjen e veprimit në mbështetje të 
veprës penale; 

2.2. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti ka 
ofruar strehimin e nevojshëm për kryerjen e veprimit në mbështetje 
të veprës penale; 

2.3. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është 
përdorur për financimin e veprimit apo veprimeve në mbështetje të 
veprës penale; ose 

2.4. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është i 
nevojshëm për të lehtësuar veprimin në mbështetje të veprës penale. 
Ndërtesa, sendi i paluajtshëm, sendi i luajtshëm ose aseti është i 
nevojshëm për lehtësimin e veprimit nëse vepra penale nuk do të 
kishte ndodhur po të mos ishte përdorur ndërtesa, sendi i 
paluajtshëm, sendi i luajtshëm apo aseti. 

3. Prokurori i shtetit, i dëmtuari ose i pandehuri mund të merr në pyetje 
dëshmitarët dhe të paraqesë prova në shqyrtim gjyqësor për të mbështetur 
apo kundërshtuar dëshmitë nga paragrafi 1. të këtij neni. 

4. Në raportin nga neni 148 i këtij Kodi dhe gjatë dëshmisë në shqyrtim 
gjyqësor, eksperti financiar I kualifikuar mund të shpreh mendimin e tij 
nëse ndërtesa, sendi i paluajtshëm, sendi i luajtshëm apo aseti i përcaktuar 
në aktakuzë është rrjedhojë e veprës penale që është nën hetim. 

5. Nëse i dëmtuari ka paraqitur kërkesë pasurore juridike për rikthimin e 
sendit të humbur nga vepra penale ose për kompensimin monetar 
ekuivalent për vlerën e sendit, kjo kërkesë pasurore juridike mund të 
mbështet dëshminë që kërkohet në paragrafin 1., por nuk mund të merret 
si provë e vetme apo vendimtare nga paragrafi 1. i këtij neni. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozitat e këtij neni dhe nenit vijues duhet vështruar në kontekst të nenit 241 
parag.1. 9, (sipas të cilit në aktakuzë përcaktohen me saktësi pasuritë të cilat i 
nënshtrohen konfiskimit si edhe provat të cilat kërkohen për të arsyetuar konfiskimin) 
dhe nenit 365 parag. 1.4. (sipas të cilit në aktgjykimin me të cilin i akuzuari shpallet 
fajtor, ndër të tjera shënohet urdhri për konfiskimin e dobisë pasurore).  
Kështu, sipas këtij neni gjykata për të shqiptuar urdhrin për konfiskimin e pasurisë, 
pasi të ketë përcaktuar në aktakuzë me saktësi pasuritë të cilat duhet të konfiskohen dhe 
provat të cilat kërkohen për konfiskimin e pasurisë, duhet të provojë në shqyrtimin 
gjyqësor përkatësisht të mbajë barrën e të provuarit (onus probandi) të sendit i cili 
është objekt i konfiskimit, është përdorur në kryerjen e veprës penale. 
 
Prafragrafi 2. 
 
Në parag. 2 të këtij neni përcaktohen mënyrat e përdorimit të sendeve që janë objekt i 
konfiskimit në kryerjen e veprës penale. Mënyrat e përdorimit të sendeve të tilla për 
kryerjen e veprave penale mund të jenë të shumta por në parag. 2 nënparag. 2.1-2.4 
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numërohen disa nga mënyrat e përdorimit të sendeve për kryerjen e veprës penale. 
Kështu, sipas parag. 2 të këtij neni ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme 
ose aseti është përdorur në kryerjen e veprës penale në rastet kur: 1) ndërtesa, pasuria e 
paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është përdorur drejtpërdrejt për kryerjen e 
veprimit në mbështetje të veprës penale; 2) ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e 
luajtshme ose aseti ka ofruar strehimin e nevojshëm për kryerjen e veprimit në 
mbështetje të veprës penale; 3) ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose 
aseti është përdorur për financimin e veprimit apo veprimeve në mbështetje të veprës 
penale; ose 4) ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është i 
nevojshëm për të lehtësuar veprimin në mbështetje të veprës penale.  
Dilemat e mundshme nëse një send është përdorur për kryerje të veprës penale mund të 
tejkalohen në mbështetje zgjidhjes e cila ofrohet në vijim parag. 4 të këtij neni. Në të 
vërtetë, duhet konsideruar se ndërtesa, sendi i paluajtshëm, sendi i luajtshëm ose aseti 
është i nevojshëm për lehtësimin e veprimit kriminal në ato raste kur vepra penale nuk 
do të ishte kryer po të mos ishte përdorur ndërtesa, sendi i paluajtshëm, sendi i 
luajtshëm apo aseti.  
 
Paragrafi 3. 
 
Në parag. 3 të këtij neni përcaktohen autorizimet e prokurorit të shtetit, të dëmtuarit 
dhe të pandehurit për të mbështetur apo kundërshtuar në shqyrtimin gjyqësor faktin, 
nëse sendi i cili është objekt i konfiskimit, është përdorur në kryerjen e veprës penale. 
Në këtë rast prokurori i shtetit dhe i dëmtari gjatë shqyrtimit gjyqësor mund të marrin 
në pyetje dëshmitarët në mbështetje të pretendimit të tyre, ndërkaq i pandehuri merr në 
pyetje dëshmitarët për të kundërshtuar pretendimet e prokurorit të shtetit dhe të 
dëmtuarit. Në këtë rast mund të zbatohen format e marrjes në pyetje në nenin 333, 334 
dhe 335 të KPP-së. 
 
Paragrafi 4. 
 
Përveç dëshmitarëve gjatë shqyrtimit gjyqësor mund merret në pyetje edhe eksperti si 
edhe të shqyrtohen provat të tjera para se gjykata të japë urdhrin përfundimtar lidhur 
me sendet që janë objekt i konfiskimit të pasurisë. Në këtë kontekst eksperti financiar i 
kualifikuar në raportin nga neni 148 por edhe gjatë dëshmisë në shqyrtimin gjyqësor 
mund të paraqet mendimin e tij nëse ndërtesa, sendi i paluajtshëm, sendi i luajtshëm 
apo aseti i përcaktuar në aktakuzë është rrjedhojë e veprës penale për të cilën është 
zhvilluar hetimi. Në rastet, kur kërkohet analiza financiare nga eksperti i kualifikuar, 
ekspertiza e ekspertit mund të jetë provë vendimtare me rastin e vendosjes lidhur me 
konfiskimin. 
 
Paragrafi 5.  
 
Në parag. 5 të këtij neni rregullohen rastet kur i dëmtuari ka paraqitur kërkesën 
pasurore juridike me të cilën kërkon rikthimin e sendit të fituar me vepër penale ose për 
kompensimin në të holla ekuivalente për vlerën e sendit. Si mund të shihet me këtë 
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paragraf, nuk përfshihet në mënyrë shprehimore kërkesa pasurore juridike për shkak të 
anulimit të veprimit të caktuar juridik534.  
Në bazë të analizës së parag. 5 të këtij neni mund të përfundohet së kërkesës pasurore 
juridike i jepet vlerë provuese e caktuar ashtu që ajo mund të përdoret si provë në 
shqyrtimin gjyqësor se sendi i cili është objekt i konfiskimit, është përdorur në kryerjen 
e veprës penale nga parag. 1 i këtij neni. Megjithatë, vlera e kësaj prove është kufizuar 
nga se nuk mund të merret si provë vendimtare për të vërtetuar se sendi është përdoruar 
në kryerjen e veprës penale nga parag. i këtij neni.  
 
Neni 284 [Urdhri i arsyetuar për konfiskimin e pasurisë] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues, së bashku me aktgjykimin 

lëshon edhe urdhrin e arsyetuar që përcakton nëse duhet të konfiskohen 
apo të lirohen ndërtesat, pasuritë e paluajtshme,pasuritë e luajtshme apo 
asetet e përcaktuara në aktakuzë, në pajtim me nenin 241, paragrafi 1, nën-
paragrafi 1.9. të këtij Kodi 

2. Çdo ndërtesë, pasuri e paluajtshme, pasuri e luajtshme apo aset i 
përcaktuar në aktakuzë në pajtim me nenin 241, paragrafi 1. nën-paragrafi 
1.9. të këtij Kodi duhet të shqyrtohet veçmas në urdhrin nga paragrafi 1. të 
këtij neni. 

3. Prokurori i shtetit mund të kërkojë që ndërtesa, pasuria e paluajtshme, 
pasuria e luajtshme ose aseti të shitet apo të likuidohet. Mjetet e 
grumbulluara nga shitja apo likuidimi përdoren në pajtim me paragrafin 5. 
të këtij neni. 

4. Prokurori i shtetit mund të kërkojë që ndërtesa, pasuria e paluajtshme, 
pasuria e luajtshme ose aseti të mbahen për shfrytëzim nga Qeveria e 
Kosovës. 

5. Nëse mjetet konfiskohen drejtpërdrejt apo nëpërmjet paragrafit 3. të këtij 
neni, prokurori i shtetit, I dëmtuari ose mbrojtësi i viktimave mund të 
kërkojë që mjetet të përdoren për kompensimin e të dëmtuarit. Mjetet e 
mbetura i kalohen buxhetit të shtetit. 

6. Urdhri nga paragrafi 1. i këtij neni udhëzon Agjencinë për Administrimin e 
Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar që të shesë, likuidojë ose të 
mbajë ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, pasurinë e luajtshme ose asetin. 
Nëse paraqitet kërkesë nga paragrafi 5. të këtij neni. Gjykata mund të 
urdhërojë kompensimin e të dëmtuarit. Gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 
gjykues mund të përcaktojë kushte shtesë lidhur më përdorimin e pasurisë, 
nëse pasuria mbahet nga Qeveria. 

7. Urdhri i dërgohet cilitdo person që ka të drejtë pronësore në ndërtesën, 
pasurinë e paluajtshme, pasurinë e luajtshme ose asetin, i cili mund të 
ankimojë urdhrin. 

8. Nëse nuk paraqitet ankesë kundër urdhrin brenda një (1) jave, urdhri i 
dërgohet për ekzekutim Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së 
Sekuestruar ose të Konfiskuar. 

                                                 
534 Shih: nenin 458 parag. 2.  



Rexhep Murati 

737 

Paragrafi 1.  
 
Në nenin 365 parag. 1 nënparag. 1-6, përcaktohen elementet e dispozitivit të 
aktgjykimit fajësues. Në kuadër, të këtyre elementeve në parag. 1 nënparag. 4 të këtij 
neni duhet shënohet edhe urdhri për konfiskimin e dobisë pasurore e cila i nënshtrohet 
konfiskimit të pasurisë. Ndërkaq, sipas nenit 370 parag. 9, në rastet kur në aktakuzë 
përcaktohet pasuria që i nënshtrohet konfiskimit, aktgjykimi duhet përmbajë vendimin 
me të cilin pasuria konfiskohet apo jo. Aktgjykimi i tillë përmban arsyetimin për 
konfiskimin e secilës pasuri për të cilën urdhërohet konfiskimi dhe arsyetimi për 
secilën pasuri për të cilën nuk urdhërohet konfiskimi i pasurisë. Në këtë kontekst duhet 
vështruar edhe dispozitën e nenit 184. Në të vërtetë, në parag. 1 të këtij neni 
përcaktohet që së bashku me aktgjykimin gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues, 
lëshon edhe urdhrin e arsyetuar për konfiskim. Në këtë rast në me urdhrin për 
konfiskim përcaktohet nëse duhet të konfiskohen apo të lirohen ndërtesat, pasuritë e 
paluajtshme, pasuritë e luajtshme apo asetet e përcaktuara në aktakuzë, në pajtim me 
nenin 241, paragrafi 1, nënparagrafi 9 të KPP-së. 
Në bazë të vështrimit të disa rasteve të konfiskimit të dobisë pasurore të përfituar me 
veprën penale në regjionin e Prishtinës për përidhën kohore 2008-2012, konfiskimi i 
dobisë pasurore i përfituar me vepër penale kryesisht ka konsistuar në sende të 
lujtëshme dhe në disa raste në sende të palujtëshme si edhe konfiskime të përkohëshme 
(sekuestrime). Kështu, në regjionin e Prishtinës, në përidhën kohore në fjalë, Gjykata e 
Qarkut ka urdhuar konfiskimin e dobisë pasurore, e cila i është dorëzuar Agjencionit 
për administrimin e dobisë pasurore.535 
                                                 
535 Lidhur me këtë shih çështjet penale: P.nr. 436/2007, për shkak të veprës penale kontrabandim me 
migrantë, nga neni 138 parag. 5 lidhur me parag. 1 dhe 2 të KPK-së, më ç’rast është konfiskuar shuma prej 
1.875.00 E; P.nr. 492/08, për shkak të veprës penale kontrabandim me migrantë, nga neni 138 parag. 5 
lidhur me parag. 1 dhe 2 lidhur me nenin 23 KPK-së më ç’rast është konfiskuar shuma prej 500.00 E; PP 
GJPP. nr.143/2009, për shkak të veprës penale kontrabandim me migrant nga neni 138 parag. 5 lidhur me 
neni 23 të KPK-së, me ç’rast është konfiskuar shuma prej 3.760.00 E; GJPP. nr. 296/11, për shkak të disa 
veprave penale, përveç të tjerash edhe për veprën penale krim i organizuar nga neni 274 parag. 1 dhe 2 
lidhur me nenin 23 të KPK-së, për shka të veprës penale shpërdorim i pozitës apo autorizimit nga neni 339 
parag. 1 dhe 3 lidhur me nenin 23 KP-së, me ç’rast është konfiskuar automjeti “Range Sport 2.7”; GJPP. nr. 
283, për shkak të veprës penale shpërlarje e parasë nga neni 32 pika 2.5 dhe 2.6 të Ligjit për parandalimin e 
shpërlarjes së parasë dhe finacimit të terrorizmit, me ç’rast është konfiskuar një veturë të markës “Audi A 6, 
një veturë WV 6, pasuri të paluejtëshme në sipërfaqe prej 01.11, 82 ha, pasuri të paluejtëshme (dy ngastra 
kadastrale të cilat gjendeshin në Ulqin-Mali i Zi, një lokal afarist, në Klinë me sipërfaqe prej 39, 86 m2, një 
banesë me sipërfaqe prej 72 m2 e cila gjendej në Klinë dhe në banesë me sipërfaqe prej 97,30 m2 e cila 
gjendej në Prishtinë); GJPP. 180/12 procedura penale ishte zhvilluar kundër disa të pandehurve për shkak të 
veprës penale krim i organizuar nga neni 274 parag. 2 lidhur me veprën penale mundësim i prostitucionit 
nga neni 201 lidhur me nenin 23 të KPK-së si edhe për shkak të veprës penale pastrim parash nga neni 32 i 
Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, më ç’rast ishte konfiskuar pasuria 
e palujtshme lokali i definuar si restauratn Motel, i cili kishte mundësuarsë kryerjen e veprës penale të 
mundësimit të prostitucionit; GJPP nr. 284/12, për shkak të veprave penale, veç të tjerash edhe për veprën 
penale të grabitjes nga neni 255 parag. 2 lidhur me parag. 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, me ç’rast ishte 
urdhëruar konfiskimin i sendeve të lujtëshme dhe parave të cilat ishin sekuestruar nga të pandehurit dhe 
konsideroheshin se janë sende të përdoruar për kryerjen e veprës penale, një veturë e markës “Audi e cila 
nuk ishte në pronësi të pandehurve por ishte përdorur për kryerjen e veprës penale, një veturë e marksë 
“Golf 4”, e e cila ishte përdorur për kryerjen e veprës penale nga të pandehurit por që pronari i ligjshëm nuk 
dihej dhe para në shumë 3.815,00 E; GJPP nr. 450/12, për shkak të veprës penale, krimi i organizuar nga 
neni 274 parag. 4 nënparag. 1 lidhur me parag. 2 të KPK-së lidhur me veprën penale pastrimi i parave nga 
neni 32 parag 1 dhe 2 të Ligjit për parandalimin e shpërlarjes së parasë dhe financimit të terrorizmit, më 
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Paragrafi 2.  
 
Sipas nenit 241 parag. 1.9. aktakuza përmban çdo ndërtesë, pasuri të paluajtshme, 
pasuri të luajtshme, fonde apo pasuri të tjera të cilat mund të konfiskohen nga gjykata. 
Ndërkaq, sipas parag. 2 të këtij neni në urdhrin për konfiskimin e pasurisë duhet të 
shqyrtohen veç e veç të gjitha pasuritë e theksuara në aktakuzë të cilat janë objekt i 
mundshëm i konfiskimit. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në kuadër të shqyrtimit të pasurive të cilat janë objekt i konfiskimit, prokurori i shtetit 
mund të kërkojë që ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti të 
shitet apo të likuidohet. Se a do të përcaktohet prokurori i shtetit për variantin që 
pasuria përkatëse të shitet apo të likuidohet, kjo para se gjithash varet nga natyra e 
sendit i cili është objekt i konfiskimit si edhe qëllimi i konfiskimit. Në këtë rast, me 
mjetet e siguruara nga shitja apo likuidimi, prokurori i shtetit, i dëmtuari ose mbrojtësi 
i viktimave mund të kërkojë që këto mjete të përdorën për kompensimin e të dëmtuarit, 
ndërkaq mjetet e mbetura mund t’i kalohen Qeverisë së Kosovës. 
 
Paragrafi 4. 
 
Përveç propozimeve të prokurorit të shtetit nga paragrafi paraprak, prokurori i shtetit 
sipas parag. 4 të këtij neni mund të kërkojë që ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria 
e luajtshme ose aseti të mbahen për shfrytëzim nga Qeveria e Kosovës. Ndonëse, në 
këtë dispozitë nuk përcaktohet më afër se kur prokurori i shtetit do të mundë të kërkojë 
që pasuria e cila është objekt i konfiskimit të mbahet në shfrytëzim, pra të mos shitet 
apo likuidohet, kjo praktikisht do të mundë të vinte në shprehje në rastet kur i dëmtuari 
apo mbrojtësi i viktimave nuk kanë kërkuar kompensimin e dëmit.  
 
Paragrafi 5. 
 
Dispozitën e parag. 3 dhe 5 të këtij neni duhet vështruar në kontekst të përbashkët 
ngase me to përcaktohet se si do të veprohet me mjetet e grumbulluara nga shitja apo 
likuidimi përkatësisht, konfiskimi i drejtpërdrejtë i pasurive që janë objekt i 
konfiskimit. Ndonëse, me këto dispozita rregullohen çështje përafërsisht të njëjta, 
dispozita e parag. 5 në krahasim me dispozitën e parag. 3 të këtij neni është më 
gjithëpërfshirëse. Kështu, derisa me dispozitën e parag. 3 rregullohet se si veprohet me 
mjetet e grumbulluara nga shitja ose likuidimi, me dispozitën e parag. 5 përcaktohet si 
duhet vepruar në rastet kur mjetet konfiskohen në mënyrë të drejtpërdrejtë por edhe në 
rastet kur mjetet janë krijuar nga shitja apo likuidimi siç përcaktohet më afër në 

                                                                                                                            
ç’rast ishte urdhuar kofiskimi i një banese me sipërfaqe prej 62 m2 në Prishtinë (e regjistruar në emër të 
babait të pandehurit), një banesë me sipërfaqe prej 62 m2 në Prishtinë (e regjistruar në emër të bashkshortës 
së të pandehurit) dhe një shtëpie me sipërfaqe prej 336 m2 në Lipjan (e regjistruar në emër të bashkëshortës 
së të pandehurit)- cituar sipas Hamdi Ibrahimi, Sekuestrimi dhe konfiskimi i dobisë pasurore të përfituar me 
vepër penale ose që është rezultat i veprës penale, teme e diplomës mastër e mbrojtur në Fakultetin Juridik 
të Universitetit të Prishtinës më dt. 16.12.2014.  
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paragrafin 3 të këtij neni. Në të vërtetë, në parag. 5 të këtij neni në rastet kur mjetet të 
cilat janë objekt i konfiskimit konfiskohen drejtpërdrejt apo konfiskimi bëhet 
nëpërmjet shitjes apo likuidimit siç përcaktohen në prag. 3 të këtij neni, prokurori i 
shtetit, i dëmtuari ose mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë që mjetet të përdoren për 
kompensimin e të dëmtuarit, ndërkaq, mjetet të tjera të mbetura i kalohen buxhetit të 
shtetit. 
 
Paragrafi 6. 
 
Në parag. 1 të këtij neni, siç është thënë, përcaktohet se gjyqtari i vetëm gjykues ose 
trupi gjykues, së bashku me aktgjykimin lëshon edhe urdhrin e arsyetuar me të cilin 
përcaktohet nëse duhet të konfiskohen apo të lirohen pasuritë të cilat janë objekt i 
konfiskimit sipas nenin 241, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.9. të KPP-së. Me këtë urdhër 
mund të udhëzohet Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të 
Konfiskuar që të shesë, likuidojë ose të mbajë ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, 
pasurinë e luajtshme ose asetin. Në rastet kur paraqitet kërkesë nga prokurori i shtetit, i 
dëmtuari ose mbrojtësi i viktimave për kompensim të viktimave, gjykata mund të 
urdhërojë kompensimin e të dëmtuarit. Në këtë rast gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 
gjykues mund të përcaktojë kushte të tjera shtesë lidhur më përdorimin e pasurisë, nëse 
pasuria mbahet nga Qeveria. 
 
Paragrafi 7.  
 
Pasi që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues të ketë marrë urdhrin për 
konfiskimin e pasurisë, urdhri i dërgohet cilitdo person që ka të drejtë pronësore në 
ndërtesën, pasurinë e paluajtshme, pasurinë e luajtshme ose asetin. Këta persona sipas 
këtij paragrafi mund të paraqesin ankesë kundër urdhrit të tillë. 
 
Paragrafi 8. 
 
Sipas parag. 8 të këtij neni, ankesa kundër urdhrit për konfiskim mund të paraqitet 
brenda afatit prej një jave. Mirëpo, në rastet kur personi i cili ka të drejtë ankese kundër 
urdhrit për konfiskim, nuk paraqet brenda një jave ankesë kundër urdhrit, urdhri i 
dërgohet për ekzekutim Agjencisë për administrimin e pasurisë së konfiskuar ose të 
konfiskuar. 



Ejup Sahiti 

740 

 
 
Kapitulli XIX: Shqyrtimi gjyqësor 
 
Kur Kodi i procedurës penale i referohet stadit ë dytë të procedures ai gjithherë përdorë 
përkufizimin shqyrtim gjyqësor. Mirëpo, duke pasur parasysh veprimtarinë që 
zhvillohet në këtë stad, këtu kemi të bëjmë me procedurë gjyqësore kryesore. 
Procedura gjyqësore kryesore përfshinë dispozitat e përgjithshme ligjore që kanë të 
bëjnë me përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor, me publicitetin e shqyrtimit gjyqësor, me 
drejtimin e shqyrtimit gjyqësor, me supozimet për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, me 
shtyrjen dhe ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor, me procesverbalin e shqyrtimit 
gjyqësor, si dhe veprimtarinë procedurale deri të dërgimi i aktgjykimit palëve.  
Vetë shqyrtimi gjyqësor mund të interpretohet si shqyrtim gjyqësor në kuptimin e gjerë 
dhe si shqyrtim gjyqësor në kuptimin e ngushtë.  
Shqyrtimi gjyqësor në kuptimin e gjerë nënkupton seancën gjyqësore në të cilën 
ndërmirren disa veprime procedurale të cilat i paraprijnë ose e pasojnë shqyrtimin 
gjyqësor në kuptimin e ngushtë (shqyrtimin gjyqësor kryesor).  
Aktiviteti në shqyrtim gjyqësor në kuptimin e gjerë (në seancë gjyqësore) përfshinë:  
1° Hapjen e seancës gjyqësore, verifikimin se a kanë ardhur personat e thirrur, 

verifikimi i identitetit të të akuzuarit dhe dhënja e udhëzimeve përkatëse, 
2° Fillimin e shqyrtimit gjyqësor (kryesor) dhe deklarimi i të akuzuarit, 
3° paraqitjen e provave (procedimi i provave që përfshinë fjalën hyrëse, provat e 

paraqitura nga prokurori i shtetit, nga i dëmtuari, nga mbrojtësi), si dhe fjalën 
përfundimtare.  

Shqyrtimi gjyqësor në kuptimin e gjerë si fazë të fundit përfshinë marrjen, shpalljen, 
hartimin dhe dërgimin e aktgjykimit palëve. 
Shqyrtimi gjyqësor në kuptimin e ngushtë përfshinë aktivitetin procedural kryesor që 
ka të bëjë me leximin e aktakuzës dhe deklarimin e të pandehurit për aktakuzën, me 
procedimin e provave, (vërtetimin e fakteve lidhur me ekzistimin e veprës penale dhe 
të përgjegjësisë së të akuzuarit) si dhe me fjalën përfundimtare të palëve.  
 
 
1. Përgatitja për shqyrtim gjyqësor 
 
Neni 285 [Caktimi i shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues me urdhër cakton 

ditën, orën dhe vendin e shqyrtimit gjyqësor në pajtim me nenin 254. 
2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton fillimin e 

shqyrtimin gjyqësor brenda një (1) muaji nga shqyrtimi i dytë ose nga 
urdhri i fundit i lëshuar nga neni 254, paragrafi 5. i këtij Kodi. 

3. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues çmon se 
shqyrtimi gjyqësor nuk mund të mbahet brenda afati kohor të përcaktuar 
në paragrafin 2, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
nxjerr aktvendim për shtyrjen e shqyrtimit gjyqësor deri në datën e parë të 
mundshme. 
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4. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues çmon se 
shqyrtimi gjyqësor nuk mund të mbahet brenda afatit kohor të përcaktuar 
në paragrafin 2 për shkak të mungesës së të pandehurit, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues lëshon urdhërarrest për të 
pandehurin. Nëse i pandehuri nuk ka qenë i pranishëm në shqyrtimin 
fillestar apo shqyrtimin e dytë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues nxjerr aktvendim për pezullimin e shqyrtimit gjyqësor për shkak të 
mungesës së të pandehurit. Shqyrtimi gjyqësor rifillon kur arrestohet i 
pandehuri. 

 
Shqyrtimi gjyqësor paraqet pjesën qëndrore të procedurës penale Në të çështja penale 
shqyrtohet në mënyrë të gjithanshme në frymen e parimeve themelore të procedurës 
penale dhe merret vendimi. Objektivi themelor i dispozitave të neneve 285-292 është 
përgatitja e shqyrtimit gjyqësor në mënyrë që rrjedha e tij të ketë një përfundim të 
suksesshës dhe pa zhagitje të mëdha.  
Shqyrtimit gjyqësor, në të cilin ndriçohet dhe zgjidhet çështja penale, i paraprinë një 
aktivitet i gjyqtarit të vetëm gjykues ose i kryetarit të trupit gjykues lidhur me 
përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor. Përgatitjet për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor 
përfshijnë përveç caktimit të ditës, orës dhe vendit të shqyrtimit gjyqësor, edhe një 
numër të madh të veprimeve tjera (p.sh. kërkesa për caktimin e gjyqtarit zëvendësues - 
neni 289, marrja në pyetje e dëshmitarëve ose ekspertëve jashtë gjykimit - neni 290 
etj.). 
 
Paragrafi 1. 
 
Në stadin e shqyrtimit gjyqësor të procedurës penale çështja penale shqyrtohet në 
mënyrë të gjithanshme në frymën e parimeve themelore të procedurës penale. 
Shqyrtimi gjyqësor zhvillohet në gjykatë themelore si gjykatë e shkallës së parë, ndërsa 
në procedurë që zhvillohet sipas disa mjeteve juridike në gjykatë të shkallës së dytë 
mund të mbahet shqyrtimi, i cili nuk është krejt identik me shqyrtimin gjyqësor.  
Ditën, orën dhe vendin për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor e cakton me urdhër gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues në shqyrtimin e dytë konform nenit 254. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetatit të trupit gjykues i është dhënë afati për fillimin 
e shqyrtimit gjyqësor brenda një muaj nga shqyrtimi i dyto ose nga urdhri i fundit i 
lëshuar që ka të bëjë me kundërshtimin e provave të caktuara në aktakuzë apo me 
kërkesën e të pandehurit për hedhjen e aktakuzës sipas nenit 254, paragrafi 5. Afati prej 
një muaji nuk vlen për shtyrje të shqyrtimit gjyqësor, sepse shqyrtimi gjyqësor mund të 
shtyhet për afat të pacaktuar. Në të vërtetë, nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues çmon se shqyrtimi gjyqësor nuk do të mundë të mbahet në afatin e 
paraparë, gjyqtari me aktvendim e shtynë shqyrtimin gjyqësor deri në datën e parë të 
mundshme. 
Te çështjet penale ku i pandehuri mbahet në paraburgim Kodi i jep prioritet caktimit të 
shqyrtimit gjyqësor dhe zhvillimit të procedurës përkatëse (p.sh. sipas nenit 185 parag. 



Ejup Sahiti 

742 

2 të gjitha organet që marrin pjesë në procedurën penale dhe organet që ofrojnë 
ndihmën juridike detyrohen të veprojnë me nguti të posaçme; Veprimi shpejt dhe pa 
vonesa kërkohet edhe kur procedura zhvillohet ndaj të miturit - neni 40 i Kodit të 
drejtësisë për të mitur). 
 
Paragrafi 4. 
 
Kur në shqyrtim gjyqësor nuk ka ardhur i pandehuri, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues, varësisht nga situata, ka dy mundësi veprimi: lëshon 
urdhërarrest për të pandehurin. Mirëpo, nëse i pandehuri që mungon në shqyrtim 
gjyqësor, nuk ka qenë i pranishëm në shqyrtimin fillestar apo në shqyrtimin e dytë, 
gjyqtari e shtynë shqyrtimin gjyqësor deri sa të arrestohet i pandehuri. 
 
Neni 286 [Vendi i mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Shqyrtimi gjyqësor mbahet në selinë e gjykatës dhe në ndërtesën e gjykatës. 
2. Kur në raste të caktuara, lokalet në ndërtesën e gjykatës nuk janë të 

përshtatshme për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor për shkak të mungesës së 
hapësirës ose për shkaqe tjera të arsyeshme, kryetari i gjykatës mund të 
caktojë që shqyrtimi gjyqësor të mbahet në ndonjë ndërtesë tjetër. 

 
Paragrafi 1. 
 
Selia e gjykatave është caktuar me nenet 9, 10, 17 dhe 21 të Ligjit për gjykatat me të 
cilin janë përcaktuar llojet e gjykatave dhe është rregulluar struktura organizative e 
gjykatave në Kosovë. 
 
Paragrafi 2. 
 
Për sa i përket rregullës së shqyrtimi gjyqësor mbahet në selinë dhe në ndërtesën e 
gjykatës mund të ketë përjashtime. Në qoftë se për gjykim të rastit konkret ndërtesa e 
gjykatës, për shkak të mungesës së hapësirës, tregohet e papërshtatshme për t’i pranuar 
pjesëmarrësit të cilët duhet të marrin pjesë në shqyrtim gjyqësor apo në ndërtesën e 
gjykatës nuk mund të ofrohet siguria e nevojshme etj. atëherë kryetari i gjykatës (jo 
gjyqtari i vetëm gjykues as kryetari i trupit gjykues) mund të caktojë me aktvendim që 
shqyrtimi gjyqësor të mbahet në ndonjë ndërtesë tjetër.  
Shkaqe tjera të arsyeshme të cilat bëjnë që lokalet në ndërtesën e gjykatës të jenë të 
papërshtatshme për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor mund të jenë të ndryshme si p. sh.: 
shkaqe të natyrës ekonomike nëse numër i madh i dëshmitarëve është nga vendi i 
caktuar; nëse lokalet në ndërtesën e gjykatës renovohen apo kryhen çfarëdo punimesh 
që pamundësojnë zhvillimin normal dhe pa pengesa të shqyrtimit gjyqësor. 
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Neni 287 [Personat e thirrur në shqyrtim gjyqësor] 
 
1. Në shqyrtim gjyqësor thirret i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, prokurori i 

shtetit, i dëmtuari dhe përfaqësuesit e tyre ligjor, përfaqësuesit e autorizuar 
si dhe përkthyesi. Dëshmitarët dhe ekspertët e propozuar nga prokurori i 
shtetit në aktakuzë dhe nga i akuzuari sipas nenit 256 thirren po ashtu në 
shqyrtimin gjyqësor. 

2. Lidhur me përmbajtjen e thirrjes për të akuzuarin dhe dëshmitarët 
zbatohen nenet 174 dhe 132 të këtij Kodi. Në thirrje, të akuzuarit i bëhet 
me dije se do të konsiderohet se ka hequr dorë nga ankesa nëse nuk e 
paralajmëron ankesën brenda tetë ditëve nga dita e shpalljes së 
aktgjykimit. Kur mbrojtja nuk është e detyrueshme, i akuzuari në thirrje 
udhëzohet për të drejtën e tij në mbrojtës, por shqyrtimi gjyqësor nuk 
mund të shtyhet nëse mbrojtësi nuk vjen në shqyrtimin gjyqësor ose për 
shkak se i akuzuari ka angazhuar mbrojtës në shqyrtimin gjyqësor. 

3. Të akuzuarit i dërgohet thirrja jo më vonë se tetë ditë para shqyrtimit 
gjyqësor që ai të ketë kohë të mjaftueshme ndërmjet dërgimit të thirrjes 
dhe ditës së shqyrtimit gjyqësor për përgatitjen e mbrojtjes. Me kërkesën e 
të akuzuarit ose të prokurorit të shtetit dhe me pëlqimin e të akuzuarit, ky 
afat mund të shkurtohet. 

4. Gjykata në thirrje e njofton të dëmtuarin i cili nuk thirret si dëshmitar se 
shqyrtimi gjyqësor do të mbahet edhe pa praninë e tij dhe se deklarata e tij 
për kërkesën pasurore juridike do të lexohet.  

5. I akuzuari, dëshmitari dhe eksperti njoftohen në thirrje për pasojat e 
mosparaqitjes në shqyrtimin gjyqësor. 

6. Me kërkesë të Ombudspersonit të Kosovës, Ombudspersoni gjithashtu 
njoftohet për shqyrtimin gjyqësor me qëllim të monitorimit të procedurës 
penale në kufijtë e autorizimeve të tij. 

 
Paragrafi 1 dhe 2. 
 
Në kuadër të përgatitjeve për shqyrtim gjyqësor vend të rëndsishëm zënë thirrja e 
palëve dhe e pjesëmarrësve tjerë të rastit konkret, sepse me dërgim të rregullt dhe me 
kohë të thirrjeve sigurohet mbajtja e shqyrtimit gjyqësor në kohën e planifikuar dhe 
realizohet e drejta e palëve për të përgatitur mbrojtjen apo akuzën, si dhe e drejta e 
pjesëmarrësve të tjerë në procedurë për t’i planifikuar punët dhe obligimet e tyre.536  
Prania e disa personave në shqyrtim gjyqësor është parakusht themelor për mbajtjen e 
shqyrtimit gjyqësor. Këtu kemi të bëjmë me palët dhe me mbrojtësin kur mbrojtja 
është e detyrueshme (neni 57), me të dëmtuarin dhe përfaqësuesit proceduralë të tij 
(përfaqësuesin ligjor dhe përfaqësuesin e autorizuar - nëse autorizimi për angazhim të 
tyre gjendet në shkresa të lëndës, si dhe sipas nevojës përkthyesi. Personat e sipër 
përmendur ose janë bartës të një funksioni themelor (të ndjekjes, të mbrojtjes) ose kur 
është fjala për të dëmtuarin apo për përfaqësuesin procedural të tij, ata veprojnë në 
funksion të akuzës potenciale.  

                                                 
536 Petrić 2, fq. 34. 
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Prokurorit të shtetit vendimet dhe shkresat tjera i dërgohen përmes Zyrës së 
regjistrimit të prokurorit të shtetit (neni 248 parag. 1) 
Të akuzuarit, i cili mbrohet në liri, thirrja me shkrim për shqyrtim gjyqësor me 
përmbajtje të përcaktuar në nenin 174, sipas nenit 478 parag. 1 i dorëzohet personalisht 
me udhëzim të detyrueshëm për pasojat e mosardhjes, ndërsa kur i pandehuri gjendet 
në paraburgim, krahas thirrjes, lëshohet edhe urdhri për shoqërimin e tij në gjykatë.  
Sipas nenit 307, pavarësisht nga ekzistimi i kushteve për paraburgim nga neni 185-203, 
kur shihet qartazi se i akuzuari i thirrur me rregull i shmanget paraqitjes së tij në 
shqyrtim gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues mund të caktojë 
paraburgim për sigurimin e pranisë së të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor. Ankesa nuk 
e pezullon ekzekutimin e aktvendimit. Po qe se paraburgimi i tillë nuk hiqet më parë, ai 
zgjatë derisa të shpallet aktgjykimi, por jo më shumë se një muaj. 
Kur mbrojtja nuk është e detyrueshme, i akuzuari në thirrje udhëzohet për të drejtën e 
tij në mbrojtës, dhe njëherit bëhet me dije se shqyrtimi gjyqësor nuk mund të shtyhet 
nëse mbrojtësi nuk vjen në shqyrtimin gjyqësor ose për shkak se i akuzuari ka 
angazhuar mbrojtës në shqyrtimin gjyqësor. 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, për hir të mirëvajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor, nuk duhet të mjaftohet vetëm me lëshimin e urdhrit me të cilin 
cakton shqyrtimin gjyqësor dhe cakton se cilët persona duhet të thirren, por duhet të 
kujdeset nëse thirrjet janë dërguar dhe dorëzuar me rregull në mënyrë që në ditën kur 
duhet të mbahet shqyrtimi gjyqësor puna të rrjedhë sipas planifikimit. 
I dëmtuari mund të thirret në cilësi të dëshmitarit. Me atë rast ndaj tij zbatohen 
dispozitat të cilat kanë të bëjnë me dëshmitarin (detyrimi për t’iu përgjigjur thirrjes dhe 
mundësia e zbatimit të masave shtrënguese në rast të mosardhjes apo në rast të 
dëshmimit të rrejshëm) të cilat nuk ndërmerren ndaj të dëmtuarit i cili nuk është thirrur 
në cilësi të dëshmitarit. 
Në shqyrtim gjyqësor thirren edhe dëshmitarët dhe ekspertët e propozuar nga 
prokurori i shtetit apo nga mbrojtja. Seleksionimin e provave e bën gjykata. Nga 
seleksionimi i provave, pra edhe nga përzgjedhja e dëshmitarëve, varet rrjedha normale 
dhe përfundimi i drejtë i shqyrtimit gjyqësor, sepse duhet siguruar praninë vetëm të 
atyre dëshmitarëve dhe në atë numër që janë të domosdoshëm për sqarim dhe vërtetim 
të fakteve të rëndësishme. 
Dorëzimi i thirrjes palëve dhe pjesëmarrësve tjerë proceduralë duhet të bëhet konform 
dispozitave ligjore. Në të kundërtën mosardhja e personit të thirrur nuk shkakton pasoja 
për të. 
Paragrafi 2 parasheh se të akuzuarit në thirrje “i bëhet me dije se do të konsiderohet se 
ka hequr dorë nga ankesa nëse nuk e paralajmëron ankesën brenda tetë ditëve nga dita 
e shpalljes së aktgjykimit”. Këtu kemi të bëjmë me një lëshim teknik të ligjvënësit i cili 
është dashur ta heq këtë fjali, pasi që instituti i paralajmërimit të ankesës nuk është 
akceptuar në Kodin e tanishëm.  
 
Paragrafi 3. 
 
Në këtë paragraf vetëm për të akuzuarin është paraparë intervali kohor (së paku tetë 
ditë) ndërmjet ditës së dorëzimit të thirrjes dhe fillimit të shqyrtimit gjyqësor. Ky 
interval kohor paraqet një element të të drejtës në mbrojtje të të akuzuarit në mënyrë që 



Ejup Sahiti 

745 

ai ta përgatit mbrojtjen e tij. Ai nuk është afat absolut. Është afat minimal, sepse 
intervali ndërmjet dorëzimit të thirrjes dhe fillimit të shqyrtimit gjyqësor mund të jetë 
edhe më i gjatë. Megjithatë ky afat me vullnetin e të akuzuarit, i cili manifestohet në dy 
modalitete, mund të shkurtohet. Afati mund të kufizohet me kërkesë të të akuzuarit, 
përkatsisht në kërkesë të prokurorit të shtetit me ç’rast nevojitet pelqimi i të akuzuarit. 
 
Paragrafi 4 dhe 5. 
 
Personat e thirrur në shqyrtim gjyqësor në thirrje njoftohen për pasojat e mosardhjes. 
Kur i dëmtuari nuk thirret në cilësi të dëshmitarit, në thirrje bëhet me dije se mosardhja 
e tij nuk pengon zhvillimin e shqyrtimit gjyqësor dhe se deklarata e tij për kërkesën 
pasurore juridike do të lexohet. 
 
Paragrafi 6. 
 
Paragrafi 6 parasheh detyrim për gjykatën që, me kërkesë të Ombudspersonit të 
Kosovës, atë ta njoftojë për shqyrtimin gjyqësor. Ombudspersoni mund të monitorojë 
procedurën penale në kufijtë e autorizimeve të tij. 
Në nenin 287, ndër personat që thirren në shqyrtim gjyqësor fare nuk përmenden 
personi në të cilin ka kaluar dobia pasurore as përfaqësuesi i organizatës afariste ose i 
personit tjetër juridik. Sidoqoftë neni 279, i cili rregullon të drejtat e palës së tretë që 
posedon dobinë pasurore nga vepra penale, në paragrafin 1 parasheh që në rastin kur 
shqyrtohet konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale, personi të cilit i 
është kaluar dobia pasurore si dhe përfaqësuesi i organizatës afariste ose i personi 
juridik thirren për t’u marrë në pyetje gjatë hetimit dhe në shqyrtim gjyqësor. Në thirrje 
paralajmërohet se procedura mund të zbatohet edhe pa praninë e tij.  
 
Neni 288 [Kërkesat pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Palët, mbrojtësi dhe i dëmtuari edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor 

mund të kërkojnë që në shqyrtim gjyqësor të thirren dëshmitarë dhe 
ekspertë të rinj ose të mblidhen prova të reja. Kërkesa e palëve duhet të 
jetë e arsyetuar dhe të shënojë se cilat fakte duhet provuar dhe me cilat 
prova të propozuara. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues aprovon kërkesën 
nga paragrafi 1 nëse dëshmitari i ri, eksperti i ri apo prova e re ka qenë e 
panjohur në kohën e shqyrtimit të dytë, ose nuk e përsërit në mënyrë të 
konsiderueshme dëshmitarin, ekspertin apo provën tjetër dhe e drejta e të 
pandehurit në gjykim të drejtë mund të dëmtohet duke refuzuar kërkesën.  

3. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e refuzon 
kërkesën për mbledhjen e provave të rejë, refuzimi i tillë mund të 
ankimohet brenda dyzet e tetë orëve nga pranimi i urdhrit për refuzimin e 
kërkesës. 

4. Palët dhe mbrojtësi njoftohen për vendimin me të cilin urdhërohet 
mbledhja e provave të reja para fillimit të shqyrtimit gjyqësor. 
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Paragrafi 1 dhe 2. 
 
Në interes të vërtetimit të së vërtetës në shqyrtim gjyqësor duhet të procedohen të 
gjitha provat që janë të rëndësishme për zgjidhjen e akuzës dhe për ndriçimin e fakteve 
relevante të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimit. Kësisoj, paraqitja e 
provave të reja - beneficium novorum, në parim, nuk kufizohet në kohë. Provat e reja 
mund të paraqiten në shqyrtim gjyqësor (neni 329) dhe në ankesë kundër aktgjykimit 
(neni 382 parag. 3).  
Sipas parag. 1 edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor palët, mbrojtësi dhe i dëmtuari 
mund të kërkojnë që në shqyrtim gjyqësor të thirren dëshmitarë dhe ekspertë të rinj 
ose të mblidhen prova të reja. Paraqitjes provave të reja u garanton palëve të drejtën 
për gjykim të rregullt, por nuk mund të keqpërdoret. Kërkesa e palëve duhet të 
arsyetohet. Në të shenohen faktet të cilat duhet provuar dhe provat e propozuara. 
Ndonëse paragrafi në fjalë flet për mundësinë e “thirrjes së dëshmitarit ose të ekspertit 
të ri” ose “mbledhjen e provave të reja” edhe thirrja e dëshmitarëve dhe ekspertëve të 
rinj që nënkupton marrjen e tyre në pyetje nëpërmjet të cilit sigurohet deklarimi i tyre 
si provë, realisht ka të bëjë me mbledhje të provave të reja. 
Për aprovim të kërkesës për paraqitje të provave të reja pas caktimit të shqyrtimit 
gjyqësor (deri para fillimit të shqyrtimit gjyqësor) paragrafi 2 parasheh plotësimin e 
ndonjërit prej dy kushteve të natyrës negative dhe një të natyrës pozitive. Dy kushtet e 
para kanë të bëjnë me atë që: a) prova e re e propozuar duhet të ketë qenë e panjohur 
në kohën e shqyrtimit të dytë, b) prova e re nuk e përsërit në mënyrë të 
konsiderueshme dëshmitarin, ekspertin apo provën tjetër. Kushti i tretë ka të bëjë me të 
drejtën e të pandehurit në gjykim të drejtë e cila do të mundë të dëmtohej me refuzimin 
e kërkesës për procedim të provës së re.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Derisa paragrafi 2 rregullon mundësinë e aprovimit të kërkesës për mbledhje të 
provave të reja pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor, paragrafi 3 parasheh mundësinë e 
paraqitjes së ankesës kundër urdhrit me të cilin gjyqtari e refuzon kërkesën për 
mbledhje të provave të reja. 
Palët dhe mbrojtësi njoftohen për vendimin me të cilin urdhërohet mbledhja e provave 
të reja para fillimit të shqyrtimit gjyqësor. 
 
Neni 289 [Gjyqtarët zëvendësues] 
 

Nëse parashihet se shqyrtimi gjyqësor do të zgjasë, kryetari i trupit gjykues 
mund të kërkojë nga kryetari i gjykatës të caktojë një gjyqtar për të marrë 
pjesë në shqyrtim gjyqësor në mënyrë që të zëvendësojë anëtarët e trupit 
gjykues në rast se nuk mund të marrin pjesë në shqyrtim gjyqësor. Ky 
gjyqtar quhet gjyqtar zëvendësues. Nëse mundësia hetuese e veçantë është 
zbatuar gjatë procedurës penale, një nga dy gjyqtarët që kanë shërbyer në 
atë kolegj, por që nuk kanë qenë gjyqtar në procedurë paraprake, shërben 
si anëtar i trupit gjykues ndërsa tjetri si gjyqtar zëvendësues. 



Ejup Sahiti 

747 

Kryetari i trupit gjykues, dhe anëtarët e trupit gjykues duhet të jenë gjithnjë të 
pranishëm në shqyrtim gjyqësor në mënyrë që në praninë e tyre të shqyrtohen dhe të 
verifikohen të gjitha faktet të cilat shërbejnë si bazë për vendim gjyqësor dhe të gjitha 
provat me të cilat vërtetohen faktet e tilla. Këtë e imponon parimi i drejtpërdrejtë, i cili 
manifestohet përmes kontaktit të drejtpërdrejtë të gjykatës me palët proceduralo penale 
dhe me burimet personale të provave si dhe me provat materiale.  
Kur në lëndët penale të ndërlikuara pritet që shqyrtimi gjyqësor të zgjasë më shumë 
ditë (për shkak të numrit të madh të të akuzuarve dhe të veprave penale, për shkak të 
vëllimit të materialit provues etj.) është e mundshme që për shkak të ndonjë pengese 
ndonjë gjyqtar të mos mund të merrte pjesë në rrjedhën e mëtejme të shqyrtimit 
gjyqësor. Zëvendësimi i atij gjyqtari me një gjyqtar tjetër sipas rregullës do të sillte deri 
te nisja e shqyrtimit gjyqësor nga fillimi, sepse nëse në marrjen e vendimit ka marrë 
pjesë gjyqtari i cili nuk ka qenë i pranishëm gjatë gjithë kohës së zhvillimit të 
shqyrtimit gjyqësor, atëherë do të ekzistonte shkelje esenciale absolute e dispozitave të 
procedurës penale sipas nenit 384 parag. 1 nënparag 1. Për t’iu shmangur situatës së 
tillë, neni 289 parasheh mundësinë e caktimit të gjyqtarit zëvendësues. Në të vërtetë, 
kryetari i trupit gjykues në çështjet penale të ndërlikuara mund të kërkojë nga kryetari i 
gjykatës të caktojë një gjyqtar që të marrë pjesë në shqyrtim gjyqësor (si vëzhgues - pa 
autorizime që ka anëtari i trupit gjykues) dhe të zëvendësojë anëtarin e trupit gjykues i 
cili nuk mund të vazhdojë të marrë pjesë në shqyrtim gjyqësor.  
Nëse gjatë procedurës penale është zbatuar mundësia hetuese e veçantë sipas nenit 149, 
parashihet që njëri nga dy gjyqtarët që kanë marrë pjesë në atë kolegj, por që nuk kanë 
qenë gjyqtarë në procedurë paraprake, të jetë si anëtar i trupit gjykues ndërsa tjetri si 
gjyqtar zëvendësues 
  
Neni 290 [Marrja në pyetje e dëshmitarëve ose ekspertëve jashtë gjykimit] 
 
1. Kur dëshmitari ose eksperti i thirrur në shqyrtim gjyqësor nuk mund të 

paraqitet për shkak të sëmundjes kronike ose për shkak të pengesave të 
tjera, dëshmitari i tillë ose eksperti mund të merret në pyetje në vendin ku 
ai banon, përveç nëse dëshmitari apo eksperti i tillë është marrë në pyetje 
gjatë mundësisë hetuese të veçantë. 

2. Palët, mbrojtësi dhe i dëmtuari njoftohen për kohën dhe vendin e marrjes 
në pyetje nëse kjo është e mundshme duke pasur parasysh ngutin e 
procedurës. Nëse i akuzuari ndodhet në paraburgim, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendos nëse prania e tij gjatë marrjes 
në pyetje është e nevojshme, duke siguruar që në mungesë të të akuzuarit, 
mbrojtësi i tij të jetë i pranishëm. Kur palët, mbrojtësi dhe i dëmtuari janë 
të pranishëm, ata i gëzojnë të drejtat nga neni 149, paragrafi 6 i këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Provat me të cilat vërtetohen faktet në procedurë penale dhe në bazë të të cilave gjykata 
merr vendim për çështjen penale, sipas nenit 8 parag. 2, shqyrtohen dhe verifikohen në 
shqyrtim gjyqësor. Këtë e kërkon parimi i drejtpërdrejtë si parim themelor i 
procedurës. Mirëpo, ndonjëherë ekzistojnë situata reale jetësore të atilla sa që 
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determinojnë shmangie nga parimi dhe kërkojnë zgjidhje procedurale përkatëse. E tillë 
është edhe situata kur dëshmitari ose eksperti i thirrur në shqyrtim gjyqësor nuk mund 
të paraqitet për shkak të sëmundjes kronike ose për shkak të pengesave të tjera. Andaj 
kur mësohet se ndonjë dëshmitar ose ekspert i cili nuk është marrë në pyetje gjatë 
mundësisë hetuese të veçantë (neni 149), mund të merret në pyetje në vendin ku ai 
banon.  
Sëmundja kronike e cila në kuptim të parag. 1 të nenit 290 e pengon dëshmitarin ose 
ekspertin të vijë në shqyrtim gjyqësor, sipas karakterit të saj duhet të jetë e atillë që 
vështirëson ose pamundëson lëvizjen e dëshmitarit ose dëshmitari patjetër duhet të jetë 
nën mbikëqyrje të përhershme mjekësore për ç’arsye nuk mund ta lëshojë vendin në të 
cilin gjendet. etj.537 Përcaktimi si shkak për kryerje të këtij veprimi ekzistimin e 
“pengesave të tjera” është bukur i gjerë. Andaj interpretimi i tij nuk duhet të bëhet në 
mënyrë ekstenzive. Si pengesë tjetër mund të jetë nevoja që dëshmitari ose eksperti të 
udhtojë në botën e jashtme për kohë të gjatë për punë ose e të huajit i cili duhet të 
kthehet në vendin e tij, etj. 
Marrjen në pyetje të dëshmitarit ose ekspertit e bën gjyqtari i vetëm gjykues apo 
kryetari i trupit gjykues.  
Në qoftë se në shqyrtim gjyqësor mësohet se dëshmitari ose eksperti i thirrur nuk mund 
të vijë në gjykatë, marrja e deklarimit jashtë gjykatës bëhet sipas nenit 343.  
Deklarimi i marrur sipas këtij paragrafi apo sipas nenit 343 lexohet në shqyrtim 
gjyqësor me mbështetje në nenin338. 
 
Paragrafi 2. 
 
Edhe në këtë fazë të veprimit procedural parimi i kontradiktivitetit nuk duhet të lehet 
anësh. Andaj palët, mbrojtësi dhe i dëmtuari njoftohen për kohën dhe vendin e marrjes 
në pyetje të dëshmitarit ose të ekspertit nëse kjo është e mundshme duke pasur 
parasysh ngutin e procedurës. Nevoja për veprim të ngutshëm vjen në shprehje kur ka 
rrezik të konsiderueshëm se dëshmia e dëshmitarit apo mendimi i ekspertit si provë nuk 
do të mundë të merrej në shqyrtim gjyqësor. Sa i përket të akuzuarit i cili ndodhet në 
paraburgim, gjyqtari vendos nëse prania e tij është e nevojshme, dhe siguron që në 
mungesë të të akuzuarit, mbrojtësi i tij të jetë i pranishëm. 
Gjykimi i drejtë kupton një proces gjyqësor në të cilin vjen në shprehje realizimi i të 
drejtave të pjesëmarrësve proceduralë, në veçanti i të drejtave të të pandehurit. 
Ndërlidhja e njoftimit të palëve, të mbrojtësit dhe të dëmtuarit për kohën dhe vendin e 
marrjes në pyetje me mundësin e marrjes në pyetje pa praninë e tyre në raste 
procedurale të ngutshme paraqet përjashtim nga rregulla e përgjithshme procedurale 
lidhur me praninë e palëve me rastin e ndërmarrjes së veprimeve procedurale. Prandaj, 
duhet theksuar se ky përjashtim nuk duhet të interpretohet në mënyrë ekstenzive. Kjo 
vlenë gjithashtu edhe në situatën kur i akuzuari gjendet në paraburgim ndërsa dëshmia 
e dëshmitarit ose mendimi i ekspertit ka të bëjë me faktet vendimtare.  
Personat e njoftuar sipas këtij paragrafi për vendin dhe kohen për marrjen në pyetje të 
dëshmitarit ose të ekspertit, të cilët janë të pranishëm, i gëzojnë të drejtat nga neni 149, 
paragrafi 6 i këtij Kodi, që do të thotë se kanë të drejtë të jenë të pranishëm me rastin e 

                                                 
537 Škulić 2, fq. 899. 
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marrjes në pyetje të dëshmitarit ose të ekspertit. Marrja në pyetje bëhet në pajtim me 
dispozitat që rregullojnë marrjen e dëshmive në shqyrtim gjyqësor. 
 
Neni 291 [Shtyrja e shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues për shkaqe të 

rëndësishme mund ta shtyjë ditën e shqyrtimit gjyqësor me propozim të 
palëve, të mbrojtësit ose sipas detyrës zyrtare. 

2. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues shtyn ditën e 
shqyrtimit gjyqësor nga paragrafi 1, ai mund të caktojë shqyrtime të 
herëpashershme për të diskutuar rreth statusit të lëndës, çështjeve të 
pazgjidhura dhe për të siguruar zgjedhjen në kohë të lëndës ose caktimin e 
shqyrtimit gjyqësor. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas parag. 1 fillimi i shqytimit gjyqësor mund të shtyhet për shkaqe të rëndësishme. 
Sikurse caktimi i shqyrtimit gjyqësor ashtu edhe shtyrja e tij bëhet me urdhër të 
gjyqtarit të vetëm gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues. Me urdhër për shtyrje të 
shqyrtimit gjyqësor, kurdo që është e mundshme, caktohet dita e shqyrtimit të ri. Çka 
mund të jetë “shkak i rëndësishëm” për ta shtyrë shqyrtimin gjyqësor është çështje 
faktike. Gjithsesi duhet të jetë fjala për ndonjë arsye serioze, si bie fjala, sëmurja e 
gjyqtarit, njoftimi se njëra nga palët ose pjesëmarrësi prania e të cilit është e 
domosdoshme nuk do të vijë/nuk ka ardhur në shqyrtim gjyqësor. Për shtyrje të 
shqyrtimit gjyqësor duhet të njoftohen personat e thirrur në mënyrë që të kursehen nga 
ardhja e panevojshme në gjykatë dhe të mos u ekspozohen shpenzimeve të 
panevojshme. 
Për shtyrje të shqyrtimit gjyqësor i cili ka filluar shih: nenet 310-311. 
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 e autorizon gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e trupit gjykues që kur 
ta ketë shtyrë ditën e shqyrtimit gjyqësor nga paragrafi 1, të caktojë shqyrtime të 
herëpashershme për të diskutuar rreth statusit të lëndës, çështjeve të pazgjidhura dhe 
për të siguruar zgjidhjen në kohë të lëndës ose caktimin e shqyrtimit gjyqësor. 
 
Neni 292 [Tërheqja e aktakuzës para fillimit të shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Prokurori i shtetit mund të tërheqë aktakuzën para fillimit të shqyrtimit 

gjyqësor, nëse paraqet njoftimin për tërheqjen nga aktakuza. Në rast të 
tillë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, e hedhë 
aktakuzën. 

2. Aktakuza e tërhequr nuk mund të paraqitet sërish nga prokurori i shtetit. 
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Paragrafi 1 dhe 2. 
 
Bazuar në parimin akuzator dhe në parimin e oficialitetit të ndjekjes penale, prokurori i 
shtetit është i vetmi paditës i autorizuar në procedurë penale. Prokurori i shtetit 
disponon me aktakuzën, të cilën e paraqet dhe e përfaqëson në gjyq. Sipas nenit 240 
prokurori i shtetit, pas përfundimit të hetimit ose kur ai konsideron se informacionet 
me të cilat disponon për veprën penale dhe për kryerësin e saj paraqesin dyshim të 
bazuar mirë538 se i pandehuri ka kryer vepër penale, ngritë dhe përfaqëson aktakuzën 
në gjykatë. Ngritja e aktakuzës supozon ekzistimin e provave që arsyetojnë 
besueshmërinë se i pandehuri ka kryer vepën penale për të cilën akuzohet.  
Paraqitja e aktakuzës në gjykatë krijon obligim për gjyqtarin që gjatë zhvillimit të 
procesit penal t’i përgjigjet me vendim (aktgjykim, aktvendim) në mënyrë që procesi 
penal i filluar të përfundohet. Paragrafi 1 i mundëson prokurorit të shtetit që para 
fillimit të shqyrtimit gjyqësor të tërheqë aktakuzën për çka ai duhet ta njoftojë 
gjykatën. Në rast të tillë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, e hedhë 
aktakuzën. Hedhja e aktakuzës bëhet me aktvendim. Në arsyetim të aktvendimit 
theksohet vetëm fakti se prokurori i shtetit është tërhequr nga aktakuza. Në aktvendim 
duhet të vendoset për shpenzimet e procedurës penale (neni 451 parag. 1 dhe neni 454 
parag. 1), si dhe për kërkesën pasurore juridike për të cilën i dëmtuari, nëse e ka 
paraqitur, udhëzohet në kontest civil (neni 163 parag. 3).. 
Paragrafi 2 i nenit 292 ka të bëjë me situatën kur prokurori i shtetit, pasi që ka ngritur 
aktakuzën në bazë të të cilës është caktuar shqyrtimi gjyqësor, tërhiqet nga aktakuza 
para fillimit të shqyrtimit gjyqësor. Mirëpo, kur prokurori i shtetit është tërhequr nga 
aktakuza, ai nuk mund ta paraqesë sërish aktakuzën e tërhequr. 
Nëse prokurori i shtetit tërhiqet nga aktakuza para se të fillojë shqyrtimi gjyqësor, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet t’i lajmërojë të gjithë 
personat të cilët janë thirrur për shqyrtim gjyqësor.  
Për mundësinë e tërheqjes së prokurorit të shtetit nga ndjekja deri në përfundim të 
shqyrtimit gjyqësor shih nenin 52, kurse për tërheqje nga aktakuza në seancë para 
Gjykatës së Apelit nenin 393 parag. 5. 
Në qoftë se prokurori i shtetit tërhiqet nga aktakuza gjatë kohës kur shqyrtimi gjyqësor 
është shtyrë, atëherë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues po ashtu me 
aktvendim e pushon procedurën penale. Shtyrja e shqyrtimit gjyqësor në një mënyrë 
paraqet përgatitje për shqyrtim gjyqësor në të cilin mund të merret aktvendimi për 
pushim të procedurës penale. Andaj, do të ishte formalizëm i tepruar dhe jo e lejuar 
sikur të detyrohej gjykata që ta vazhdojë shqyrtimin gjyqësor vetëm për të marrë 
aktgjykim refuzues539  
 
 

                                                 
538 Dyshimi i bazuar mirë sipas nenit 19 paragrafi 1 nënparagrafi 1. 12 për ngritje të aktakuzës supozon 
posedimin e proves së pranueshme që do të bindte një vezhgues objektiv se një vepër penale ka ndodhur 
dhe që është kryer nga i pandehuri.  
539 Petrić 2, fq. 42. Një qëndrim i këtillë, sipas Petrić, del edhe nga vendimet e GJ.S. të Kroacisë Kž. 567/63 
nga data 26. II 1963 dhe Kž. 1707/64 të dates 25.VIII.1964. 
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2. Karakteri publik i shqyrtimit gjyqësor  
 
Dispozitat e KPP-së (nenet 293-296) kanë objekt rregullimi publicitetin e shqyrtimit 
gjyqësor si një komponent demokratik të rëndësishëm të gjyqësisë bashkëkohore. 
Publiciteti (parimi i gjykimit me dyer të hapura) në të drejtën e procedurës penale 
konsiston në të drejtën dhe mundësinë e qytetarëve të interesuar që të prezantojnë dhe 
ta ndjekin veprimtarinë e gjykatës gjatë ndriçimit dhe zgjidhjes së çështjes penale 
konkrete. Ky parim është ngritur në rang të parimeve kushtetuese, meqë sipas nenit 31 
të KK-së çdokujt i garantohet mbrojtja e barabartë e të drejtave në procedurë para 
gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të kompetencave publike, secili 
gëzon të drejtën për shqyrtim publik lidhur me vendimet që kanë të bëjnë me të drejtat 
dhe obligimet e tij. Karakteri publik i shqyrtimit gjyqësor parashihet gjithashtu me 
nenin 14 parag. 1 të Paktit ndërkombëtar për të drejtat politike dhe civile si dhe me 
nenin 6 parag. 1 të KEDNJ-së.  
Mënyra e realizimit të parimit të publicitetit, sa i përket veprimtarisë së gjykatave, më 
tutje është rregulluar me nenin 7 parag. 4 të LGjK-së, ku thuhet se të gjitha seancat 
gjyqësore do të jenë të hapura për publikun përpos nëse ligji e përcakton ndryshe.  
Brenda suazave të përcaktuara me ligj, transparenca vlen për punën e prokurorisë së 
shtetit (neni 10 i Ligjit për Prokurorin e shtetit). 
Parimi i publicitetit në punën e gjykatës manifestohet në forma të ndryshme. Një formë 
e transparencës për veprimtarinë e gjyqësorit manifestohet nëpërmjet aktivitetit të 
Këshillit gjyqësor të Kosovës. Në të vërtetë, Këshilli gjyqësor i Kosovës në kuadër të 
kompetencave dhe të përgjegjësive të veta, në mbështetje të nenit 4 paragrafi 1 
nënparagrafët 1.2., 1.25. dhe 1.26. të Ligjit për Këshillin gjyqësor të Kosovës siguron 
informacione dhe të dhëna statistikore për sistemin gjyqësor; raporton tek Kuvendi i 
Kosovës, Presidenti dhe publiku për punën e Këshillit dhe të gjyqësorit në përgjithësi 
dhe përgatit raport vjetor për veprimtarinë e gjykatave. Forma tjetër e realizimit të 
parimit të publicitetit manifestohet duke mundësuar praninë e personave të tretë në 
gjykim konkret. Në vazhdim do të flitet për publicitetin e procedurës penale me rastin e 
ndriçimit dhe të zgjidhjes së çështjes penale duke u përqendruar në fazat e procesit 
penal ku ky parim vjen në shprehje.  
Parimi i publicitetit vlen për seancën për kontrollim të aktakuzës (shqyrtimi i parë dhe i 
dytë - nenet 245, 254), për shqyrtimin gjyqësor në gjykatë të shkallës së parë (neni 
293), për gjykim në gjykatë të shkallës së dytë (neni 390 parag. 5), për gjykim në 
shkallë të tretë (neni 407 parag. 2) dhe për shpalljen e vendimeve gjyqësore (neni 366 
parag. 1). Në seancat tjera të kolegjit ky parim nuk vjen në shprehje, as në seancë për 
këshillim dhe votim gjatë ose pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor. 
Publiciteti në procedurë penale mund të jetë: publiciteti i përgjithshëm i kufizuar dhe i 
palëve. 
Publiciteti i përgjithshëm nënkupton të drejtën e qytetareve që të prezantojnë në 
shqyrtim gjyqësor me rastin e ndriçimit dhe zgjidhjes së një çështjeje penale konkrete, 
natyrisht në kuadër të mundësisë hapësinore të gjykatores në të cilën zhvillohet 
gjykimi. Sipas nenit 293 të KPP-së në shqyrtim gjyqësor mund të asistojnë personat 
madhorë. Kodi konsideron se asistimi i personave të mitur në shqyrtim gjyqësor 
reflektohet negativisht tek ta, andaj ndalon praninë e tyre në shqyrtim gjyqësor. Kur 
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personi i mitur asiston në shqyrtim gjyqësor si dëshmitar ose si i dëmtuar, largohet nga 
salla e gjykimit posa prania e tij nuk do të jetë më e nevojshme. 
Publiciteti i kufizuar ekziston kur në shqyrtim gjyqësor, përveç personave pa të cilët 
nuk mund të mbahet shqyrtimi gjyqësor, merr pjesë edhe një numër i kufizuar i 
personave të tretë. Zakonisht vjen në shprehje kur janë krijuar kushtet për përjashtimin 
e publicitetit të përgjithshëm (neni 295 parag. 2) dhe në procedurë për të mitur (neni 71 
i KDM-së). Në të vërtetë trupi gjykues mund të lejojë që në shqyrtim gjyqësor në të 
cilin është përjashtuar publiku të asistojnë njerëz të caktuar zyrtarë, punëtorë publikë 
dhe të shkencës, e me kërkesën e të akuzuarit, këtë mund t'ia lejojë edhe bashkëshortit 
të saj dhe personave në gjini të afërme. Vlen të theksohet se afërsia me të akuzuarin si 
bazë për asistim në shqyrtim gjyqësor është çështje faktike për të cilën vendos gjykata 
në çdo rast konkret. Përndryshe të gjithë personat të cilët asistojnë në shqyrtim 
gjyqësor nga i cili është përjashtuar publiku detyrohen ta ruajnë si fshehtësi atë që e 
kanë mësuar në shqyrtim. Lidhur me këtë kryetari i trupit gjykues ua tërheq vërejtjen 
dhe ua bën me dije se zbulimi i fshehtësisë është vepër penale. 
Publiciteti i palëve nënkupton prezantim në procedurë penale vetëm të palëve. Ky lloj i 
publicitetit, sipas rregullës, vjen në shprehje në hetime, kurse në shqyrtim gjyqësor 
çdoherë, pa marrë parasysh se a është përjashtuar publiku apo jo, përveç kur është 
shqiptuar ndonjë masë nga neni 302. E drejta për të qenë i pranishëm sipas pikëpamjes 
së GjEDNj-së është thelbësore para së gjithash në procedurë të shkallës së parë me 
rastin e vërtetimit të fakteve, por, nëse gjykata e mjetit juridik vërteton fakte të 
rëndësishme për përfundim të procedurës, ka të bëjë edhe me procedurën në atë gjykatë 
(GjEDNj: Kemzow v. Austria).540 
E drejta në shqyrtim publik supozon zhvillimin e gjykimit gojarisht (GjEDNj: Fischer 
v, Austria; Dondarini v. San Marino)541 dhe përfshin të drejtën në gjykim me prani të 
palëve (GjEDNj: Ekbatani v, Sweden; Collozza v. Italy).542 
Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor mbron palët nga zbatimi fshehurazi i të drejtës dhe 
mundëson një lloj kontrolli të gjyqësorit me rastin e gjykimit. Ai i shërben interesit të 
përgjithshëm sepse nëpërmjet tij zgjerohet njohuria për ligjet dhe forcohet besimi në 
jurisprudencë, i ofrohen garanci të pandehurit për gjykim të drejtë, pastaj ndikon në 
mënyrë preventive në drejtim të pengimit të kriminalitetit, afirmon moralin shoqëror 
dhe disiplinën shoqërore të qytetarëve dhe së bashku me parimet tjera mundëson 
marrjen e vendimit të ligjshëm.  
Megjithatë, parimi i publicitetit nuk mund të zbatohet në të gjitha rastet penale pa 
përjashtim, sepse kjo mund të jetë e dëmshme qoftë për interesat e shoqërisë ose për 
interesat e rëndësishme të individit. Neni 294 përcakton rastet kur mund të përjashtohet 
publiku nga shqyrtimi gjyqësor.  
Është me rëndësi të theksohet se procedura penale për të mitur gjithmonë zhvillohet me 
dyer të mbyllura. Në të vërtetë, për dallim nga procedura penale ndaj të rriturve, 
procedura penale për të mitur zhvillohet pa publicitet të përgjithshëm. Mirëpo 
publiciteti i kufizuar dhe publiciteti i palëve është i mundshëm. Së këndejmi trupi për 
të mitur mund të lejojë që në seancë të asistojnë personat që merren me mbrojtjen dhe 
edukimin e të miturve, ose me luftimin e kriminalitetit të tyre si dhe punëtorët 

                                                 
540 Pavišić 1, fq. 831. 
541 Cf. Ibid, fq. 832. 
542 Ibid. 
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shkencorë. Por gjatë shqyrtimit gjyqësor trupi për të mitur mund të urdhërojë që përveç 
prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe përfaqësuesit të organit të kujdestarisë nga seanca 
të largohen personat tjerë, kurse gjatë marrjes së provave të ndryshme ose fjalës së 
palëve mund ta largojë edhe të miturin (neni 71 parag. 3 i KDM). 
 
Neni 293 [Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Shqyrtimi gjyqësor është i hapur. 
2. Në shqyrtim gjyqësor mund të marrin pjesë personat madhor. 
3. Personat e pranishëm në shqyrtim gjyqësor nuk mund të mbajnë armë ose 

mjete të rrezikshme, me përjashtim të zyrtarëve të policisë që ruajnë të 
akuzuarin, të cilët mund të jenë të armatosur. 

 
Paragrafi 1. 
 
Transparenca në punën e organeve shtetërore, pra edhe në shqyrtim gjyqësor, është 
parim kushtetues.543  
Gjykata duhet që në mënyrë të përshtatshme me kohë të shpall ditën dhe vendin e 
mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në mënyrë që kësisoj të mundësohet prania e publikut.  
Në shqyrtim gjyqësor, përpos regjistrimit zyrtar, parimisht, lejohet fotografimi, 
filmimi, regjistrimi televiziv dhe regjistrime të tjera, përveç kur gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues këtë e kufizon me aktvendim të arsyetuar me 
shkrim (neni 301 parag. 3). 
Kur gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor personat e pranishëm (pjesëmarrësit 
proceduralë ose të pranishmit si dëgjues) prish rendin ose nuk u bindet urdhrave të 
gjyqtarit të vetëm gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues për mbajtjen e rendit, 
gjyqtari mund t’i zbatojë masat nga neni 302. Largimi i personave (pavarsisht në çfarë 
cilësie marrin pjesë në shqyrtim gjyqësor dhe pavarrasisht nga numri i të larguarëve) 
nuk paraqet përjashtim të parimit të publicitetit.  
Për shpallje të aktgjykimit në mënyrë publike të aktgjykimit shih: nenin 366. 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 të këtij neni në shqyrtim gjyqësor mund të marrin pjesë vetëm 
personat madhorë. Kur gjykohet i mituri publiku gjithmonë përjashtohet.544 Me qëllim 
që të pengohet ndikimi negativ i cili do të shkaktohej tek të miturit nëse i prezentojnë 
në shqyrtim gjyqësor si publik parag. 2 indirekt ndalon pjesëmarrjen e të miturve në 
shqyrtim gjyqësor. Kur prania e të miturit në shqyrtim gjyqësor është e domosdoshme 
(i mituri i dëmtuar, dëshmitar - dëshmitari nën mbrojtje të veçantë) atëherë prania e tij 
në shqyrtim gjyqësor është reduktuar sipas nenit 339. 
 

                                                 
543 Neni 31 parag. 2 dhe 3 të KK. 
544 Neni 71 parag. 1 KDM-së. 
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Paragrafi 3.  
 
Personat të cilët asistojnë në shqyrtim gjyqësor nuk lejohet të mbajnë armë ose mjete të 
rrezikshme, përveç zyrtarëve të policisë që e ruajnë të pandehurin. Në këtë drejtim në 
gjykatë ekziston sistemi i kontrollit. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues gjithashtu mund të urdhrojë kontrollin personal të personave të pranishëm në 
shqyrtimim gjyqësor (neni 301 parag. 1). Të gjithë të pranishmit detyrohen të sillen 
korrekt dhe ta ruajnë dinjitetin e gjykatës, për çka i njofton kryetari i trupit gjykues me 
rastin e hapjes së seancës. Në të kundërtën trupi gjykues mund të urdhërojë nxjerrjen 
jashtë nga seanca të të gjithë personave që asistojnë si dëgjues neni 301). 
 
Neni 294 [Përjashtimi i publikut] 
 
1. Nga fillimi deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose trupi gjykues me propozimin e palëve ose sipas detyrës zyrtare, 
por gjithnjë pas dëgjimit të tyre, mund të përjashtojë publikun gjatë gjithë 
shqyrtimit gjyqësor ose nga një pjesë e tij, kur kjo është e nevojshme për: 
1.1. Ruajtjen e fshehtësisë zyrtare; 
1.2. Ruajtjen e informacionit të fshehtë i cili do të rrezikohej nga shqyr-

timi i hapur; 
1.3. Ruajtjen e rendit dhe respektimin e ligjit; 
1.4. Mbrojtjen e jetës personale ose familjare të të akuzuarit, të 

dëmtuarit ose të pjesëmarrësve të tjerë në procedurë; 
1.5. Mbrojtjen e interesave të fëmijëve; ose 
1.6. Mbrojtjen e të dëmtuarve, dëshmitarëve bashkëpunues ose dëshmita-

rëve, siç parashihet në Kapitullin XIII të këtij Kodi. 
 
Paragrafi 1. 
 
Në nenin 293, duke ndjekur frymen e dispozitës së nenit 31 të Kushtetutës, është 
paraparë se shqyrtimi gjyqësor është i hapur. Paragrafi 3 i nenit 31 të KK-së parasheh 
mundësinë e përjashtimit të publikut kur gjykata, në rrethana të veçanta konsideron se 
në të mirë të drejtësisë është i domosdoshëm. Kushtetuta jep kornizat themelore në të 
cilat Kodi mund të përcaktojë përjashtimin e publicitetit. Sidoqoftë, rastet e 
mundëshme të përjashtimi të publikut duhet të përcaktohen me ligj.  
Përjashtimi i publikut nga shqyrtimi gjyqësor në mënyrë të kundërligjshme paraqet 
shkelje esenciale të dispozitave të procedures penale sipas nenit 384 parag. 1 nënparag. 
1.4. 
Kompetenca funksionale për të vendosur për përjashtim të publikut gjatë gjithë 
shqyrtimit gjyqësor ose nga një pjesë e tij i takon gjyqtarit të vetëm gjykues ose 
kryetarit të trupit gjykues.  
Në rastet kur procedura zhvillohet ndaj të miturve përjashtimi i publikut është i 
obligueshëm.  
Përjashtimi mund të bëhet: a) me propozim të palëve, b) sipas detyrës zyrtare, por 
gjithnjë pas dëgjimit të palëve. Dëgjimi i palëve lidhur me përjashtimin e publikut 
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është i domosdoshëm, por qëndrimet e palëve nuk janë të obligueshme për 
gjyqtarin/trupin gjykues.545  
Përjashtimi i publikut sipas këtij paragrafi ka të bëjë me publicitetin e përgjithshëm. 
Paragrafi 1 i nenit 294 përcakton shkaqe konkrete sipas të cilave mund të përjashtohet 
publiku.  
 
1° Përjashtimi i publikut me qëllim të ruajtjes së fshehtësisë zyrtare 
Fshehtësinë zyrtare e përbëjnë të dhënat zyrtare të cilat me dispozita ligjore 
shprehimisht janë shpallur si sekrete ose për të cilat sipas natyrës së tyre ekziston 
interesi zyrtar që të mos u komunikohen personave të paautorizuar. Për shkak të 
rëndësisë së ndërsjellë që kanë në marrëdhëniet shoqërore, shtjellimi i esencës së 
fshehtësisë zyrtare kërkon shtruarjen e saj në kohezion me publicitetin. Pa dyshim, 
harmonia ndërvartëse e tyre, harmonia e përcaktimit të kufijve të shtrirjes së tyre pa e 
eliminuar fshehtësinë duke hiperbolizuar publicitetin imponohet si nevojë shoqërore.546 
Puntori i organit administrativ dhe i organit shtetëror i cili ka njohuri për fshehtësi 
zyrtare, ka për detyrë ta ruaj atë fshetësi. Zyrtari i cili udhëheqë me organin 
administrativ mund ta lirojë të punësuarin nga detyrimi për ruajtje të fshehtësisë. 
Kodi penal inkriminon zbulimin e fshehtësisë zyrtare në nenin 433. 
Për fshehtësi zyrtare si shkak për largim të dëshmitarit të privilegjuar nga dëshmimi 
shih: nenin 126. 
 
2° Përjashtimi i publikut me qëllim të ruajtjes së informacionit të fshehtë i cili do 

të rrezikohej nga shqyrtimi i hapur. 
Përveç fshehtësisë zyrtare ekzistojnë edhe fshehtësi ekonomike, shkencore, 
profesionale etj. Nënparagrafi 2, duke paraparë mundësinë e përjashtimit të publikut 
nga shqyrtimi gjyqësor në mënyrë që të ruhet informacioni i fshehtë, mbron edhe 
fshehtësitë e sipërpërpëmendura. 
Neni 114, i cili ka të bëjë me kufizimin e zbulimit të shkresave të organeve publike dhe 
të organizatave afariste, rregullon çështjen e urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake 
për zbulimin e dosjeve apo të shkresave dhe procedurën për mbrojtjen e tyre.  
 
3° Përjashtimi i publikut me qëllim të ruajtjes së rendit dhe respektimin e ligjit. 
Përjashtimi i publikut për shkak të ruajtjes së rendit publik është paraparë për faktin se 
kryerja e disa veprave penale shkakton shqetësim dhe revoltë te qytetarët, për ç’arsye 

                                                 
545 Pavlica-Lutovac, fq. 405. Në vendimin e GjsS Kžm 201/77 është marrë qëndrimi se lëshimi që të pyeten 
palët para se të vendoset për përjashtimin e publikut nuk paraqet shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, as shkelje të të drejtave të mbrojtjes e cila ka ndikim në marrjen e vendimit të ligjshëm 
dhe të drejtë kur ekziston ndonji shkak përjashtim të publikut. 
546 Najman, op. cit., fq. 245, 246; 
Matvski, Nikola, Branilac u krivičnom postupku, Vranje, 1984, në fq. 161 cekë se fshehtësia (sekreti) mund 
të jetë absolute dhe relative. Fshehtësia apsolute i nënkupton ato ligjshmëri në natyrë të cilat njeriu ende 
nuk i ka njohur, edhe pse njohja e saktësisë relative të tyre për çdo ditë e më shumë tejkalohet. Me nocionin 
fshehtësi relative nënkuptohen ato të dhëna të cilat më nuk janë fshehtësi apsolute, por që për dikend janë të 
panjohura, për arsye se ataa që kanë arritur deri te njohja e tyre, e për të cilët nuk paraqet të panjohur, këtë 
njohuri e ruajnë.  
Fshehtësia nga neni 294 parag. 1 nënparag. 1.1. ka të bëjë me ato të dhëna të cilat disa njerëz i ruajnë nga të 
tjerët, dnth.se kemi të bëjmë me sekret relativ. 
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realisht mund të pritet se mbajtja e shqyrtimit gjyqësor me publicitet të përgjithshëm do 
të mund të rrezikonte rendin publik. 
Ruajtja e rendit publik, si bazë për përjashtim të publikut, mund të ekzistojë në dy 
drejtime: për shkak të rrezikimit të rendit publik në gjykatë dhe për shkak të rrezikimit 
të rendit publik në vendin e gjykatës.  
 
4° Përjashtimi i publikut me qëllim të mbrojtjes së jetës personale ose familjare të 

të akuzuarit, të dëmtuarit ose të pjesëmarrësve tjerë në procedurë. 
Jeta e njeriut është e drejtë absolute, e drejtë natyrore. E drejta e jetës është e garantuar 
me aktet ndërkombëtare, me kushtetutë dhe me ligj. E drejta për jetë është para të 
gjitha të drejtave të tjera. Me humbjen e jetës humbin të gjitha të drejtat e tjera, humb 
ekzistenca e njeriut.547 
Njeriu sipas rregullit lind, rritet dhe vdes në familje. Në të anëtarët janë të lidhur me 
lidhje të shumta dhe të ndryshme. Juridikisht familja mund të përcaktohet si bashkësi e 
personave të lidhur me martesë si institucion shoqëror, dhe me gjini (të gjakut, të 
krushqisë ose të adoptimit).548 
Duke pasur parasysh rëndësinë që ka për individin jeta dhe familja, nënparagrafi 4 
parasheh mundësinë e përjashtimit të publikut me qëllim të mbrojtjes së jetës personale 
ose familjare të të akuzuarit, të dëmtuarit ose të pjesëmarrësve tjerë në procedurë. Si 
pjesëmarrës tjetër mund të jetë p. sh. dëshmitari i cili nuk është dëshmitar i mbrojtur 
sipas Kapitullit XIII. 
 
5° Përjashtimi i publikut me qëllim të mbrojtjes së interesave të të miturve. 
Përveç personave madhorë, si kryerës të veprave penale paraqiten edhe personat e 
mitur zhvillimi i gjithanshëm fizik e psikik i të cilëve dallon nga zhvillimi i personave 
të rritur dhe karakterizohet me një intensitet të lartë për sa i përket rritjes së tyre ashtu 
edhe për sa i përket lëkundshmërisë lidhur me vlerat shoqërore. Për shkak të 
papjekurisë së tyre, në ta mund të ndikohet si në aspektin pozitiv po ashtu edhe në atë 
negativ. Për këtë arsye në rastin kur të miturit kryejnë vepra penale, të drejtat 
bashkëkohore parashohin rregullën e posaçme për trajtimin e tyre. Qëllimi i trajtimit 
specifik të të miturve kryerës të veprave penale pikë së pari është që i mituri të 
risocializohet dhe të kompensohet ajo që në edukimin e tij është lëshuar, në mënyrë që 
të kthehet si anëtar i dobishëm i shoqërisë. Trajtimi i posaçëm i kësaj kategorie 
kryesisht i veprave penale arsyetohet edhe me faktin se, duke e pasur parasysh moshën 
e re të tyre ka më shumë shpresë për përmirësim, e në anën tjetër se ata edhe një kohë 
të gjatë do t'i shkaktojnë dëm shoqërisë, po qe se nuk ndërmerren masa për 
përmirësimin e tyre.549  
Ndër veçoritë e procedurës ndaj të miturve është se në procedurë ndaj të miturit 
përjashtohet publiku dhe se në të duhet të veprohet me urgjencë, sepse reagimi me 
vonesë ndaj keqbërjes së të miturit nuk ofron rezultate të pritura. Në këtë drejtim, 
shtyrja ose ndërprerja e seancës gjyqësore mund të bëhet vetëm përjashtimisht. 
Gjyqtari për të miturin e njofton kryetarin e gjykatës për çdo shtyrje ose ndërprerje të 
seancës gjyqësore dhe për arsyet e shtyrjes. 

                                                 
547 Salihu, Ismet, E drejta penale - pjesa e posaçme, Prishtinë, 2009, fq. 101. 
548 Bakić, Vojislav, Porodično pravo, Beograd, 1962, fq. 24-25. 
549 Vasiljević, op. cit., fq. 700. 
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Në këtë nënparagraf, parashihet përjashtimi i publikut në mënyrë që të mbrohen 
interesat e të miturit. Neni 71 i Ligjit të drejtësisë për të mitur parasheh gjithashtu se 
publiku gjithmonë përjashtohet kur gjykohet i mituri. Përjashtimi i publikut kur 
gjykohet i mituri përfshinë gjithë rrjedhën e procedurës për të mitur (procedurën 
përgatitore, shqyrtimin gjyqësor dhe procedurën para trupit gjykues të Gjykatës së 
Apelit). 
Neni 71 parag. 2 i Ligjit të drejtësisë për të mitur autorizon trupin gjykues për të mitur 
që në shqyrtim gjyqësor të lejojë pjesëmarrjen e ekspertëve dhe personave të cilët 
profesinalisht angazhohen për mirëqenie dhe edukim të të miturve ose për luftimin e 
sjelljes delikuente të të miturit (p.sh. edukator, sociolog, psikolog). Këtu është fjala për 
publicitetin e kufizuar. Në aktvendim me të cilin lejohet pjesëmarrja e disa personave 
në shqyrtim gjyqësor ndaj të miturit duhet të shënohet identiteti i atyre personave dhe 
arsyet për të cilat është lejuar pjesëmarrja.  
Në shqyrtim gjyqësor ndaj të miturit trupi gjykues mund të urdhërojë që të gjithë 
personat apo personat e caktuar të largohen nga seanca, përveç atyre që janë numëruar 
në parag. 3 të nenit 71 të Ligjit të drejtësisë për të mitur. 
 
6° Përjashtimi i publikut me qëllim të mbrojtjes së të dëmtuarve, dëshmitarëve 

bashkëpunues ose dëshmitarëve, siç parashihet në Kapitullin XIII. 
Personi i thirrur si dëshmitar, sipas rregullës, është i obliguar të dëshmojë. Ky obligim 
është përcaktuar duke u nisur nga rëndësia që ka dëshmitari si mjet provues dhe 
dëshmia e tij si provë me rastin e zhvillimit të procedurës penale.  
Për mosparaqitje pa arsye në thirrje të gjykatës apo për refuzim pa arsye ligjore që të 
dëshmojë, ndaj dëshmitarit ndërmerren masat përkatëse nga neni 135.  
Është fakt se dëshmimi jo vetëm që mund të jetë i pakëndshëm për dëshmitarin por 
mund të jetë edhe i rrezikshëm për te ose për anëtarin e familjes së tij. Duke u nisur nga 
rëndësia që ka dëshmia e dëshmitarit për zgjidhjen e çështjes penale në një anë, dhe 
rreziku që mund t’i kanoset dëshmitarit për shkak të dëshmimit të tij, KPP-ja në 
Kapitullin XIII (nenet 220-228) ka rregulluar procedurën për mbrojtjen e të dëmtuarve 
dhe të dëshmitarëve, ndërsa me nenet 235-239 procedurën alternative përkitazi me 
dëshmitarët bashkëpunues. 
Edhe përjashtimi i publikut i paraparë me nënparag. 6 është në funksion të mbrojtjes së 
të dëmtuarit, të dëshmitarit ose të dëshmitarit bashkëpunues. 
 
Neni 295 [Personat që nuk përjashtohen nga shqyrtimi gjyqësor dhe ruajtja 

e fshehtësisë] 
  
1. Përjashtimi i publikut nuk zbatohet për palët, të dëmtuarin, përfaqësuesit e 

tyre dhe mbrojtësin, përveç nën kushtet e dispozitave për mbrojtjen e të 
dëmtuarve, dëshmitarëve bashkëpunues ose të dëshmitarëve, siç parashihet 
në kapitullin XIII të këtij Kodi. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të lejojë që në 
shqyrtimin gjyqësor në të cilën është përjashtuar publiku të marrin pjesë 
zyrtarë të caktuar, akademikë, figura publike dhe, me kërkesën e të 
akuzuarit, mund të lejojë pjesëmarrjen e bashkëshortit ose bashkëshortit 
jashtëmartesor si dhe të afërmit e tij. 
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3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues paralajmëron 
personat që marrin pjesë në shqyrtimin gjyqësor të mbyllur se detyrohen të 
ruajnë fshehtësinë e informatave të cilat i kanë mësuar në shqyrtimin 
gjyqësor dhe se zbulimi i informatës së tillë përbën vepër penale. 

 
Paragrafi 1 dhe 2. 
 
Neni 295 ka të bëjë me situatën kur është përjashtuar publiciteti i shqyrtimit gjyqësor. 
Në kushtet e ekzistimit të publicitetit të palëve, dispozita në fjalë mundëson ardhjen në 
shprehje të publicitetit të kufizuar. 
Paragrafi 1 ka përcaktuar se përjashtimi i publikut nuk ka të bëjë me palët dhe me një 
numër të caktuar subjektesh.  
Largimi nga shqyrtimi gjyqësor i të akuzuarit, mbrojtësit, të dëmtuarit, përfaqësuesit 
ligjor ose përfaqësuesit të autorizuar, dëshmitarit, ekspertit, përkthyesit ose personit 
tjetër që merr pjesë në shqyrtim gjyqësor për shkak se ai prish rendin ose nuk i bindet 
urdhrave të gjyqtarit (neni 302), nuk bën të identifikohet me përjashtimin e publikut 
nga shqyrtimi gjyqësor.  
Në paragrafin 2, në mënyrë të përgjithshme janë paraqitur kategori të caktuara 
personash nga rrethi i të cilëve mund të paraqiten persona të interesuar për të marrë 
pjesë në shqyrtim gjyqësor nga i cili është përjashtuar publiku. Kësisoj, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund t’u lejojë të marrin pjesë në shqyrtim 
gjyqësor personave: a) zyrtarë të caktuar (gjyqtarë, zyrtarë të policisë etj.); b) 
akademikë, figura publike (pedagogë, psikologë, kriminologë, punëtorë socialë, juristë 
dhe specialistë të çfarëdo lloji të interesuar për lëndën e shqyrtimit gjyqësor, politikan 
etj.). Këta persona, përkatësisht institucionet të cilave u përkasin, nevojitet të paraqesin 
kërkesë; c) me kërkesën e të akuzuarit, gjykata mund të lejojë pjesëmarrjen e 
bashkëshortit ose bashkëshortit jashtëmartesor si dhe të afërmit e tij. 
Prania e ndonjë personi zyrtar, punëtori akademik ose publik lejohet kur është me 
interes për shërbimin e tyre përkatësisht për veprimtarinë shkencore ose publike. 
Gjykata këtë e vlerëson në mënyrë diskrecionale, por aktvendimi duhet të jetë në 
përputhje me qëllimin për të cilin ky autorizim është dhënë.550  
 
Paragrafi 3. 
 
Kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues lejon që në shqyrtim gjyqësor 
në të cilin është përjashtuar publiku të marrë pjesë ndonjë person nga neni 295 
paragrafi 2, atëherë gjyqtari i bënë me dije personat e pranishëm: - se duhet ta ruajnë si 
fshehtësi krejtë çka mësojnë në shqyrtim gjyqësor, dhe - se zbulimi i fshehtësisë 
paraqet vepër penale. 
 
Neni 296 [Aktvendimi për përjashtimin e publikut] 
 
1. Vendimin për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor të mbyllur e merr gjyqtari i 

vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues me aktvendim, i cili duhet të 
arsyetohet dhe të shpallet publikisht. 

                                                 
550 Vasiljević, Grubač 1, fq. 475. 
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2. Aktvendimi për mbajtjen e seancës së mbyllur mund të kundërshtohet 
vetëm me ankesë kundër aktgjykimit. 

 
Paragraf 1. 
 
Vendimin për përjashtim të publikut, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues e merr në formë të aktvendimit, përmbajtja e të cilit, (sikurse edhe e 
aktvendimeve të tjera, sipas nenit 299 paragrafi 6) shënohet në procesverbal të 
shqyrtimit gjyqësor. Aktvendimi duhet të arsyetohet dhe publikisht t’ju komunikohet 
palëve. Pastaj largohen të gjithë personat të cilëve nuk u lejohet prania në shqyrtimin 
gjyqësor.  
Arsyetimi i aktvendimit duhet të jetë konkret, pa ndonjë qasje shablloni dhe rutinore. 
Ai duhet të përmbajë bazën ligjore sipas të cilës është përjashtuar publiku, e bazë 
ligjore mund të jetë vetëm ndonjëri prej shkaqeve të parapara në nenin 294. Kur 
gjyqtari refuzon kërkesën e palës për përjashtim të publikut nuk merret aktvendim, 
sepse paragrafi 1 i dedikohet aktvendimit metë cilin sigurohet mbajtja e shqyrtimit 
gjyqësor të mbyllur, e jo për refuzim të kërkesës për përjashtim. 
 
Paragrafi 2. 
 
Palët (as personat të cilët duhet të largohen nga shqyrtimi gjyqësor sipas aktvendimit 
për përjashtimin e publikut) nuk kanë të drejtë ankese të posaçme kundër aktvendimit. 
Palët mund ta shprehin kundërshtimin e tyre ndaj aktvendimit vetëm në ankesë kundër 
aktgjykimit. 
I pandehuri në ankesën e tij kundër aktgjykimit mund të theksojë si shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale edhe faktin se nuk është lejuar përjashtimi i publikut. 
  
 
3. Zbatimi i shqyrtimit gjyqësor 
 
Dispozitat e neneve 297 deri 304 kanë të bëjnë me drejtimin e shqyrtimit gjyqësor nga 
ana e gjyqtarit të vetëm gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues si dhe me masat dhe 
dënimet disiplinore (nenet 301, 302) me të cilat disponon gjyqtari kur prishet rendi dhe 
manifestohen mosbindje ndaj urdhrave të gjykatës. 
Nenet 297 dhe 298 me përmbajtjen e tyre reflektojnë parimin e drejtpërdrejtë. 
 
Neni 297 [Shqyrtimi gjyqësor para gjyqtarit të vetëm gjykues] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues, procesmbajtësi dhe gjyqtari zëvendësues i 

caktuar duhet të jenë vazhdimisht të pranishëm në shqyrtimin gjyqësor që 
mbahet para gjyqtarit të vetëm gjykues. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues detyrohet të vërtetojë nëse gjykata është përbërë 
në pajtim me ligjin dhe nëse ka arsye për përjashtimin e procesmbajtësit. 
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Paragrafi 1. 
 
Kërkesa për prani të përhershme në shqyrtim gjyqësor pa ndërprerje të personave të 
përmendur në paragrafin 1 të këtij neni është pasojë e parimit të drejtpërdrejtë. Prania e 
tyre e pandërprerë është e domosdoshme, me qenë se provat sipas rregullit procedohen 
drejtpërdjet 551 në shqyrtim gjyqësor. Në këtë drejtim edhe vendimi i Gj.S. të RK Kzz 
23/2003 i datës 28. X. 2003. 
Është e pa qartë pse në paragrafin 1 të këtij neni përmendet gjyqtari zëvendësues. 
Konsiderojmë se gjyqtari zëvendësues nuk do të duhej të jetë i përfshirë në këtë 
paragraf, sepse sipas nenit 289 caktimin e gjyqtarit zëvendësues mund ta kërkojë 
kryetari i trupit gjykues dhe se gjyqtari zëvendësues në rast nevoje e zëvendëson 
anëtarin e trupit gjykues. 
Në anën tjetër kur ndërrohet kryetari i trupit gjykues, shqyrtimi gjyqësor duhet të niset 
nga fillimi. 
 
Paragrafi 2. 
 
Detyra e gjyqtarit të vetëm gjykues nga paragrafi 2 të këtij neni që të vërtetojë nëse 
gjykata është e përbërë në pajtim me ligjin, në rend të parë manifestohet rreth kujdesit 
nëse çështja që është objekt gjykimi është në kompetencë gjykuese të gjyqtarit të vetëm 
gjykues në Departamentin e Përgjithshëm të gjykatës themelore (neni dhe paragrafi 2 i 
KPP dhe neni 16 paragrafi 2 i Ligjit për gjykatat). Pastaj vjen kujdesi nëse ka arsye për 
përjashtimin e procesmbajtësit. Mirëpo, është e natyrshme që gjyqtari i vetëm gjykues 
të ketë kujdes për përjashtimin e tij, sepse ai duhet t’i dijë shkaqet për përjashtimin e 
gjyqtarit nga neni 39 i Kodit. 
 
Neni 298 [Shqyrtimi gjyqësor para trupit gjykues] 
 
1. Kryetari i trupit gjykues, anëtarët e trupit gjykues, procesmbajtësi dhe 

gjyqtari zëvendësues i caktuar duhet të jenë vazhdimisht të pranishëm në 
shqyrtimin gjyqësor që mbahet para trupit gjykues.  

2. Kryetari i trupit gjykues detyrohet të vërtetojë nëse trupi gjykues është 
përbërë në pajtim me ligjin dhe nëse ka arsye për përjashtimin e anëtarit të 
trupit gjykues ose procesmbajtësit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Esenca e përmbajtjes së këtij paragrafi është e ngjashme me paragrafin 1 të nenit 
paraprak, veçse këtu përfshihen edhe anëtarët e trupit gjykues si persona të cilët 
vazhdimisht duhet të jenë të pranishëm në shqyrtim gjyqësor. Në marrjen e aktgjykimit 
mund të marrë pjesë vetëm gjyqtari i cili në shqyrtim gjyqësor ka marrë pjesë pa 
ndërprerë. Nëse në marrjen e aktgjykimit ka marrë pjesë gjyqtari i cili nuk ka qenë i 
pranishëm në shqyrtim gjyqësor, qëndron shkelje esenciale e dispozitave të procedurës 

                                                 
551 Sipas Kodit, ndonjëherë, duke e lexuar procesverbalin mbi deklarimin e dhënë më parë ose të marrur 
jashtë shqyrtimit gjyqësor, prova përkatëse procedohet në shqyrtim gjyqësor në mënyrë indirekte (nenet 
338, 343).  
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penale nga neni 384, shkelje për të cilën Gjykata e Apelit e shqyrton ankesën sipas 
detyrës zyrtare (neni 299). 
Gjyqtari zëvendësues jo vetëm që fizikisht duhet të jetë i pranishëm gjatë rrjedhës së 
shqyrtimit gjyqësor, por ai duhet me vëmendje dhe përkushtim maksimal të përcjell 
gjykimin, në mënyrë që ta zëvendësojë anëtarin e trupit gjykues kur ai është i penguar 
të jetë i pranishëm në shqyrtim gjyqësor. 
Për dallim nga anëtarët e trupit gjykues, personaliteti i procesmbajtësit mund të 
zëvendësohet gjatë shqyrtimit gjyqësor, por procesmbajtësi duhet të jetë vazhdimisht 
në shqyrtim.  
 
Paragrafi 2. 
 
Detyrë e kryetarit të trupit gjykues, në rend të parë, është që të vërtetojë nëse trupi 
gjykues është i përbërë në pajtim me ligjin. Vërtetimi ka të bëjë si për sa i përket 
numrit të anëtarëve të trupit gjykues ashtu edhe për sa i përket përbërjes profesionale të 
tyre (për gjykim të krimeve të rënda tre gjyqtarë profesionalë, neni 25 i KPP, kurse për 
gjykim në Departamentin për të mitur në gjykatën themelore gjyqtari për të mitur, i cili 
është gjyqtar profesional dhe dy gjyqtarë porotë, neni 51 paragrafi 1 i Ligjit të 
drejtësisë për të mitur). 
Përbërja e gjykatës me rastin e gjykimit (gjyqtar i vetëm gjykues apo trup gjykues 
përkatës) është çështje proceduralejuridike, jo çështje organizative,552 sepse përbërja jo 
e rregullt paraqe shkelje të dispotave procedurale nga neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 
1.  
Detyrë vijuese e kryetarit të trupit gjykues sipas këtij paragrafi është kujdesi nëse ka 
arsye për përjashtimin e anëtarit të trupit gjykues ose procesmbajtësit. 
Kryetari i trupit gjykues për veti di nëse ekziston ndonjë shkak për përjashtimin e tij, 
me atë rast, ai vepron sipas nenit 40. 
Ndonëse kryetari i trupit gjykues para fillimit të shqyrtimit gjyqësor duhet ta ketë 
studiuar dhe përgatitur lëndën. Ai, sipas rregullit, nuk mund të dijë për lidhjet 
personale e farefisnore të gjyqtarit me palët, dhe as që duhet të kërkojë në çdo çështje 
penale deklaratën e gjyqtarit anëtar të trupit gjykues përkitazi me ekzistimin e ndonjë 
shkaku për përjashtim. Detyra e kryetarit të trupit gjykues rreth kujdesit se a ka arsye 
për përjashtim të anëtarit të trupit gjykues realizohet nëpërmjet komunikimit të 
përbërjes së trupit gjykues në mënyrë që eventualisht të mundësohet paraqitja e 
kërkesës për përjashtim.553 
 
Neni 299 [Kryesimi i shqyrtimit gjyqësor nga gjyqtari i vetëm gjykues 

ose kryetari i trupit gjykues] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues drejton shqyrtimin 

gjyqësor dhe fton palët, të dëmtuarin, përfaqësuesit ligjorë, përfaqësuesit e 
autorizuar, mbrojtësin dhe ekspertët për t’i prezantuar dëshmitë e tyre ose 
për të parashtruar pyetje. 

                                                 
552 Marina, op. cit., fq. 266. 
553 Vasiljević, Grubač 1, fq. 476. 
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2. Anëtarët e trupit gjykues mund t’i parashtrojnë pyetje cilitdo dëshmitar 
apo ekspert. 

3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues detyrohet të kujdeset 
për shqyrtimin e gjithanshëm dhe të drejtë të çështjes në pajtim me 
administrimin e provave siç parashihet me këtë Kod. 

4. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues siguron që provat të 
merren në pajtim me Kapitullin XVI të këtij Kodi. 

5. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendos për 
propozimet e palëve. 

6. Aktvendimet e gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues 
gjithmonë shpallen dhe shënohen në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor 
me sqarim të shkurtër. 

 
Paragrafi 1. 
 
Konform paragrafit 1 të këtij neni, funksioni i gjyqtarit të vetëm gjykues ose i kryetarit 
të trupit gjykues manifestohet nëpërmjet a) drejtimit të shqyrtimit gjyqësor, dhe b) 
thirrjes së palëve dhe personave të tjerë të përcaktuar në paragrafin 1 për të prezantuar 
dëshmitë e tyre ose për të parashtruar pyetje.  
Kryesimi dhe drejtimi i shqyrtimit gjyqësor nënkupton edhe një varg autorizimesh të 
gjyqtarit të vetëm gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues siç janë p. sh.: mbajtja e 
rendit në shqyrtim gjyqësor, marrja e vendimeve lidhur me propozimet e palëve (nëse 
për to nuk vendos trupi gjykues), mbajtja e disiplinës procedurale, përcaktimi i radhës 
së paraqitjes së provave, kujdesi për procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor, ndalimi i 
përgjigjes në pyetjet e palejuara, shpallja se administrimi i provave ka përfunduar, 
dhënia palëve e fjalës përfundimtare dhe shkurtimi i saj nëse është e nevojshme dhe 
shpallja e shqyrtimit gjyqësor ka përfunduar.554 
Gjyqtari (gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues) në sistemin e përzier të 
procedurës penale, duke studiuar shkresat e lëndës, çmon nevojën për zbatim të 
veprimeve të caktuara, njoftohet me bazat faktike të akuzës dhe me çështjet ligjore si 
dhe u referohet provave të akuzës dhe të mbrojtjes. Kësisoj, gjyqtari në përgatitjen e 
shqyrtimit ndikon fort në përmbajtjen e veprimeve në shqyrtim. Ai, për dallim nga 
gjyqtari shqyrtues në sistemin common law, nuk është tabula rasa.555 
Për sa i përket marrjes së provave Kodi në nenin 332 iniciativën provuese parësore e 
parasheh për palët. Mirëpo, përveç provave të propozuara nga palët, neni 329 paragrafi 
4 parasheh edhe të drejtën e trupit gjykues që ta shqyrtojë provën të cilën e konsideron 
të nevojshme për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të çështjes penale.  
 
Paragrafi 2. 
 
Neni 299 me paragrafët e tit, përveç me paragrafin 2, i referohet autorizimeve të 
gjyqtarit të vetëm gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues në shqyrtim gjyqësor, 
Paragrafi 2 ka të bëjë me anëtarët e trupit gjykues të cilët mund t’i parashtrojnë pyetje 
cilitdo dëshmitar apo ekspert. 
                                                 
554 Petrić 2, fq. 50. 
555 Pavišić 1, 2013, fq. 839. 
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Te marrja e tërthortë e dëshmitarëve në pyetje sipas nenit 334 paragrafi 1 nënparagrafi 
1.2., krahas palës e cila zbaton marrjen e tërthortë në pyetje, edhe gjykata mund të 
kërkojë nga dëshmitari që t’i shpjegojë mospërputhjet. Këtu fjala gjykatë, varësisht nga 
çështja penale, nënkupton gjyqtarin e vetëm gjykues, kryetarin e trupit gjykues ose 
anëtarët e trupit gjykues.  
 
Paragrafi 3 dhe 4. 
 
Paragrafi 3 obligon gjyqtarin (gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e trupit gjykues) 
që të kujdeset për shqyrtim të gjithanshëm dhe të drejtë të çështjes penale. Për 
detyrimin e përgjithshëm për vërtetimin e plotë dhe të saktë të fakteve shih: nenin 7. 
Përgatitja dhe studimi i lëndës nga gjyqtari nuk bën të krijojë pikënisje për atë se çfarë 
vendimi duhet të merr, por ajo shërben si bazë vepruese për shqyrtim, si hipotezë për 
lëndën e procedurës.556  
Sipas paragrafit 4, kujdesi dhe përgjegjësia për marrjen e provave në pajtim me 
Kapitullin e XVI (nenet 257-263) i takon gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të 
trupit gjykues. 
  
Paragrafi 5 dhe 6. 
 
Gjatë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor gjyqtari i i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues vendos për çështjet që kanë të bëjnë me drejtimin e shqyrtimit. Në këtë drejtim 
ai vendos për caktimin e shqyrtimit gjyqësor (neni 285 paragrafi 1); lëshon urdhër 
arrest për të pandehurin (neni 285 paragrafi 4); për shtyrjen/ndërprerjen e shqyrtimit 
gjyqësor (nenet 310 paragrafi 1 dhe nenit 312 paragrafi 1); për përpilim të 
procesverbalit të veçantë lidhur me marrjen në pyetje të dëshmitarit (neni 304 paragrafi 
3) etj. 
Me neni 327 është përcaktuar rendi i paraqitjes së provave në shqyrtim gjyqësor. 
Megjithatë, neni 300 e autorizon gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e trupit 
gjykues që për shkaqe të arsyeshme të ndryshojë radhën e zakonshme të shqyrtimit të 
provave, për shkak të numrit të të akuzuarve, numrit të veprave penale ose të vëllimit të 
materialit provues. 
Në paragrafin 5 të këtij neni figuron dispozita e përgjithshme, sipas të cilës për 
propozimet e palëve vendos gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues. 
Paragrafi 6 parasheh dy obligime për gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e trupit 
gjykues që aktvendimet t’i shpall dhe me arsyetimin e shkurtër t’i shënojë në 
procesverbal. 
Kundër aktvendimeve lidhur me drejtimin e shqyrtimit gjyqësor nuk lejohet ankesë e 
veçantë, por ato mund të kundërshtohen me ankesë kundër aktgjykimit (neni 303, 
paragrafi 2). 
 

                                                 
556 Ibid. 
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Neni 300 [Radha e shqyrtimit të provave në shqyrtimin gjyqësor] 
 

Shqyrtimi gjyqësor zbatohet sipas rregullave të parapara me këtë Kod. Por, 
për shkaqe të arsyeshme, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues mund të ndryshojë radhën e zakonshme të shqyrtimit të provave, 
sidomos për shkak të numrit të të akuzuarve, numrit të veprave penale ose 
të vëllimit të materialit provues. 

 
Për rendin e zakonshëm të paraqitjes së provave shih: nenin 327.  
Neni 300 parasheh tri rrethana të cilat në mënyrë alternative i mundësojnë gjyqtarit të 
vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues ta ndryshojë radhën e zakonshme të 
shqyrtimit të provave. Ndryshimi i radhës së shqyrtimit të provave është i mundshëm 
kur aktakuza përfshinë disa vepra penale të ndërlikuara ose disa të akuzuar ose kur 
është fjala për kompleksitetin subjektiv-objektiv, ku procesi zhvillohet kundër disa të 
akuzuarve për disa vepra penale, dhe gjykata e konsideron si të arsyeshme që 
shqyrtimin për ndonjë vepër penale ose të akuzuar të bëjë në mënyrë të posaçme. 
Kësisoj, marrja e provave dhe shqyrtimi koncentrohet në vepër penale konkrete, dhe 
gjendja faktike bëhet e kapshme dhe e qartë.557  
 
Neni 301 [Mbajtja e rendit dhe mediat në gjykatore] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues detyrohet të kujdeset 

për mbajtjen e rendit në gjykatore dhe dinjitetin e gjykatës. Ai menjëherë 
pas hapjes së seancës paralajmëron personat e pranishëm në shqyrtimin 
gjyqësor që të sillen si duhet dhe të mos e pengojnë punën e gjykatës. 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të urdhërojë 
kontrollin personal të personave të pranishëm në shqyrtimin gjyqësor. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të urdhërojë 
largimin e publikut nga shqyrtimi gjyqësor, kur me masat për mbajtjen e 
rendit të parapara me këtë Kod nuk është e mundur të sigurohet mbajtja 
pa pengesë e shqyrtimit gjyqësor. 

3. Fotografimi, filmimi, regjistrimi televiziv dhe regjistrime të tjera përpos 
regjistrimit zyrtar të shqyrtimit gjyqësor lejohen, përveç nëse gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues kufizon fotografimin, filmimin, 
regjistrimin televiziv ose regjistrimet tjera me aktvendim të arsyetuar me 
shkrim. 

 
Paragrafi 1. 
 
Mbajtja e shqyrtimit gjyqësor në mënyrë të rregullt kërkon qetësi në gjykatore, punë 
normale, respektim të dinjitetit të gjykatës dhe siguri për të gjithë pjesëmarrësit 
proceduralë. Uniforma e gjyqtarit është në funksion të theksimit të autoritetit gjyqësor. 
Sipas paragrafit 1, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues pas hapjes së 
seancës paralajmëron personat e pranishëm në shqyrtimin gjyqësor që të sillen si duhet 
dhe të mos e pengojnë punën e gjykatës. Paralajmërimi i tillë - vërejtje e përgjithshme, 
                                                 
557 Vasiljević, Grubač 1, fq. 478. 
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e pa orientuar individualisht, jepet çdo herë në fillim të shqyrtimit gjyqësor. Gjatë 
rrjedhjes së shqyrtimit gjyqësor, sipas rrethanave të rastit, vërejtjet mund të 
personifikohen. Si sjellje që e pengojnë punën e gjykatës p.sh. aprovimi ose mos 
aprovimi me zë i një vendimi të gjyqtarit; pajtimi ose mospajtimi i shprehur me zë me 
një deklaratë të ndonjë subjekti procedural (të akuzuarit, mbrojtësit, paditësit etj.); ose 
frikësimi i ndonjë pjesëmarrësi procedural etj.558 
Me dispozitën e nenit 293, paragrafi 3 është paraparë se personat e pranishëm në 
shqyrtim gjyqësor nuk mund të mbajnë armë ose mjete të rrezikshme. Në fjalinë e 
fundit të paragrafit 1 të nenit 301 është paraparë se gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues mund të urdhërojë kontrollin personal të personave të 
pranishëm.  
Për masat të cilat mund t’i ndërmerr gjyqtari ndaj pjesëmarrësve që nuk i respektojnë 
urdhrat e tij, shih: nenin vijues 302. 
 
Paragrafi 2. 
 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund largojë publikun nga 
shqyrtimi gjyqësor, kur me masat e parapara për mbajtjen e rendit nuk mund të 
sigurohet mbajtja pa pengesë e shqyrtimit gjyqësor. 
Largimi i personave nga shqyrtimi gjyqësor nuk ka të bëjë me përjashtimin e publikut 
sipas nenit 293. 
 
Paragrafi 3. 
 
Regjistrimet në shqyrtim gjyqësor, të cilat janë përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, 
parimisht lejohen. Kufizimin e regjistrimeve të tilla e bënë gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues me aktvendim të arsyetuar me shkrim. Kufizimi i regjistrimit 
ka të bëjë me një shqyrtim konkret. 
Si shkak i arsyeshëm për kufizim të regjistrimit mund të jetë fakti se i akuzuari ose 
dëshmitari refuzon të deklarojë para kamere; nëse regjistrimi ndikon negativisht në 
koncentrimin e ndonjë pjesëmarrësi procedural; kur merret në pyetje personi i mitur etj.  
 
Neni 302 [Prishja e rendit dhe mosbindja ndaj urdhrave të gjykatës] 
 
1. Kur i akuzuari, mbrojtësi, i dëmtuari, përfaqësuesi ligjor ose përfaqësuesi i 

autorizuar, dëshmitari, eksperti, përkthyesi ose personi tjetër që merr pjesë 
në shqyrtim gjyqësor prish rendin ose nuk u bindet urdhrave të gjyqtarit të 
vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues për mbajtjen e rendit, gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues ia tërheq vërejtjen. Kur 
vërejtja është e pasuksesshme, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues mund të urdhërojë që i akuzuari të nxirret jashtë gjykatores, kurse 
personat tjerë jo vetëm që mund t’i nxjerrë jashtë, por mund t’i dënojë me 
gjobë deri në 1.000 EURO. 

2. Me urdhër të gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues, i 
akuzuari mund të nxirret përkohësisht nga gjykatorja, por nëse ai është 

                                                 
558 Marina, op. cit. fq. 269. 
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marrë në pyetje në shqyrtimin gjyqësor, atëherë mund të nxirret gjatë tërë 
kohës së shqyrtimit të provave. Para përfundimit të procedurës së provave, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues thërret të akuzuarin 
dhe e njofton për rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor. Kur i akuzuari vazhdon 
të prishë rendin dhe të ofendojë dinjitetin e gjykatës, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues përsëri mund ta nxjerrë nga seanca. 
Në këtë rast, seanca përfundon pa praninë e të akuzuarit, kurse 
aktgjykimin ia komunikon gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit 
gjykues ose gjyqtari anëtar i trupit gjykues në praninë e procesmbajtësit. 

3. Mbrojtësit ose përfaqësuesit të autorizuar, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues mund t’ia mohojë të drejtën për të mbrojtur ose 
përfaqësuar klientët e tyre në shqyrtim gjyqësor kur pas dënimit ata 
vazhdojnë të prishin rendin dhe në këtë rast kërkon nga pala që të 
angazhojë një mbrojtës tjetër apo përfaqësues të autorizuar. Kur i 
akuzuari nuk mund të angazhojë mbrojtës tjetër menjëherë, apo kur 
gjykata atë nuk mund ta caktojë më vonë pa e dëmtuar mbrojtjen, 
shqyrtimi gjyqësor ndërpritet ose shtyhet. Aktvendimi për këtë çështje së 
bashku me arsyetimin shënohet në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor. 
Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë e veçantë. 

4. Kur prokurori i shtetit e prish rendin, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari 
i trupit gjykues për këtë e njofton mbikëqyrësin e prokurorit të shtetit dhe 
gjithashtu mund të pezullojë shqyrtimin gjyqësor dhe të kërkojë nga 
mbikëqyrësi i prokurorit të shtetit që për këtë çështje të caktojë një 
prokuror tjetër të shtetit. 

5. Kur gjykata e largon nga gjykatorja ose e gjobit anëtarin e Odës së 
Avokatëve apo avokatin praktikant për prishjen e rendit, për këtë e njofton 
Odën e Avokatëve. 

 
Paragrafi 1. 
 
Vërejtja e përgjithshme e paraparë me nenin 301 paragrafi 1, jo çdoherë rezulton me 
mbajtjen e rendit dhe respektimin e dinjitetit të gjykatës në shqyrtim gjyqësor.  
Neni 302 parasheh masa disiplinore dhe dënime disiplinore të cilat mund të shqiptohen 
ndaj pjesëmarrësve proceduralë dhe ndaj publikut të cilët gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk 
i binden urdhrave të gjykatës lidhur me mbajtjen e rendit në gjykatore. Masë 
disiplinore është vërejtja dhe largimi nga gjykatorja, ndërsa dënim disiplinor është 
gjoba.  
Masat dhe dënimet disiplinore nuk mund të shqiptohen ndaj prokurorit të shtetit. 
Dënimi me gjobë nuk mund të shqiptohet ndaj të pandehurit. 
Kur ndonjëri nga personat e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni nuk i bindet 
urdhrave, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e paralajmëron (ia 
tërheq vërejtjen) me aktvendim të arsyetuar kundër të cilit nuk lejohet ankesë. 
Aktvendimi i tillë shënohet në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor (neni 318 paragrafi 
2). Kur vërejtja është e pasuksesshme, personat e padëgjueshëm nxirren jashtë dhe ata 
(përveç të akuzuarit), mund të gjobiten. Nxjerrja jashtë dhe gjoba mund të shqiptohen 
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ndaras ose në mënyrë kumulative. Gjoba mund të shqiptohet si e vetme ndaj mbrojtësit 
ose përfaqësuesit të autorizuar (paragrafi 3 i këtij neni). 
 
Paragrafi 2. 
 
Në paragrafin 1 të këtij neni kemi vërejtur se edhe i akuzuari i pa disiplinuar mund të 
nxirret jashtë gjykatores. Gjithsesi nxjerrja jashtë duhet të reduktohet në masën që 
është e domosdoshme për zhvillim të procesit të të provuarit.  
Paragrafi 2 flet për nxjerrje të përkohshme të tij nga gjykatorja (p.sh. deri sa të merret 
në pyetje viktima). Nxjerrja jashtë e të akuzuarit gjatë gjithë kohës së shqyrtimit të 
provave mund të bëhet me kusht që i akuzuari të jetë marrë në pyetje në shqyrtim 
gjyqësor. 
Nxjerrja jashtë e të akuzuarit qoftë përkohësisht apo gjatë gjithë kohës së shqyrtimit të 
provave nuk e cenon parimin kontradiktor, ngase para përfundimit të procedurës së 
provave, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues thërret të akuzuarin dhe e 
njofton për rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor. Me atë rast i akuzuari mund të shpreh 
qëndrimin e vet lidhur me provat e proceduara. Nëse i akuzuari vazhdon me 
mosbindjen e tij ndaj urdhrave të gjyqtarit, ai mund të largohet nga gjykatorja. 
Shqyrtimi vazhdon dhe aktgjykimin ia komunikon gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i 
trupit gjykues ose gjyqtari- anëtar i trupit gjykues në praninë e procesmbajtësit. 
  
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 është e rëndësishme për mbrojtjen e të akuzuarit dhe 
përfaqësimin e interesave të të dëmtuarit. Në qoftë se mbrojtësi ose përfaqësuesi i 
autorizuar edhe pas dënimit vazhdojnë të prishin rendin, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues mund t’ia mohojë të drejtën në mbrojtje ose në përfaqësim. Në 
rast të tillë pala thirret të marrë mbrojtës tjetër përkatësisht përfaqësues tjetër. Nëse nuk 
është e mundur që i akuzuari këtë ta bëjë menjëherë apo kur gjykata atë nuk mund ta 
caktojë më vonë pa e dëmtuar mbrojtjen, shqyrtimi gjyqësor ndërpritet ose shtyhet. Me 
atë rast mbrojtësi ose përfaqësuesi i autorizuar mund të ngarkohen me shpenzimet të 
cilat janë shkaktuar për shkak të ndërprerjes ose shtyrjes. 
Aktvendimi për mohim të të drejtës për mbrojtje ose në përfaqësim në rastin konkret, 
së bashku me arsyetimin shënohet në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor. Kundër 
këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë e veçantë. 
 
Paragrafi 4. 
 
Për mosrespektim të disiplinës, prokurori i shtetit nuk mund të largohet nga gjykatorja 
as të dënohet. Mënyra e vetme e reagimit ndaj sjelljeve të tij është pezullimi 
(ndërprerja) e shqyrtimit gjyqësor dhe kërkimi që në çështjen penale prokurori të 
zëvendësohet me një prokuror tjetër, për të cilën vendos eprori i prokurorit. 
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Paragrafi 5. 
 
Largimi apo gjobitja e avokatit për prishje të rendit ndeshet edhe me rregullat e Kodit 
të etikës së avokatëve. Prandaj, për largim apo për gjobitje të anëtarit të Odës së 
avokatëve (i cili mund të ketë qenë në cilësi të mbrojtësit të të akuzuarit ose në cilësi të 
përfaqësuesit të autorizuar të të dëmtuarit) apo praktikantin e avokatisë njoftohet Oda e 
avokatëve të Kosovës.  
Për masat që mund t’i shqiptojë Oda e avokatëve shih: nenin 18 të Ligjit për 
Avokatinë. 
 
Neni 303 [Ankesat kundër aktvendimeve në shqyrtim gjyqësor] 
 
1. Kundër aktvendimit për dënimin lejohet ankesë dhe gjyqtari i vetëm 

gjykues ose trupi gjykues mund ta revokojë aktvendimin e tillë. 
2. Kundër aktvendimeve lidhur me mbajtjen e rendit dhe drejtimin e 

shqyrtimit gjyqësor nuk lejohet ankesë. 
 
Paragrafi 1dhe 2. 
 
Për sa i përket kundërshtimit të aktvendimeve të marra në shqyrtim gjyqësor lidhur me 
prishjen e disiplinës, neni 303 ofron dy zgjidhje të ndryshme. Në paragrafin 2 shprehet 
qëndrimi i përgjithshëm se kundër aktvendimeve lidhur me mbajtjen e rendit dhe 
drejtimin e shqyrtimit gjyqësor nuk lejohet ankesë. Përjashtim nga qëndrimi i 
përgjithshëm paraqet paragrafi 1, i cili kundër aktvendimit për dënimin (edhe 
aktvendimi për dënimin ka të bëjë me mbajtjen e rendit) lejon ankesë. Këtu vlen të 
theksohet se, kur aktvendimin e ankimuar e ka marr gjyqtari i vetëm gjykues, ankesa 
ka karakter devolutiv, mirëpo, gjyqtari i vetëm gjykues mund ta revokojë aktvendimin 
e tillë. Aktvendimin lidhur me dënimin të cilin e ka marrë kryetari i trupit gjykues 
mund ta revokojë trupi gjykues. 
Ankesa në situatë të tillë ka karakter të dyfishtë: Remonstrativ, ngase aktvendimin me 
rastin e ankesës mund ta revokoj gjyqtari i vetëm gjykues apo trupi gjykues, dhe 
devolutiv, kur dënimin nuk e ka revokuar gjyqtari i vetëm gjykues apo trupi gjykues, 
për ankesë vendosë Gjykata e Apelit. 
 
Neni 304 [Veprat penale të kryera në shqyrtim gjyqësor] 
 
1. Kur i akuzuari kryen vepër penale në shqyrtim gjyqësor, zbatohen 

dispozitat e nenit 351 të këtij Kodi. 
2. Kur personi, përpos të akuzuarit, kryen vepër penale në seancë të 

shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues në bazë të 
akuzës gojore të prokurorit të shtetit mund ta ndërpresë shqyrtimin 
gjyqësor dhe menjëherë të gjykojë veprën e kryer penale ose ta shqyrtojë 
këtë pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor. 

3. Kur ka arsye për të dyshuar se dëshmitari ose eksperti ka dhënë dëshmi të 
rreme në shqyrtim gjyqësor, vepra e tillë penale nuk gjykohet menjëherë. 
Në rastin e tillë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund 
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të urdhërojë që për dëshminë e dëshmitarit apo të ekspertit të përpilohet 
procesverbal i veçantë, i cili i dërgohet prokurorit të shtetit. 

4. Kur nuk është e mundur që kryerësi i veprës penale i cili ndiqet sipas 
detyrës zyrtare të gjykohet menjëherë, njoftohet prokurori i shtetit që është 
kompetent për ndërmarrjen e veprimeve të mëtejshme. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1, ka karakter udhëzues, sepse i referohet nenit 351 i cili 
rregullon mënyrën e veprimit kur i akuzuari kryen vepër penale në shqyrtimin 
gjyqësor. Paragrafët tjerë të nenit 304 rregullojnë veprimtarinë kur dikush tjetër, jo i 
akuzuari, kryen vepër penale në shqyrtim gjyqësor. 
 
Paragrafi 2. 
 
Kur në seancën gjyqësore (nga hapja e seancës, gjatë shqyrtimit gjyqësor, deri në 
përfundim të seancës gjyqësore) një person tjetër, jo i akuzuari, kryen vepër penale.Në 
rast të tillë person - kryerës i veprës penale mund të jetë cilido pjesëmarrës procedural, 
person nga publiku ose roje e të akuzuarit. Me rastin e kryerjes së veprës penale në 
seancë gjyqësore, aty kemi të bëjmë me faktin se është kryer vepra penale, jo me 
dyshim se është kryer vepër penale. Në situatë të tillë ekzistojnë dy mundësi veprimi 
për gjyqtarin e vetëm gjykues ose për trupin gjykues:  
- Në bazë të akuzës gojore të prokurorit të shtetit mund ta ndërpresë shqyrtimin 

gjyqësor dhe menjëherë të gjykojë veprën e kryer penale, ose  
- të përfundojë me shqyrtimin gjyqësor për çështjen penale që ishte objekt gjykimi 

dhe pastaj të shqyrtojë veprën e kryer penale.  
Cilën nga këto dy opsione do të praktikojë gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues 
pasi që është paraqitur aktakuza gojore varet edhe nga ndërlikueshmëria e çështjes 
penale për të cilën zhvillohet shqyrtimi gjyqësor. Kur pritet se gjykimi për të dy 
çështjet penale mund të përfundojë të njëjtën ditë, atëherë për veprën e re penale 
procedohet pasi të përfundohet me lëndën e parë. Mirëpo, kur pritet se shqyrtimi 
gjyqësor do të zgjasë me ditë, atëherë do duhej të ndërpritet ai shqyrtimi derisa të 
zhvillohet shqyrtimi sipas aktakuzës gojore. 
Paragrafi 2 përdor nocionin “akuzë gojore”. Me akuzë duhet të kuptohet aktakuza, 
sepse sipas KPP të gjitha veprat penale i ndjek prokurori i shtetit me aktakuzë. Dihet se 
aktakuza është akt formal që përpilohet me shkrim. Ajo i nënshtrohet kontrollit 
gjyqësor në shqyrtimin fillestar (neni 245) dhe në shqyrtim të dytë (neni 254). Mirëpo, 
paragrafi 2, duke mundësuar paraqitjen e aktakuzës gojore të drejtpërdrejtë, bënë 
përjashtim lidhur me formën e paraqitjes së aktakuzës dhe procedurën rreth 
kontrollimit të saj. Aktakuza gojore e paraqitur duhet të shënohet në procesverbal të 
shqyrtimit gjyqësor. 
  
Paragrafi 3, 
 
Paragrafi 3 i referohet situatës kur ka arsye për të dyshuar se dëshmitari ose eksperti ka 
dhënë dëshmi të rreme në shqyrtim gjyqësor. Arsyeja për të besuar nënkupton një 
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dyshim të arsyeshëm i cili është më i ultë sesa dyshimi i bazuar. Vepra e tillë penale e 
dëshmitarit ose e ekspertit nuk gjykohet menjëherë por, për deklarimin e dëshmitarit 
apo të ekspertit gjyqtari mund të urdhërojë që të përpilohet procesverbal i veçantë, i cili 
i dërgohet prokurorit të shtetit.  
 Procedura zhvillohet ndaras në mënyrë që të pengohet ndikimi i palejueshëm në 
personat e tillë, veçanërisht në dëshmitarë të cilët kanë deklaruar ose duhet të merren 
në pyetje, por edhe për shkak të hetimeve të mëtejshme të cilat në situata të tilla gati 
çdoherë janë të nevojshme. Për ekzistim të veprës penale deklarimi i rremë nga neni 
392 i KP nevojitet që deklarimi të ketë të bëj me faktet relevante për marrje të vendimit 
në procedurë ku jepet deklarimi.559 
 
 
4. Parakushtet për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor 
 
Neni 305 [Hapja e seancës] 
 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues hap seancën, shpall 
çështjen për gjykim në shqyrtim gjyqësor dhe përbërjen e trupit gjykues, 
nëse seanca mbahet nga trupi gjykues. Pastaj konstaton nëse kanë ardhur 
të gjithë personat e thirrur dhe kur nuk kanë ardhur, verifikon se a u janë 
dorëzuar thirrjet dhe a i kanë arsyetuar mungesat e tyre. 

 
Hapja e seancës dhe shpallja e çështjes për gjykim nënkupton informimin e personave 
të pranishëm për emrin e të akuzuarit (të akuzuarve), për lëndën e gjykimit sipas 
cilësimit juridik të bërë në aktakuzë, dhe për paditësin - prokurorin e shtetit si paditës 
të autorizuar. 
Fjala seancë të cilën e hap gjyqtari, siç kemi theksuar në fillim të trajtimit të 
dispozitave që e rregullojnë shqyrtimin gjyqësor, ka kuptim më të gjerë se sa shqyrtimi 
gjyqësor kryesor. Ajo përfshinë veprimet sipas nenit 305, shqyrtimin gjyqësor i cili 
fillon me leximin e aktakuzës (neni 324) dhe përfundon me fjalën përfundimtare të 
palëve (neni358), dhe marrjen dhe shpalljen e aktgjykimit (359 dhe 366)  
Komunikimi i përbërjes së trupit gjykues (prej tre gjyqtarëve profesionalë apo në 
procedurë ndaj të miturve prej 1 gjyqtari profesional dhe dy gjyqtarëve porotë), 
përfshirë edhe njoftimin kush është kryetar i trupit gjykues, bëhet për t’u mundësuar 
palëve që eventualisht të kërkojnë përjashtimin e ndonjë gjyqtari. 
Parakusht për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor është prania e personave konkretisht të 
përcaktuar. Prania e tyre gjatë gjithë kohës së mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor 
mundëson shprehjen e parimit gojor dhe parimit të drejtpërdrejtë.  
Për mosardhje të prokurorit të shtetit, të akuzuarit ose të mbrojtësit në shqyrtim 
gjyqësor, shih: nenet vijuese 306-308. 
Përveç gjyqtarit të vetëm gjykues apo trupit gjykues dhe procesmbajtësit, si parakusht 
për mbajtje të shqyrtimit gjyqësor është prania e prokurorit të shtetit; të akuzuarit; 
mbrojtësit të tij, pavarësisht a është mbrojtja e detyrueshme apo fakultative; dhe e 
përkthyesit kur është paraparë me ligj. Në shqyrtim gjyqësor thirren edhe i dëmtuari 
dhe përfaqësuesi ligjor ose përfaqësuesi i autorizuar i tij, kurse në procedurë ndaj të 
                                                 
559 Vasiljević, Grubač 1, fq. 485. 
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miturve, prindi i të miturit, prindi adoptues ose kujdestari, përfaqësuesi i organit të 
kujdestarisë dhe përfaqësuesi i shërbimit sprovues (neni 70 i LDM), por mosardhja e 
tyre nuk paraqet parakusht për mbajtje të shqyrtimit gjyqësor. 
Mosardhja e dëshmitarit ose e ekspertit, parimisht nuk është pengesë për hapje të 
seancës dhe për fillim të shqyrtimit gjyqësor. Ndodhë që ata të vijnë në ndërkohë. 
Mirëpo, kur është e qartë se dëshmia e dëshmitarit apo konstatimi dhe mendimi i 
ekspertit që nuk ka ardhur në shqyrtim gjyqësor është e rëndësishme sa që gjykimi nuk 
mund të përfundohet pa të, e në anën tjetër shoqërimi i dëshmitarit apo i ekspertit nuk 
mund të bëhet për një kohë të shkurtër, shqyrtimi gjyqësor fare nuk do duhej të fillojë.  
  
Neni 306 [Mosparaqitja e prokurorit të shtetit në shqyrtim gjyqësor] 
 

Kur prokurori i shtetit nuk paraqitet në shqyrtim gjyqësor të caktuar në 
bazë të aktakuzës së prokurorit të shtetit, shqyrtimi gjyqësor shtyhet dhe 
për këtë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e njofton 
kryeprokurorin e prokurorit të shtetit. 

 
Prania e prokurorit të shtetit në shqyrtimin gjyqësor të caktuar në bazë të aktakuzës së 
tij është parakusht për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor. Në rast të mosardhjes së 
prokurorit të shtetit, mbajtja e shqyrtimit gjyqësor detyrimisht shtyhet. Mosardhja e 
prokurorit nuk tërheq pasoja procedurale. Ndaj tij, gjyqtari nuk mund të shqiptojë 
kurrfarë sanksioni. Megjithatë, në rrafshin prokurorial mund të ftohet në përgjegjësi për 
shkak të kryerjes së pandërgjegjshme të detyrës së tij. Mbajtja e shqyrtimit gjyqësor pa 
praninë e prokurorit të shtetit paraqet shkelje të dispozitave procedurale sipas nenit 384 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.2.  
Për shkakun e shtyrjes, njoftohet kryeprokurori i prokurorisë së shtetit. Ligji për 
Prokurorin e shtetit në nenin 2, paragrafi 1 nënparagrafi 3 me përkufizimin 
kryeprokuror nënkupton kreun e zyrës së prokurorit, duke përjashtuar Kryeprokurorin e 
shtetit dhe Kryeprokurorin e prokurorisë speciale. Prandaj, “kryeprokurori i prokurorit 
të shtetit”, i cili sipas nenit 306 duhet të njoftohet për mosardhje të prokurorit të shtetit 
në shqyrtim gjyqësor, ka të bëjë me kryeprokurorin e zyrës përkatëse të prokurorisë. 
 
Sipas praktikës së GjEDNj mospjesëmarrja ` prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit 
gjyqësor sjell deri te shkelja e të drejtës për gjykim t` paanshëm nga neni 6 i KEDNj 
duke pasur parasysh se në situate të tillë vjen deri te dyshimi i arsyeshëm i të 
pandehurit në ushtrim in e funksioneve procedurale të ndjekjes dhe të mbrojtjes. Në 
lëndët Ozetov v. Russia dhe Krivoshapkin v. Russia, gjyqtari shqyrtues, në mungesë të 
prokurorit publik, vetë e ka lexuar aktakuzën, ka marr në pyetje të pandehurit dhe ka 
ndërmarrë veprime të lidhura me procedimin e provave të prokurorisë. Konstatimi i 
mëtejmë është se me veprimin e tillë nuk është siguruar kontradiktiviteti i procedurës 
dhe se janë përzier funksionet e ndjekjes dhe të gjykimit.560  
 

                                                 
560 Pavišić 1, fq. 847. 
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Neni 307 [Mosparaqitja e të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor] 
 
1. Kur i akuzuari i thirrur me rregull nuk paraqitet në shqyrtim gjyqësor dhe 

nuk e arsyeton mungesën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues për të akuzuarin lëshon urdhërarrest në pajtim me nenin 175 të 
këtij Kodi. Kur i akuzuari nuk mund të sillet menjëherë, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose trupi gjykues e shtyn shqyrtimin gjyqësor dhe urdhëron që i 
akuzuari në seancën e ardhshme të sillet me forcë. Kur i akuzuari e 
arsyeton mungesën para arrestimit të tij, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues e revokon urdhërarrestin. 

2. Kur shihet qartazi se i akuzuari i thirrur me rregull i shmanget paraqitjes 
së tij në shqyrtim gjyqësor dhe nuk ekzistojnë shkaqe për paraburgimin e 
tij nga neni 187 i këtij Kodi, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues 
mund të caktojë paraburgim për sigurimin e pranisë së të akuzuarit në 
shqyrtimin gjyqësor. Ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e aktvendimit. 
Për paraburgimin i cili është caktuar për këto shkaqe, përshtatshmërisht 
zbatohen dispozitat e neneve 185 deri 203 të këtij Kodi. Po qe se 
paraburgimi i tillë nuk hiqet më parë, ai zgjat derisa të shpallet aktgjykimi, 
por jo më shumë se një (1) muaj. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kodi i procedurës penale nuk parasheh mundësinë e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor pa 
praninë e të akuzuarit. Parimi i drejtpërdrejtë, parimi gojor dhe e drejta për mbrojtje 
(neni 11) kërkojnë që i pandehuri të jetë i pranishëm në shqyrtim gjyqësor në të cilin 
merret vendimi për veprën penale për të cilën akuzohet. 
Supozimi themelor për prani të të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor është thirrja e tij në 
mënyrë të rregullt (neni 287). Mosardhja e të akuzuarit pa arsye krijon bazë për 
gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e trupit gjykues që të ndërmarrë masa 
shtrënguese ndaj tij. Kur ka gjasë se, duke e sjellë forcërisht të akuzuarin, do të mund 
të zhvillohej shqyrtimi gjyqësor brenda dite, gjyqtari lëshon urdhërarrest sipas nenit 
175 me të cilin kërkon që i akuzuari të sillet forcërisht. Nëse i akuzuari nuk mund të 
sillet menjëherë, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues e shtyn shqyrtimin gjyqësor 
dhe urdhëron që i akuzuari në seancën e ardhshme të sillet me forcë. Urdhërarresti 
revokohet nëse i akuzuari e arsyeton mungesën para arrestimit të tij.  
 
Paragrafi 2. 
 
Mosardhja e të akuzuarit në shqyrtim, për ç’arsye lëshohet urdhërarresti, nuk 
nënkupton çdoherë edhe prirjen e tij që t’i shmanget gjykimit. Paragrafi 2 i këtij neni 
rregullon situatën kur i akuzuari qartazi i shmanget paraqitjes në shqyrtim gjyqësor. Në 
këtë rast i akuzuari nëpërmjet aktivitetit dhe sjelljes së caktuar manifeston qëllimin e tij 
për t’iu shmangur procedurës. Kur kemi të bëjmë me shmangie të qartë sipas këtij 
paragrafi është çështje faktike për të cilën vendos gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari 
i trupit gjykues. Në këtë drejtim mund të merret situata kur i akuzuari gjendet në shtëpi 
ose në vend të punës, por kur tentohet kontakti me të del se ai “nuk është aty”, kur i 
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akuzuari është larguar nga shtëpia pikërisht për shkak se ka pritur se do të sillej 
forcërisht në gjykatë, kur ai vazhdimisht vjen në gjykatë në gjendje të dehur sa që në 
situatë të tillë nuk mund të mbahet shqyrtimi, etj.  
 Për ta siguruar praninë e të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor, kur shihet qartazi se i 
akuzuari i ftuar me rregull i shmanget paraqitjes së tij në shqyrtim gjyqësor, gjyqtari 
mund të caktojë paraburgimin edhe kur nuk ekzistojnë shkaqe për paraburgim nga neni 
187. Për këtë lloj të paraburgimit (paraburgim disiplinor) zbatohen përshtatshmërisht 
dispozitat e Kodit lidhur me paraburgimin (nenet 185-203). Zbatimi përshtatshmërisht 
do të thotë në një farë mënyre përshtatje situatës. Për këtë masë paraburgimi, merret 
aktvendim ekzekutimin e të cilit ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e tij. Koha e 
zgjatjes së këtij paraburgimi është e limituar dhe nuk mund të vazhdohet. Ai mund të 
hiqet më herët ose hiqet kur shpallet aktgjykimi, por jo më shumë se një (1) muaj. 
 
Neni 308 [Mosparaqitja e mbrojtësit në shqyrtim gjyqësor] 
 

Kur në shqyrtim gjyqësor nuk paraqitet mbrojtësi i thirrur me rregull dhe 
për arsyet e mosardhjes nuk e njofton gjykatën posa të ketë mësuar për ato, 
ose nëse mbrojtësi lëshon shqyrtimin gjyqësor pa lejen e gjyqtarit të vetëm 
gjykues apo të trupit gjykues, gjykata kërkon menjëherë nga i akuzuari që 
të angazhojë mbrojtës tjetër. Nëse i akuzuari nuk e bën këtë, kurse caktimi 
i mbrojtësit nuk mund të bëhet pa e dëmtuar mbrojtjen, shqyrtimi gjyqësor 
shtyhet. 

 
Neni 308 ndërlidhet me nenin 11, paragrafi 2 i cili parasheh të drejtën e të pandehurit 
në mbrojtje profesionale. Sipas nenit 287 paragrafi 2 kur mbrojtja nuk është e 
detyrueshme, i akuzuari në thirrje udhëzohet për të drejtën e tij në mbrojtës, por 
shqyrtimi gjyqësor nuk mund të shtyhet nëse mbrojtësi nuk vjen në shqyrtimin 
gjyqësor ose për shkak se i akuzuari ka angazhuar mbrojtës në shqyrtimin gjyqësor. 
Neni 308 më tutje i përpunon kushtet për mbajtje të shqyrtimit gjyqësor pa mbrojtës. 
Parakushtet për një veprim të tillë janë: mbrojtësi duhet të jetë ftuar për shqyrtimin 
gjyqësor në mënyrë të rregullt; pastaj ai të mos ketë ardhur në shqyrtim as ta ketë 
njoftuar gjykatën për shkaqet e pengimit posa ka marr vesh për to; apo kur mbrojtësi pa 
leje e braktisë shqyrtimin (pavarësisht nëse braktisja bëhet për shkak të ndonjë 
angazhimi tjetër të mbrojtësit apo për shkak të pakënaqësisë së tij me ndonjë vendim të 
gjykatës). Në rast të tillë, gjykata kërkon menjëherë nga i akuzuari që të angazhojë 
mbrojtës tjetër. 
Mosardhja e mbrojtësit mund të jetë moskujdes ose keqpërdorim i pozitës së 
mbrojtësit, i cili në shikim të parë duket se e godet të akuzuarin. Por, keqpërdorimi 
mund të bëhet për t’i ndihmuar të pandehurit. Të përjashtohet mbrojtja profesionale kur 
nuk vjen mbrojtësi është çështje e thjeshtë, por konsiderohet zgjidhje e gabuar. 
Zgjidhja e drejtë do ishte detyrimi i mbrojtësit që detyrën e vet ta kryej me korrektësi 
ndaj gjykatës, e nëse këtë nuk e bën, ai t’i bartë pasojat. Është e vërtetë se kjo nuk 
mund të arrihet me dënime me gjobë (të cilat realisht i mbulon i pandehuri), e aq më 
pak vetëm duke e njoftuar Odën e avokatëve.561 

                                                 
561 Vasiljević, Grubač 1, fq. 494. 
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Neni 308 i referohet mosardhjes së mbrojtësit në shqyrtim gjyqësor. Gjithsesi duhet të 
bëhet dallimi nëse është fjala për mbrojtje fakultative apo obligative. Shqyrtimi 
gjyqësor mund të mbahet pa mbrojtës vetëm kur mbrojtja është fakultative dhe gjykata 
çmon se mungesa e mbrojtësit nuk e dëmton mbrojtjen. Kur gjykata, në bazë të 
autorizimit që ia jep ky nen, ka mbajtur shqyrtimin pa mbrojtës, kjo nuk do të thotë se 
mungesa e mbrojtësit interpretohet se shqyrtimi gjyqësor është mbajtur pa praninë e 
personave të duhur sipas nenit (neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3.).  
Kërkesa për angazhim të mbrojtësit tjetër nënkupton ndërprerje për një moment të 
shqyrtimit gjyqësor. Sidoqoftë, nuk është punë e lehtë që aty për aty të angazhohet 
mbrojtësi tjetër. I akuzuari nuk ka në disponim avokat tjetër dhe mund të ndodhë që 
nuk njeh tjetër avokat. Në anën tjetër, edhe sikur ta gjente një avokat tjetër, varësisht 
nga ndërlikueshmëria e çështjes penale, atij do t’i duhej kohë për studim të lëndës. E 
parë nga ky këndvështrim, me arsye mund të shtrohet pyetja, athua mund të merret 
menjëherë mbrojtës tjetër pa e dëmtuar mbrojtjen. 
Nëse i akuzuari tek mbrojta fakultative nuk angazhon mbrojtës tjetër, gjyqtari i vetëm 
gjykues apo trupi gjykues mund të vendos që shqyrtimi gjyqësor të mbahet pa 
mbrojtës. Në rastin kur mbrojtja është obligative gjykimi nuk mund të mbahet pa 
praninë e mbrojtësit. Edhe në rastin kur nuk ka ardhur mbrojtësi i caktuar sipas detyrës 
zyrtare, gjykata cakton mbrojtësin tjetër. Caktimi i mbrojtësit tjetër nga ana e gjykatës 
mund të vije në shprehje nëse mbrojtësi që mungon pa arsye ka qenë i caktuar sipas 
detyrës zyrtare. Te mbrojtja obligative kur i akuzuari nuk merr mbrojtës tjetër, 
shqyrtimi gjyqësor shtyhet.  
 
Neni 309 [Mosparaqitja e dëshmitarit apo ekspertit në shqyrtim gjyqësor] 
 
1. Kur dëshmitari ose eksperti i thirrur me rregull nuk paraqitet në shqyrtim 

gjyqësor pa arsye, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues mund të 
urdhërojë sjelljen e tij të menjëhershme me forcë. 

2. Shqyrtimi gjyqësor mund të fillojë edhe pa praninë e dëshmitarit ose 
ekspertit të thirrur. Në rast të tillë, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 
gjykues gjatë shqyrtimit gjyqësor vendos nëse shqyrtimi gjyqësor duhet të 
vazhdojë ose të ndërpritet apo të shtyhet për shkak të mungesës së 
dëshmitarit ose të ekspertit. 

 
Paragrafi 1.  
 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues mund të urdhërojë sjelljen me forcë të 
dëshmitarit ose të ekspertit i cili pa arsye nuk paraqitet në shqyrtimin gjyqësor. 
 
Paragrafi 2. 
 
Prania e dëshmitarit ose e ekspertit në fillim të seancës kryesore nuk është kusht i 
domosdoshëm për fillim të shqyrtimit gjyqësor. Shqyrtimi mund të fillojë edhe pa 
praninë e dëshmitarëve ose të ekspertëve të ftuar. Për mosardhjen e tyre vendoset gjatë 
shqyrtimit gjyqësor. Kështu gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues mund të vendos 
që të lexohet deklarimi i dëshmitarit ose konstatimi dhe mendimi i ekspertit, nëse janë 
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plotësuar kushtet nga neni 338. Për shkak të mosardhjes së dëshmitarit ose të ekspertit 
të ftuar në mënyrë të rregullt, gjykata mund ta ndërpret (e të urdhërojë sjelljen me 
force) apo ta shtyjë shqyrtimin gjyqësor (kur konsiderohet se sigurimi i dëshmisë së 
dëshmitarit ose i mendimit të ekspertit nëpërmjet marrjes së në pyetje në mënyrë të 
drejtpërdrejtë është e rëndësishme për zgjidhjen e çështjes penale. 
 
 
5. Shtyrja dhe ndërprerja e shqyrtimit gjyqësor 
 
Duke u mbështetur në rëndësinë e shqyrtimit gjyqësor për procedurë penale kërkohet 
që shqyrtimi gjyqësor të rrjedh në kontinuitet ashtu që menjëherë pas përfundimit të tij, 
të shpallet aktgjykimi. Një rrjedhë të tillë të shqyrtimit gjyqësor e kërkon parimi i 
ekonomizimit procedural dhe parimi i drejtpërdrejtë, i cili kërkon që të gjitha provat të 
cilat shërbejnë si bazë për aktgjykim, brenda mundësisë, të administrohen në gjykatë 
nëpërmjet burimit të provës apo ato të paraqiten në origjinal. Mirëpo, për shkaqe të 
caktuara shqyrtimi gjyqësor megjithatë mund të shtyhet me aktvendim të gjyqtarit të 
vetëm gjykues ose të trupit gjykues ose të ndërpritet.  
Kodi i procedurës penale në nenet 310-314 rregullon arsyet për shtyrjen e shqyrtimit 
gjyqësor, ndryshimin e përbërjes së trupit gjykues gjatë shtyrjes, ndërprerjen e 
shqyrtimit gjyqësor, ndryshimin e përbërjes së trupit gjykues për shkak të mungesës së 
kompetencës, dhe përcakton kohën për përfundim të shqyrtimit gjyqësor. 
  
Neni 310 [Arsyet për shtyrjen e shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Përveç rasteve të përcaktuara me këtë Kod, shqyrtimi gjyqësor mund të 

shtyhet me aktvendim të gjyqtarit të vetëm gjykues apo të trupit gjykues, 
kur duhet mbledhur prova të reja ose kur gjatë shqyrtimit gjyqësor 
vërtetohet se tek i akuzuar, pas kryerjes së veprës penale është paraqitur 
çrregullim ose paaftësi mendore e përkohshme ose kur ekzistojnë pengesa 
të tjera për zbatim të suksesshëm të shqyrtimit gjyqësor. 

2. Kur është e mundur, në aktvendim me të cilin shtyhet shqyrtimi gjyqësor 
caktohet dita dhe ora e vazhdimit të shqyrtimit gjyqësor. Me të njëjtin 
aktvendim, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues mund të urdhërojë 
mbledhjen provave të cilat me kalimin e kohës mund të humbin. 

3. Kundër aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni nuk lejohet ankesë. 
 
Paragrafi 1. 
 
Kodi i procedurës penale në nenet 291, 302 paragrafi 3, nenet 306, 308, 309 paragrafi 
2, neni 326 paragrafi 6, neni 350 paragrafi 3, neni 351 paragrafi 2, neni 511 paragrafi 2, 
ka paraparë situata procedurale të posaçme kur shqyrtimi gjyqësor nevojitet të 
ndërpritet ose të shtyhet. Me qenë se me përcaktimin e situatave procedurale ku mund 
të ndërpritet ose të shtyhet shqyrtimi gjyqësor sipas neneve të sipërpërmendura, nuk 
janë shterë të gjitha situatat procedurale të mundshme dhe të nevojshme ku mund të 
shtyhet shqyrtimi gjyqësor, neni 310 më tutje përcakton arsyet për shtyrjen e shqyrtimit 
gjyqësor. 
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Si arsye të cilat e imponojnë nevojën për shtyrje të shqyrtimit gjyqësor paraqitën 
nevoja për mbledhjen e ndonjë prove të re, bie fjala nevoja për përgatitjen e mbrojtjes 
(kur ka ardhur deri te ndryshimi ose zgjerimi i aktakuzës), ose kur gjatë shqyrtimit 
gjyqësor vërtetohet se te i akuzuari, pas kryerjes së veprës penale është paraqitur 
çrregullim ose paaftësi mendore e përkohshme ose kur ekzistojnë pengesa të tjera për 
zbatim të suksesshëm të shqyrtimit gjyqësor.  
Ndërprerja, përkatësisht shtyrja e shqyrtimit gjyqësor, për mbledhjen e ndonjë prove të 
re mund të bëhet me propozim të palëve, të dëmtuarit dhe me iniciativë të trupit 
gjykues (neni 329 paragrafi 4). Prova e re e propozuar gjithsesi duhet të këtë të bëj me 
vërtetim të fakteve të rëndësishme që e përbëjnë figurën e veprës penale. 
Edhe paraqitja e çrregullimit ose paaftësisë mendore të përkohshme si arsye për shtyrje 
të shqyrtimit gjyqësor patjetër duhet të verifikohet nga ana e ekspertit të psikiatrisë 
gjyqësore.  
Pengesat tjera të cilat mund të çojnë deri te shtyrja mund të jenë të ndryshme si p. sh.: 
sëmundja e papritur e anëtarit të trupit gjykues në çështjen ku nuk ka pasur gjyqtar 
zëvendësues, aprovimi i kërkesës për përjashtim të gjyqtarit, nevoja për përgatitje 
(njoftim me lëndën penale) të gjyqtarit të posa caktuar, pamundësia e dorëzimit të 
thirrjes te të akuzuarit, pengimi që në shqyrtim të marrë pjesë eksperti etj. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Për shtyrje të shqyrtimit gjyqësor vendos gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues me 
aktvendim me të cilin, sipas mundësisë, caktohet edhe dita kur duhet të vazhdohet 
shqyrtimi gjyqësor. Mirëpo, kur ka nevojë të mblidhen provat të cilat me kalimin e 
kohës do të humbnin (p.sh. dëshmitari është i sëmurë rëndë, etj.), atëherë gjyqtari i 
vetëm gjykues e merr provën e tillë, ndërsa trupi gjykues urdhëron marrjen e provës së 
tillë, të cilën sipas rregullit e procedon kryetari i trupit gjykues.  
Kundër aktvendimit për shtyrje të shqyrtimit gjyqësor nuk lejohet ankesë. 
 
Neni 311 [Ndryshimi i përbërjes së trupit gjykues gjatë shtyrjes] 
 
1. Kur përbërja e trupit gjykues është ndryshuar, shqyrtimi gjyqësor i shtyrë 

fillon rishtas. Por, në rastin e tillë, trupi gjykues pas dëgjimit të palëve 
mund të vendosë që dëshmitarët dhe ekspertët të mos merren sërish në 
pyetje dhe të mos bëhet këqyrja e re e vendit, por të lexohen deklarimet e 
dëshmitarëve dhe ekspertëve të dhëna në shqyrtimin e mëparshëm gjyqësor 
apo të lexohet procesverbali i këqyrjes së vendit. 

2. Kur përbërja e trupit gjykues nuk ka ndryshuar, shqyrtimi gjyqësor i 
shtyrë vazhdohet para të njëjtit trup gjykues dhe kryetari i trupit gjykues 
shkurtimisht paraqet rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor të mëparshëm. Por, 
edhe në këtë rast, trupi gjykues mund të caktojë që shqyrtimi gjyqësor të 
fillojë rishtas. 

3. Kur shtyrja ka zgjatur më shumë se tre muaj ose kur shqyrtimi gjyqësor 
mbahet para një kryetari tjetër të trupit gjykues, shqyrtimi gjyqësor duhet 
të fillojë rishtas dhe përsëri të shqyrtohen të gjitha provat. 
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Paragrafi 1. 
 
Çështja e vazhdimit të shqyrtimit gjyqësor të shtyrë është rregulluar varësisht nga 
përbërja e trupit gjykues që e vazhdon atë ose nga kohëzgjatja për të cilën është shtyrë 
shqyrtimi gjyqësor, kështu që shqyrtimi i shtyrë duhet të fillojë rishtazi ose mund të 
vazhdohet aty ku ka mbetur. Esenca e përmbajtjes së paragrafit 1 të këtij neni është që 
të sigurohet kontinuiteti i shqyrtimit gjyqësor ku duhet të vijë në shprehje parimi i 
drejtpërdrejtë. Për këtë arsye, parashihet që kur përbërja e trupit gjykues është 
ndryshuar, shqyrtimi gjyqësor i shtyrë, sipas rregullit, fillon rishtas. Trupi gjykues “i 
ndryshuar” mund të nënkuptojë ndryshim të të gjithë trupit gjykues ku formohet trup i 
ri gjykues, ndryshimin e kryetarit të trupit gjykues ose ndryshimin e anëtarit/anëtarëve 
të trupit gjykues. Në dy rastet e para shqyrtimi i shtyrë fillon rishtazi. Në rastin kur 
është ndryshuar anëtari i trupit gjykues, shqyrtimi gjithashtu fillon rishtazi, por trupi 
gjykues pas dëgjimit të palëve mund të vendosë që dëshmitarët dhe ekspertët të mos 
merren sërish në pyetje dhe të mos bëhet këqyrja e re e vendit, por të lexohen 
procesverbalet nga shqyrtimi i mëparshëm.  
Mundësinë ligjore, të paraparë në nenin 338 paragrafi 1 nënparagrafi 3, me të cilën 
parashihet mundësia që palët të heqin dorë nga dëgjimi i drejtpërdrejtë i dëshmitarit ose 
ekspertit dhe pajtimi që të lexohen procesverbalet e mëparshme, nuk duhet identifikuar 
me mundësinë e leximit të procesverbaleve sipas paragrafit 1 të nenit 311. 
Ndërrimi i prokurorit të shtetit, i mbrojtësit, i përfaqësuesit procedural, i përkthyesit 
ose i procesmbajtësit nuk ka ndikim në vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor. 
Në qoftë se shqyrtimi gjyqësor i shtyrë është mbajtur me trup gjykues të ndryshuar dhe 
merret aktgjykimi pa e përsëritur (drejtpërdrejt apo tërthortë) mbledhjen e provave, 
ekziston shkelje esenciale nga neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 1, sepse në marrjen e 
aktgjykimit ka marr pjesë anëtari i trupit gjykues i cili nuk ka marr pjesë në shqyrtim 
gjyqësor (VS Slovenije Kž. 62/69, dt. 21. III 1969). Shqyrtimi gjyqësor përbën tërësi 
nga hapja e seancës kryesore deri te përfundimi i shqyrtimit gjyqësor, pavarësisht se a 
ka pasur shtyrje të shqyrtimit ose jo, e në situatë të tillë të gjithë gjyqtarët nuk kanë 
prezantuar gjatë gjithë shqyrtimit. Për shkelje të tillë gjykata kujdeset sipas detyrës 
zyrtare (VSS Kž. 219/57).562  
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 i këtij neni i referohet situatës kur shqyrtimi gjyqësor i shtyrë vazhdon me 
të njëjtin trup gjykues. Në rast të tillë kryetari i trupit gjykues shkurtimisht paraqet 
rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor të mëparshëm, ndonëse trupi gjykues mund të caktojë që 
shqyrtimi gjyqësor të fillojë rishtas. 
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 përcakton dy situata kur shqyrtimi gjyqësor i shtyrë duhet të 
fillojë rishtas, me ç’rast përsëri duhet të shqyrtohen të gjitha provat. Rasti i parë ka të 
bëjë me situatën kur shtyrja ka zgjatur më shumë se tre muaj, dhe rasti i dytë kur 
shqyrtimi gjyqësor mbahet para një kryetari tjetër të trupit gjykues.  
                                                 
562 Vasiljević, Grubač 1, fq. 499. 
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Kur shqyrtimi gjyqësor fillon rishtazi, pjesëmarrësit proceduralë kanë mundësi t’i 
ushtrojnë të gjitha të drejtat që i kishin në shqyrtimin gjyqësor të mëparshëm. 
  
Neni 312 [Ndërprerja e shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Përveç rasteve të përcaktuara me këtë Kod, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor për 
pushim për shkak të kalimit të orarit të punës, për të lejuar një kohë të 
shkurtër që të sigurohet provë konkrete ose për përgatitjen e akuzës apo 
mbrojtjes. 

2. Shqyrtimi gjyqësor i ndërprerë gjithmonë vazhdon para të njëjtit gjyqtar të 
vetëm gjykues apo trup gjykues. 

3. Kur shqyrtimi gjyqësor nuk mund të vazhdojë para të njëjtit trup gjykues, 
ose kur ndërprerja e tij zgjat më tepër se tetë ditë, atëherë zbatohen 
dispozitat nga neni 311 i këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Ndërprerja e shqyrtimit gjyqësor bëhet për një kohë të shkurtër kur ekziston ndonjëra 
prej arsyeve të përmendura në këtë paragraf. 
  
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Shqyrtimi i ndërprerë vazhdohet para të njëjtit gjyqtar të vetëm gjykues apo trup 
gjykues. Po që se ka ndryshuar përbërja e trupit gjykues apo ndërprerja zgjatë më tepër 
se tetë ditë, veprohet si me rastin e shtyrjes së shqyrtimit.  
 
Neni 313 [Ndryshimi i përbërjes së trupit gjykues për shkak të mungesës 

së kompetencës] 
 

Kur gjatë shqyrtimit gjyqësor të drejtuar nga gjyqtari i vetëm gjykues, 
faktet në të cilat bazohet akuza tregojnë se për shqyrtimin e asaj vepre 
penale është kompetent trupi gjykues prej tre gjyqtarëve, gjykimi i kalohet 
trupit përkatës në kuadër të gjykatës themelore dhe shqyrtimi gjyqësor 
fillon rishtas. 

 
Shqyrtimi gjyqësor caktohet në bazë të aktakuzës së prokurorit të shtetit. Një prej 
elementeve përbërëse të aktakuzës është emërtimi ligjor i veprës penale (neni 241 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.5.), në bazë të të cilit caktohet kompetenca funksionale e 
gjykatës. Andaj, kur me rastin e zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor të drejtuar nga 
gjyqtari i vetëm gjykues, faktet në të cilat bazohet akuza tregojnë se për shqyrtimin e 
asaj vepre penale është kompetent trupi gjykues prej tre gjyqtarëve, gjykimi i kalohet 
trupit përkatës në kuadër të gjykatës themelore dhe shqyrtimi gjyqësor fillon rishtas. 
Fjala akuzë nënkupton aktakuzën, ndërsa fjalët trup përkatës nënkupton trupin gjykues 
prej tre gjyqtarëve i cili gjykon çështjet të cilat janë në kompetencë të Departamentit 
për krime të rënda në gjykatën themelore. 
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Neni 314 [Koha për përfundimin e shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Përveç në rastet kur gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues shtyn 

shqyrtimin gjyqësor nga neni 310, shqyrtimi gjyqësor duhet të përfundojë 
brenda këtyre afateve kohore: 
1.1. Nëse shqyrtimit gjyqësor mbahet para gjyqtarit të vetëm gjykues, 

shqyrtimi gjyqësor duhet të përfundohet brenda 90 ditësh, përveç 
nëse gjyqtari i vetëm gjykues nxjerr aktvendim të arsyetuar për 
vazhdimin e kohës për shqyrtim gjyqësor për shkak të ndonjërës prej 
arsyeve nga paragrafi 2. 

1.2. Nëse shqyrtimit gjyqësor mbahet para trupit gjykues, shqyrtimi 
gjyqësor duhet të përfundohet brenda 120 ditësh, përveç nëse trupi 
gjykues nxjerr aktvendim të arsyetuar për vazhdimin e kohës për 
shqyrtim gjyqësor për shkak të ndonjërës prej arsyeve nga paragrafi 
2. 

2. Shqyrtimi gjyqësor mund të vazhdohet me aktvendimin të arsyetuar nga 
paragrafi 1 kur ekzistojnë rrethana të cilat kërkojnë më shumë kohë, 
përfshirë por pa u kufizuar në: 
2.1. Numër të shumtë të dëshmitarëve; 
2.2. Dëshmia e një apo më shumë dëshmitarëve është shumë e gjatë; 
2.3. Numri i provave është jashtëzakonisht i madh; 
2.4. Siguria e shqyrtimit gjyqësor bën të nevojshme vazhdimin. 

3. Shqyrtimi gjyqësor mund të vazhdohet për tridhjetë ditë për secilin 
aktvendim nga paragrafi 1. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Afatet e parapara në nenin 314 të KPP përkitazi me përfundimin e shqyrtimit gjyqësor 
kanë për qëllim azhurnimin e rrjedhës së shqyrtimit në mënyrë që gjykimi të 
përfundojë brenda një afati të arsyeshëm. 
Sipas paragrafit 1, me përjashtim të rasteve kur shqyrtimi gjyqësor është shtyrë sipas 
nenit 310, shqyrtimi gjyqësor parimisht duhet të përfundojë brenda afateve kohore 
prej: 
a) 90 ditësh kur shqyrtimi gjyqësor mbahet para gjyqtarit të vetëm gjykues, dhe  
b) 120 ditësh kur shqyrtimi gjyqësor mbahet para trupit gjykues. 
Kur ekziston ndonjëra prej rrethanave të parapara në paragrafin 2 të këtij neni, të cilat 
kërkojnë më shumë kohë, afati prej 90 përkatësisht prej 120 ditësh mund të vazhdohet 
me aktvendim të gjyqtarit të vetëm gjykues përkatësisht të trupit gjykues edhe për 
tridhjetë ditë (paragrafi 3).  
 
Paragrafi 3. 
 
Si rrethana që arsyetojnë vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor përtej afateve të caktuara në 
paragrafin 1, paragrafi 2 përmend disa rrethana që kanë të bëjnë me mbledhjen e 
provave (numri i shumtë të dëshmitarëve; dëshmia e një apo më shumë dëshmitarëve 
është shumë e gjatë; numri i madh i provave), dhe me sigurinë e shqyrtimit gjyqësor.  
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6. Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor 
 
Procedura penale dhe shqyrtimi gjyqësor si pjesë e atij procesi, zhvillohet sipas parimit 
gojor, i cili kombinohet me parimin me shkrim. Zbatimi i parimit me shkrim në 
procedurë penale sjellë deri te hartimi i shkresave penale të ndryshme. Shkresat penale 
paraqesin gjurmë me shkrim të veprimeve procedurale, të cilat e përbëjnë dosjen e 
lëndës penale. Për gjithë veprimtarinë që zhvillohet në shqyrtim gjyqësor përpilohet 
procesverbali me shkrim i shqyrtimit gjyqësor.  
Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor ka rëndësi për gjykatën e shkallës së parë për të 
kontrolluar në kohën që jep aktgjykimin, saktësinë e përshtypjeve lidhur me faktet e 
caktuara, veçanërisht në rastin kur shqyrtimi gjyqësor nuk ka përfunduar në një seancë. 
Mirëpo, procesverbali i shqyrtimit gjyqësor ka rëndësi të veçantë për gjykatën e 
shkallës së dytë (dhe eventualisht të tretë) e cila, në bazë të mjetit të rregullt ose të 
jashtëzakonshëm juridik, verifikon saktësinë e përfundimeve të gjykatës së shkallës së 
parë nëpërmjet shqyrtimit të shkresave. 
  
Neni 315 [Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor duhet të përpilohet me shkrim. Në 

procesverbal duhet të shënohet thelbi i rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor. 
2. Përveç kësaj, shqyrtimi gjyqësor regjistrohet në mënyrë audio ose video ose 

në mënyrë stenografike, përveç nëse ka shkaqe të arsyeshme për të mos 
bërë një gjë të tillë. 

3. Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor përfshin kopjen e transkriptit të 
regjistrimit audio të shqyrtimit gjyqësor dhe shënimin mbi rrjedhën e 
shqyrtimit gjyqësor, pjesët kryesore të tij dhe vendimet e marra, siç 
parashihet në nenet 317, 318 dhe 319 të këtij Kodi. 

4. Kur i akuzuari është dënuar me burgim ose pas paralajmërimit të 
paraqitjes së ankesës në një shkallë më të lartë, regjistrimet audio ose video 
të shqyrtimit gjyqësor përshkruhen tërësisht brenda tri ditëve të punës nga 
përfundimi i shqyrtimit gjyqësor. Ky afat mund të zgjatet nga gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues kur ekzistojnë rrethana të 
arsyeshme për një afat prej pesëmbëdhjetë ditëve. Gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i trupit gjykues rishikon dhe konfirmon përshkrimin dhe atë e 
vendos në procesverbal si pjesë përbërëse të procesverbalit të shqyrtimit 
gjyqësor. 

5. Për mënyrën e regjistrimit të shqyrtimi gjyqësor vendos gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues. 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Neni 204 paragrafi 1 i KPP parasheh që për çdo veprim të ndërmarrë gjatë procedurës 
penale shkruhet procesverbal në të njëjtën kohë kur ushtrohet veprimi, e kur kjo nuk 
është e mundur, atëherë shkruhet menjëherë pas kësaj. Nenet 204-212 përmbajnë 
dispozita të cilat rregullojnë përmbajtjen, ruajtjen, shqyrtimin dhe format e ndryshme të 
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procesverbaleve. Më tutje nenet 213-214 rregullojnë mundësinë e shikimit të 
procesverbaleve dhe të shkresave të lëndës.  
Shqyrtimi gjyqësor paraqet një tërësi procedurale, të përbërë nga një mori veprimesh të 
subjekteve proceduralë. Në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor duhet të shënohen të 
gjitha veprimet që janë ndërmarrë dhe forma në të cilën ato janë ndërmarrë. Aty hyjnë: 
1. Konstatimet: për hapjen e seancës, për paraqitje të shkurtër të rrjedhës së shqyrtimit 
të mëparshëm në rastin nga neni 311, për shqyrtimin e provave, për komunikimin e 
rezultatit të provave të proceduara jashtë shqyrtimit gjyqësor, për leximin e akteve dhe 
të konstatimeve të tjera për të cilat ligji kërkon që të futen në procesverbal; 2. 
Propozimet (për sa u përket provave etj.) dhe aktet dispozitive të palëve dhe të 
pjesëmarrësve proceduralë (tërheqja nga akuza, ndryshimi i akuzës etj.), dhe 
përmbajtja thelbësore e deklarimeve të palëve. 3. urdhrat dhe të gjitha aktvendimet që 
merren gjatë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor563 dhe dipozitivi i aktgjykimit. 
Në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor duhet të shënohet thelbi i rrjedhës së shqyrtimit 
gjyqësor. 
Përveç kësaj shqyrtimi gjyqësor mund të regjistrohet në mënyrë auditive ose vizuale 
ose në mënyrë stenografike. Me atë rast procesverbali i shqyrtimit gjyqësor përmban 
edhe pjesën e shkruar të incizimit auditiv ose vizual ose të shënimit stenografik. 
 
Paragrafi 4 dhe 5. 
 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendos për mënyrën e regjistrimit 
të shqyrtimi gjyqësor. 
Në rastin kur është lejuar regjistrimi audio ose video i shqyrtimit gjyqësor dhe i 
akuzuari është dënuar me burgim, regjistrimet e tilla duhet të përshkruhen tërësisht në 
procesverbal brenda tri ditëve të punës nga përfundimi i shqyrtimit gjyqësor. Kur 
ekzistojnë rrethana të arsyeshme afati mund të zgjatet nga gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues për një afat prej pesëmbëdhjetë ditëve.  
Rrethanë e arsyeshme mund të jetë fakti se në atë çështje penale ka shumë regjistrime 
teknike sa që përshkrimi i tyre nuk mund të bëhet brenda afatit tre ditësh etj. Paragrafi 
4 i këtij neni, përshkrimin e regjistrimeve teknike e lidhë edhe me “paralajmërimin e 
paraqitjes së ankesës në një gjykatë më të lartë”. Është e qartë se edhe këtu kemi të 
bëjmë me lëshim të ligjvënësit për ta hequr këtë pjesë të fjalisë nga kjo dispozitë, sepse 
Kodi tani në fuqi nuk e ka akceptuar institutin e paralajmërimit të ankesës.  
Teksti i përshkruar i regjistrimit teknik shikohet dhe konfirmohet nga gjyqtari dhe 
pastaj i bashkëngjitet procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor si pjesë përbërëse e tij. 
 
Neni 316[ Procesverbali tekstual] 
 
1. Kur shqyrtimi gjyqësor regjistrohet vetëm me shkrim, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues, me propozim të palës ose sipas detyrës 
zyrtare, mund të urdhërojë që deklarimet që i konsideron të një rëndësie të 
veçantë të përfshihen tekstualisht në procesverbal. 

2. Kur është e nevojshme, dhe veçanërisht kur deklarimi është shënuar 
tekstualisht në procesverbal, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

                                                 
563 Vasiljević, Grubač 1, fq. 501. 



Ejup Sahiti 

782 

gjykues mund të urdhërojë që pjesë të caktuara të procesverbalit të lexohen 
menjëherë. Deklarimet e regjistruara tekstualisht lexohen menjëherë kur 
kërkon pala, mbrojtësi ose personi deklarimi i të cilit është përfshirë në 
procesverbal. 

 
Paragrafi 1. 
 
Siç është pa më përpara, neni 315 paragrafi 1 si formë themelore e regjistrimit të 
shqyrtimit gjyqësor kaparaparë formen me shkrim të procesverbalit në të cilin shënohet 
thelbi i përmbajtjes së veprimevetë ndërmarrura. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryeteri 
i trupit gjykues i dikton procesmbajtësit përmbajtjen që duhet shënuar në procedverbal. 
Mirëpo, në atë rast gjyqtari, me propozim të palës ose sipas detyrës zyrtare, mund të 
urdhërojë që deklarimet që i konsideron të një rëndësie të veçantë të përfshihen 
tekstualisht në procesverbal.  
Shënimin e tekstit (fjalë për fjalë) të deklaratave, të cilat konsiderohen të një rëndësie 
të veçantë, do të duhej praktikuar në rastet kur deklarimi përmban fjalët që janë 
element i veprës penale, si p.sh. te vepra penale nxitja e përçarjes ose mos durimit 
kombëtar, racor, fetar ose etnik nga neni 147 të KP; ose kur është fjala për çështje 
profesionale, për terminologji profesionale të cilën gjyqtari nuk e njeh, ashtu që diktimi 
i tyre nga ana e tij do të ndryshonte kuptimin, ose do të shprehte në mënyrë jo të plotë 
atë që i akuzuari, dëshmitari ose eksperti e ka deklaruar, etj. 
Paragrafi 1 i nenit 316 ndërlidhet edhe me nenin 204 paragrafi 4 i cili personit që 
merret në pyetje i lejon të drejtën që personalisht t’i japë përgjigjet në procesverbal, e 
drejtë e cila mund të kufizohet në rast keqpërdorimi. Duke vepruar kësisoj sigurohet 
besueshmëri më e madhe e deklarimit, ndonëse zbatimi i metodës së tillë kërkon më 
shumë kohë. 
Për mbajtje të rregullt dhe për përmbajtjen e procesverbalit është përgjegjës gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues. Ai përcakton çka duhet të shkruhet në 
procesverbal. Procesmbajtësi duhet të shënojë në procesverbal krejt atë që i dikton ose 
urdhëron gjyqtari. 
 
Paragrafi 2.  
 
Me qëllim që të verifikohet nëse në procesverbal është shënuar deklarata tekstualisht 
siç është thënë bëhet leximi i procesverbalit ose i pjesës së tij. Leximin mund ta 
urdhërojë gjyqtari, por kur leximin e tij e kërkon pala, mbrojtësi ose personi deklarimi i 
të cilit është përfshirë në procesverbal, deklarimet e regjistruara tekstualisht lexohen 
menjëherë. 
  
Neni 317 [Kontrollimi, korrigjimi dhe nënshkrimi i procesverbalit të shqyrtimit  

gjyqësor, shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë] 
 
1. Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor, shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të 

dytë përfundohet me mbarimin e seancës. Ai nënshkruhet nga proces-
mbajtësi, gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues dhe palët e 
pranishme. 
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2. Palët kanë të drejtë të kontrollojnë procesverbalin e përfunduar dhe pjesët 
shtojcë, të bëjnë komente mbi përmbajtjen dhe të kërkojnë korrigjimin e 
tij. 

3. Korrigjimet e emrave të shënuar gabimisht, të numrave jo të saktë dhe të 
gabimeve të qarta në shkrim mund të bëhen me urdhrin e gjyqtarit të 
vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues sipas detyrës zyrtare apo sipas 
propozimit të palës ose të personit që merret në pyetje. Korrigjime ose 
shtesa të tjera në procesverbal mund të urdhërohen vetëm nga gjyqtari i 
vetëm gjykues ose trupi gjykues. 

4. Komentet dhe propozimet e palëve lidhur me procesverbalin, si dhe 
korrigjimet dhe ndryshimet në procesverbal përfshihen si shtojcë në 
procesverbalin e përfunduar. Në shtojcë shënohen arsyet e mospranimit të 
sugjerimeve dhe komenteve të caktuara. Shtojcën e procesverbalit e 
nënshkruajnë procesmbajtësi dhe gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 
trupit gjykues. 

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 i këtij neni trajton procesverbalet e shqyrtimit fillestar dhe të shqyrtimit të 
dytë në mënyrë të njëjtë sikurse procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor. 
Seanca kryesore fillon me hapjen e seancës dhe përfundon me komunikimin e 
aktgjykimit dhe dhënien e udhëzimit palëve për mjetin juridik (neni 314). Me 
përfundimin e seancës, patjetër duhet të përfundojë dhe të nënshkruhet procesverbali i 
shqyrtimit gjyqësor. Dispozita e nenit 204, e cila i mundëson organit procedues që vetë 
ta shkruaj procesverbalin pas ushtrimit të veprimit procedural, nuk vlen për 
procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor. 
Procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor e nënshkruajnë gjyqtari i vetëm gjykues 
përkatësisht kryetari i trupit gjykues dhe palët e pranishme. Nënshkrimi i 
procesverbalit edhe nga ana e palëve është në funksion të kufizimit të mundësisë së 
keqpërdorimit eventual të tij.  
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
  
Gjyqtari i dikton me zë procesmbajtësit atë që duhet ta shënojë në procesverbal, me çka 
sigurohet kontrollimi i procesverbalit nga ana e të pranishmëve, andaj nuk ka nevojë të 
lexohet procesverbali çdoherë. Por palët kanë të drejtë të kontrollojnë procesverbalin e 
përfunduar dhe pjesët e shtojcës. Kontrollimi i përmbajtjes së procesverbalit realizohet 
nëpërmjet leximit të tij. Prandaj me kërkesë të palës duhet të mundësohet leximi i 
procesverbalit ose i pjesëve të tij në fund të shqyrtimit gjyqësor. Shikuar realisht, palët 
kanë mundësi të bëjnë komente edhe me rastin e diktimit të procesverbalit. Me rastin e 
leximit të procesverbalit, palët mund të bëjnë komente mbi përmbajtjen dhe të kërkojnë 
korrigjimin e tij. Vërejtjet ndaj procesverbalit mund të bëhen si për sa i përket asaj çka 
është shënuar në procesverbal, ashtu edhe për atë që nuk është shënuar. Ndryshe, 
komentet dhe vërejtjet mund të jenë të natyrës formale (gabime të qarta) dhe materiale. 
Materiale janë ato të cilat, nëse aprovohen, e ndryshojnë në thelb përmbajtjen e 



Ejup Sahiti 

784 

deklaratës së ndonjë subjekti, dhe si të tilla mund të kenë ndikim si në çështjet faktike 
ashtu edhe në ato juridike që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit. 
Gjatë shkrimit të procesverbalit, mund të përvidhen gabime në emra, në numra ose 
gabime të qarta në shkrim. Gabimet e tilla i korrigjon gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues sipas detyrës zyrtare apo sipas propozimit të palës ose të 
personit që merret në pyetje. 
Pavarësisht me iniciativë të kujt bëhen korrigjime të procesverbalit, të cilat i 
bashkëngjiten si shtojcë, fakti se është bërë korrigjimi duhet të shënohet në 
procesverbal brenda kohës në të cilën shkruhet procesverbali i shqyrtimit gjyqësor në 
mënyrë që të dihet kush dhe me çfarë qëllimi i ka bërë ato.  
 
Paragrafi 4. 
 
Komentet dhe propozimet e palëve lidhur me procesverbalin, të miratuara nga ana e 
gjyqtarit, si dhe korrigjimet dhe ndryshimet që i bëhen procesverbalit, përfshihen si 
shtojcë në procesverbalin e përfunduar. Në shtojcë shënohen gjithashtu arsyet e 
mospranimit të sugjerimeve dhe komenteve të caktuara. Për dallim nga procesverbali i 
shqyrtimit gjyqësor, të cilin e nënshkruajnë edhe palët e pranishme, shtojcën e 
procesverbalit e nënshkruajnë vetëm procesmbajtësi dhe gjyqtari i vetëm gjykues apo 
kryetari i trupit gjykues. 
  
Neni 318 [Përmbajtja e procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor] 
 
1. Pjesa hyrëse e procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor duhet të përfshijë: 

gjykatën ku mbahet shqyrtimi gjyqësor, numrin e lëndës, vendin dhe kohën 
e seancës, emrin e gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues, 
të anëtarëve të trupit gjykues, të procesmbajtësit, prokurorit të shtetit, të 
akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, të dëmtuarit dhe përfaqësuesit të tij ligjor 
ose përfaqësuesit të autorizuar, mbrojtësit të viktimës dhe emrin e 
përkthyesit, veprën penale që shqyrtohet dhe nëse dëgjimi zbatohet në 
shqyrtim gjyqësor të hapur apo të mbyllur. 

2. Procesverbali veçanërisht përfshin të dhënat vijuese: identifikimin e 
aktakuzës, nëse prokurori i shtetit e ka ndryshuar apo e zgjeruar 
aktakuzën, cilat propozime janë bërë nga palët dhe çka është vendosur për 
to nga gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues ose trupi 
gjykues, cilat prova janë paraqitur, nëse provat ose shkrimet e tjera janë 
lexuar ose nëse regjistrimi audio dhe regjistrimet tjera janë riprodhuar, si 
dhe komentet e palëve për këtë. Nëse publiku përjashtohet nga shqyrtimi 
gjyqësor, në procesverbal shënohet se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari 
i trupit gjykues ka paralajmëruar të pranishmit për pasojat e zbulimit të 
paautorizuar të informacionit të fshehtë që e kanë mësuar në shqyrtimin 
gjyqësor. 

3. Në procesverbal përfshihet vetëm përmbajtja kryesore e deklarimit të 
prokurorit, akuzuarit, dëshmitarëve dhe ekspertëve. Me kërkesë të palës, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues urdhëron leximin e 
një deklarimi të mëparshëm ose ndonjë pjese të tij nga procesverbali. 
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4. Me kërkesë të palës, në procesverbal shënohet edhe pyetja ose përgjigjja e 
refuzuar si e palejueshme nga gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e këtij neni bashkë me nenin 319 përcakton në mënyrë të qartë çka përmban 
procesverbali i shqyrtimit gjyqësor. Në paragrafin 1 të këtij neni konkretisht janë 
caktuar elementet determinuese të cilat e përbëjnë hyrjen e këtij procesverbali. Në 
hyrje shënohen të dhënat që janë me rëndësi për organin i cili zhvillon shqyrtimin, për 
vendin dhe kohën e shqyrtimit, për përbërjen e trupit gjykues, për palët dhe për 
personat tjerë të cilët shprehimisht përmenden aty, dhe për veprën penale e cila është 
lëndë gjykimi në procedurë. Posaçërisht duhet të shënohet e dhëna nëse shqyrtimi është 
zhvilluar me dyer të hapura apo publiku ka qenë i përjashtuar. 
 
Paragrafi 2.  
 
Në paragrafin 2 është dhënë udhëzimi si limit i detyrueshëm për atë çka mund të jetë 
përmbajtja e vërtetë e procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor. Aty thuhet se procesverbali 
“veçanërisht përfshin të dhënat…,” por, varësisht nga rasti konkret, procesverbali 
mund të përmbajë edhe diçka specifike që nuk është përmendur në këtë paragraf. Me sa 
shihet paragrafi 2 përmban dispozitën e përgjithshme përkitazi me atë se çka duhet të 
shënohet në pjesën qendrore të procesverbalit. 
Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor patjetër duhet të përmbajë: 
- identifikimin e aktakuzës dhe të dhënat lidhur me ndryshimin apo zgjerimin e saj;  
- propozimet e palëve dhe vendimet e gjykatës lidhur me to;  
- të dhënat e plota për provat e proceduara, procesverbale ose shkresat tjera që janë 

lexuar ose regjistrimet që janë riprodhuar, si dhe komentet e palëve për to; 
- aktvendimin për përjashtimin e publikut (si dhe aktvendimet tjera që janë marr 

gjatë shqyrtimit gjyqësor) dhe paralajmërimin e gjyqtarit që u bëhet personave të 
pranishëm për pasojat e zbulimit të paautorizuar të informacionit të fshehtë që e 
kanë mësuar në shqyrtimin gjyqësor; 

- fjalën përfundimtare të palëve, të mbrojtësit, të dëmtuarit dhe të përfaqësuesit të 
autorizuar; 

- dispozitivin e aktgjykimit dhe faktin se aktgjykimi është shpallur publikisht (neni 
319 paragrafi 1); dhe vendimin për paraburgimin (neni 319 paragrafi 2). 

Me kërkesë të palës, në procesverbal shënohet edhe pyetja ose përgjigjja e refuzuar si e 
palejueshme nga gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues. 
  
Paragrafi 3. 
 
Paragrafi 3 parasheh mënyrë të posaçme të shënimit të deklarimit në procesverbal të 
shqyrtimit gjyqësor, e cila dallon nga ajo e përcaktuar në nenin 205 para dhe paragrafi 
4. Në të vërtetë, sipas nenit 205 paragrafi 4 “procesverbali duhet të përmbaj të dhënat 
thelbësore për zbatimin dhe përmbajtjen e veprimit të ushtruar”. S’ka dyshim se 
dispozita e tillë ka të bëjë edhe me marrjen e deklarimit (të pandehurit, të dëshmitarit 
etj.), i cili sigurohet nëpërmjet veprimit procedural të marrjes në pyetje. Andaj, edhe 
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përmbajtja e deklarimit që shënohet në procesverbal, duhet të përmbaj të dhënat 
thelbësore që janë të rëndësishme për deklarim, - një syzhe përmbledhëse të tij e jo tërë 
deklarimin. Në anën tjetër, sipas paragrafit 3 të këtij neni, në procesverbal të shqyrtimit 
gjyqësor përfshihet vetëm përmbajtja kryesore e deklarimit. Shikuar në përgjithësi, 
ndërmjet “të dhënave thelbësore” të nenit 205 paragrafi 4 dhe “përmbajtjes kryesore” 
në paragrafin 3 të nenit 318, nuk ka ndonjë dallim të rëndësishëm kur deklarimi merret 
për herë të parë në shqyrtim gjyqësor. Megjithatë, dallimi ekziston në rastin kur, krahas 
deklarimit të dhënë në shqyrtim gjyqësor, në shkresa të lëndës ekziston deklarimi 
(deklarimet) i dhënë më përpara. Në situatë të tillë, kur deklarimi i dhënë në shqyrtim 
përputhet me deklarimin e mëparshëm, në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor shënohet 
konstatimi se deklaroi si në procesverbalin e mëparshëm (duke e shënuar datën, etj.). 
Mirëpo, kur deklarimi i dhënë në shqyrtim gjyqësor përmban shmangie ose plotësim të 
deklarimeve të mëparshme, shënimi në procesverbal të shqyrtimit bëhet duke shënuar 
vetëm përmbajtjen kryesore të asaj që paraqet shmangie ose plotësim të deklarimeve të 
mëparshme.  
Me kërkesë të palës, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues urdhëron 
leximin e një deklarimi të mëparshëm ose ndonjë pjese të tij nga procesverbali. 
 
Paragrafi 4. 
 
Shih: komentin e paragrafit 2 të këtij neni. 
 
Neni 319 
Përfshirja e dispozitivit të aktgjykimit në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor 
 
1. Në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor në tërësi shënohet dispozitivi i 

aktgjykimit dhe fakti se aktgjykimi është shpallur publikisht. Formulimi i 
dispozitivit të shkruar në procesverbal konsiderohet të jetë origjinal. 

2. Kur urdhërohet vendim për paraburgim, ky vendim gjithashtu shënohet në 
procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozitivi i aktgjykimit duhet të jetë identik me dispozitivin e shpallur dhe me 
dispozitivin që është vendosur në seancë për këshillim dhe votim. Në praktikën e 
mëhershme të gjykatave ka ndodhur të mos ketë përputhshmëri ndërmjet dispozitivit që 
është vendosur në seancë për këshillim dhe votim dhe të dispozitivit të shpallur. 
Dallimi ka mundur të shprehet edhe për sa i përket dispozitivit të shpallur dhe atij të 
shkruar në aktgjykim. Kjo për faktin se marrja, shpallja dhe hartimi me shkrim i 
aktgjykimit, sipas rregullit, bëhet në intervale kohore të ndryshme.  
Dispozita e paragrafit 1, si rregull e përgjithshme në mënyrë precize, të qartë dhe 
praktike e ka zgjidhur çështjen e futjes së dispozitivit të aktgjykimit në procesverbal të 
shqyrtimit gjyqësor, dhe njëherësh ka përcaktuar çka paraqet origjinal të dispozitivit. 
Ajo obligon gjyqtarin e vetëm gjykues apo trupin gjykues që në procesverbal të 
shqyrtimit gjyqësor në tërësi të shënojë dispozitivin e aktgjykimit. Kjo do të thotë se 
dispozitivi i aktgjykimit me të gjitha elementet e tij duhet të jetë i përfunduar dhe i 
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shkruar në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor para se të komunikohet. Kur shqyrtimin 
gjyqësor e zhvillon trupi gjykues, dispozitivi i aktgjykimit formulohet në seancë për 
këshillim dhe votim dhe shënohet në procesverbalin e asaj seance. Por, para se 
procesverbali i posaçëm i seancës për këshillim dhe votim të mbyllet në zarf (neni 320 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.4.), përmbajtja e dispozitivit bartet në procesverbal të 
shqyrtimit gjyqësor.  
Formulimi i dispozitivit të shkruar në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor konsiderohet 
origjinal, të cilit duhet t’i përgjigjet edhe dispozitivi i aktgjykimi të shkruar. 
 
Paragrafi 2. 
 
Paraburgimi si masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë penale 
caktohet, vazhdohet ose hiqet me vendim gjyqësor. Koha sa i akuzuari ka qëndruar në 
paraburgim para fillimit të shqyrtimit gjyqësor, gjatë shqyrtimit, si dhe kur caktimi, 
vazhdimi ose heqja e kësaj mase urdhërohet gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe vendimi për 
këtë shënohet në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor. Shënimi në rend të parë është i 
nevojshëm për gjykatën, sepse ajo duhet ta llogaris kohën e kaluar në paraburgim (duke 
përfshirë edhe arrestin dhe ndalimin policor) me rastin e shqiptimit të dënimit me 
burgim. 
Deklaratat e palëve që janë bërë pas shpalljes së aktgjykimit dhe udhëzimit për mjetin 
juridik, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me heqjen dorë nga ankesa, shënohen në 
procesverbal vetëm nëse deklarata e tillë krijon efekt juridik. 
 
Neni 320 [Procesverbali për këshillim dhe votim i trupit gjykues] 
 
1. Kur shqyrtimi gjyqësor zbatohet para trupit gjykues: 

1.1. Për këshillim dhe votim të trupit gjykues përpilohet procesverbali i 
veçantë. 

1.2. Procesverbali për këshillim dhe votimin e trupit gjykues përfshin 
rrjedhën e votimit dhe vendimin e marrë. 

1.3. Procesverbalin e nënshkruajnë të gjithë anëtarët e trupit gjykues dhe 
procesmbajtësi. Mendimet e ndara i bashkëngjiten procesverbalit për 
këshillim dhe votim, nëse nuk janë shënuar në procesverbal. 

1.4. Procesverbali për këshillim dhe votim i trupit gjykues mbyllet në zarf 
të posaçëm. Qasje në këtë procesverbal ka vetëm gjykata më e lartë 
kur vendos lidhur me mjetin juridik dhe në këtë rast detyrohet që 
procesverbalin ta mbyllë përsëri në zarf të posaçëm në të cilin shënon 
se e ka shqyrtuar procesverbalin.  

 
Paragrafi 1. 
 
Në rastin kur shqyrtimin gjyqësor e mbanë trupi gjykues, dispozita e nenit 320 
përcakton detyrimin që në seancë për këshillim dhe votim të hartohet procesverbal i 
veçantë, i cili përfshinë rrjedhjen e votimit dhe vendimin e marrë. Procesverbalin e 
nënshkruajnë të gjithë anëtarët e trupit gjykues dhe procesmbajtësi. Për procedurën e 
marrjes së vendimeve në seancë për këshillim dhe votim, shih: nenin 471.  
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Në seancë për këshillim dhe votim mund të ketë ndonjë mendim të veçantë. Mendimi i 
ndarë mund të jetë kudër mendimit të shumicës ose pro atij mendimi, por me bazë 
tjetër argumentuese. Me qëllim të nxitjes së zhvillimit të mendimit juridik, neni 320 
parasheh që mendimet e veçanta, kur nuk janë shënuar në procesverbal, t’i 
bashkëngjiten procesverbalit për këshillim dhe votim.  
Opinioni i ndarë publikohet së bashku me opinionin e shumicës.564 
Edhe vendimi i Gjykatës së Apelit nënshkruhet nga të gjithë gjyqtarët e kolegjit. Me 
atë rast një gjyqtar i kolegjit mund të jep mendim të ndarë, mospajtues ose pajtues për 
çështjet juridike ose faktike lidhur me ankesën, dhe mendimi i tillë i bashkëngjitet 
vendimit kryesor (neni 398 paragrafi 4).  
Për ruajtjen e procesverbalit të seancës për këshillim dhe votim dhe sigurimin e 
informacionit që ka të bëjë me votimin dhe marrjen e vendimit nga ana e trupit gjykues 
është paraparë procedurë e veçantë. Procesverbali mbyllet në zarf të posaçëm. Qasje në 
këtë procesverbal ka vetëm gjykata më e lartë kur vendos lidhur me mjetin juridik. Pas 
qasjes në të gjykata e mjetit juridik duhet procesverbalin ta mbyllë përsëri në zarf të 
posaçëm dhe në të të shënojë se e ka shqyrtuar procesverbalin.  
 
 
7. Fillimi i shqyrtimit gjyqësor dhe deklarimi i të akuzuarit 
 
Dispozitat e neneve 321-323, ndonëse janë vendosur nën titullin Fillimi i shqyrtimit 
gjyqësor dhe deklarimi i të akuzuarit, rregullojnë çështje të cilat i paraprijnë fillimit të 
shqyrtimit gjyqësor dhe si të tilla nuk janë pjesë e shqyrtimit gjyqësor. Shqyrtimi 
gjyqësor fillon me leximin e aktakuzës (neni 324) dhe përfundon me fjalë 
përfundimtare të palëve (neni357). 
 
Neni 321 [Prania e personave të thirrur në shqyrtim gjyqësor dhe vërtetimi 

i identitetit të të pandehurit] 
 

Kur gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues konstaton se në 
shqyrtim gjyqësor janë të pranishëm të gjithë personat e thirrur, ose kur 
gjyqtari i vetëm gjykues apo trupi gjykues vendos që shqyrtimi gjyqësor të 
mbahet në mungesë të ndonjë personi të thirrur apo vendimin për këto 
çështje e ka lënë për më vonë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues e thërret të akuzuarin dhe prej tij merr të dhënat personale, përveç 
të dhënave mbi dënimet e mëparshme, për të vërtetuar identitetin e tij. 

 
Hapjen e seancës gjyqësore sipas neni 305 duhet dalluar nga fillimi i shqyrtimit 
gjyqësor sipas nenit 324. Andaj veprimet procedurale nga ky nen bëjnë pjesë në seancë 
gjyqësore e jo në shqyrtim gjyqësor.  
Çështje me rëndësi e cila që në fillim duhet të shqyrtohet është gjuha me të cilën i 
akuzuari do të shërbehet dhe sigurimi i interpretuesit.  
Kodi obligon gjyqtarin e vetëm gjykues ose kryetarin e trupit gjykues që të verifikojë 
praninë e personave të thirrur (neni 305). Kur janë plotësuar parakushtet për fillim të 
shqyrtimit gjyqësor (nenet 305-309), gjyqtari i vetëm gjykues apo trupi gjykues mund 
                                                 
564 Donna Gomien, op. cit., fq. 143. 
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të vendosë që shqyrtimi gjyqësor të fillojë pa praninë e ndonjë personi të thirrur, 
përkatësisht që vendimin për këtë ta lenë për më vonë. 
Obligimi vijues i gjyqtarit të vetëm gjykues ose i kryetarit të trupit gjykues është që ta 
ftojë të akuzuarin dhe prej tij të marrë të dhënat personale, përveç të dhënave mbi 
dënimet e mëparshme, për të vërtetuar identitetin e tij. Shtruarja e pyetjeve të 
përgjithshme sipas nenit 154 paragrafi 1 të këtij Kodi për të vërtetuar identitetin e të 
akuzuarit nuk shërben vetëm për vërtetim të identitetit. Marrja e përgjigjeve në pyetjet 
e tilla shërben edhe për të fituar një pamje të përgjithshme për personalitetin e të 
akuzuarit.  
Kur i akuzuari ka pranuar fajësinë, të dhënat për dënimet e mëparshme lexohen para se 
palët ta paraqesin fjalën përfundimtare, ndërsa kur i akuzuari nuk pranon fajësinë ato 
lexohen pas përfundimit të procedurës së provave (neni 349). Me zgjidhje të tillë Kodi 
synon të parandalojë krijimin e paragjykimit eventual lidhur me fajësinë e të akuzuarit. 
 
Neni 322 [Udhëzimet fillestare të gjykatës lidhur me dëshmitarët dhe të dëmtuarit] 
 
1. Pasi të vërtetohet identiteti i të akuzuarit, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues i dërgon dëshmitarët dhe ekspertët në vendin e 
caktuar për ta dhe ata presin derisa të ftohen për të dëshmuar. Në rast 
nevoje, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund t’i ndalë 
ekspertët në gjykatore që të përcjellin zbatimin e shqyrtimit gjyqësor. 

2. Kur i dëmtuari është i pranishëm dhe ende nuk ka paraqitur kërkesën 
pasurore juridike, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e 
udhëzon se mund të paraqesë propozim për realizimin e kësaj kërkese në 
procedurën penale. 

3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të ndërmarrë 
masat e nevojshme për të penguar marrëveshjen e fshehtë midis 
dëshmitarëve, ekspertëve dhe palëve. 

 
Paragrafi 1. 
 
Të gjitha veprimet sipas këtij neni i ndërmerr gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 
trupit gjykues.  
Pasi të vërtetohet identiteti i të akuzuarit dëshmitarët dhe, sipas rregullit, ekspertët 
largohen nga salla në mënyrë që deklarimet e tyre të mos ndikohen nga marrja në 
pyetje e të akuzuarit/të akuzuarve. Ata presin në vendin e caktuar për ta derisa të ftohen 
për të dëshmuar. 
Ndalja e ekspertëve në gjykatore që të përcjellin zbatimin e shqyrtimit gjyqësor bëhet 
varësisht nga lloji i ekspertizës dhe nevoja e ekspertit për të fituar të dhëna plotësuese 
për ekspertizë përkatësisht për të dëgjuar deklarimin e të akuzuarit ose të dëshmitarëve 
i cili eventualisht mund t’i përmbajë të dhënat e nevojshme.  
 
Paragrafi 2. 
 
I dëmtuari, i pranishëm në shqyrtim gjyqësor, pavarësisht a merr pjesë thjesht si i 
dëmtuar apo në cilësi të dëshmitarit, i cili ende nuk ka paraqitur kërkesën pasurore 
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juridike, udhëzohet se mund të paraqesë propozim për realizimin të kësaj kërkese në 
kuadër të procedurës penale  
 
Paragrafi 3. 
 
Nëse gjyqtari vlerëson se dëshmitarët mund të merren vesh ndërmjet veti, mund të 
urdhërojë që ata të veçohen e të presin deri sa t’i thërret gjyqi për të dëshmuar. Sipas 
nevojes gjyqtari mund të ndërmarrë masat e nevojshme për të penguar marrëveshjen e 
fshehtë midis dëshmitarëve, ekspertëve dhe palëve. Masat janë të drejtuara drejt 
pengimit të marrëveshjes së personave para marrjes së tyre në pyetje, si dhe të 
marrëveshjes ndërmjet personit që është marrë në pyetje dhe të atij i cili tek duhet të 
merret në pyetje. Personi i cili ende nuk është marrë në pyetje nuk di çfarë pyetjesh dhe 
me çfarë radhe do t’i shtrohen pyetjet. Në këtë drejtim, pengimi i marrëveshjes midis 
tyre është me rëndësi për procedurë. Sidoqoftë, dispozita e paragrafit 3, për shkak të 
mundësive teknike të kufizuara në aspektin hapësinor etj. të gjykatës, nuk aplikohet sa 
duhet.  
 
Neni 323 [Udhëzimet për të akuzuarin] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e fton të akuzuarin të 

përcjellë me vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor dhe e udhëzon se 
mund të paraqesë fakte, t’u shtrojë pyetje të bashkakuzuarve, 
dëshmitarëve dhe ekspertëve, të bëjë vërejtje dhe të jep shpjegime rreth 
deklarimeve të tyre. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues pastaj e udhëzon të 
akuzuarin se: 
2.1. Ka të drejtë të mos deklarohet lidhur me çështjen e tij ose të mos 

përgjigjet në asnjë pyetje; 
2.2. Nëse deklarohet lidhur me çështjen, ai nuk detyrohet të inkriminojë 

vetveten ose të afërmin e tij, e as të pranojë fajësinë; dhe 
2.3. Ai mund të mbrohet personalisht ose nëpërmjet ndihmës juridike të 

mbrojtësit sipas zgjedhjes së tij. 
 
Paragrafi 1. 
 
I akuzuari është subjekt themelor në procedurë penale dhe njëherësh palë procedurale. 
Pozita e palës supozon rol aktiv. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, i akuzuari në shqyrtim 
gjyqësor disponon me disa të drejta specifike, për mundësinë e shfrytëzimit të të cilave 
duhet të udhëzohet nga gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues. Udhëzimi 
nga ky nen duhet të jepet pavarësisht a ka i akuzuari mbrojtës apo jo. Nevoja që i 
akuzuari të përcjellë me vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor është parakusht për 
shfrytëzim me sukses të të drejtës që të paraqesë fakte, t’u shtrojë pyetje të 
bashkakuzuarve, dëshmitarëve dhe ekspertëve, të japë vërejtje dhe të japë shpjegime 
rreth deklarimeve të tyre. 
Paragrafi 1 i këtij neni në tekstin në gjuhën shqipe, ndër të tjera, flet për mundësinë e të 
akuzuarit që “të paraqesë fakte.” Ndërkaq teksti përkatës në gjuhën angleze:”he or she 
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may state his or her case.” Sidoqoftë, e drejta e të akuzuarit që të paraqesë fakte apo që 
ta paraqes çështjen e tij përfshinë të drejtën e të akuzuarit që të paraqesë fakte dhe të 
propozojë prova për mbrojtjen e tij. 
Edhe pse në paragrafin 1 flitet për të drejtën e të akuzuarit që të bëjë vërejtje dhe të 
japë shpjegime rreth deklarimeve të bashkakuzuarve, dëshmitarëve dhe ekspertëve, kjo 
e drejtë ka të bëjë me të gjitha provat e proceduara në shqyrtim gjyqësor,565 sepse kjo 
paraqet thelbin e parimit të kontradiktivitetit, të të drejtës në mbrojtje, të barazisë së 
palëve dhe të gjykimit fer. Mirëpo, paraqitja e pyetjeve duhet të bëhet sipas rregullave 
të marrjes direkt dhe të marrjes kryqëzore (indirekte) në pyetje.566 
 
Paragrafi 2. 
 
Udhëzimi i të akuzuarit përkitazi me realizimin e mbrojtjes në shqyrtim gjyqësor i 
paraparë në paragrafin 2 të këtij neni në një farë mënyre është përsëritje e udhëzimeve 
dhe paralajmërimeve që i bëhen të dyshuarit përkatësisht të pandehurit sipas neneve: 
125 paragrafi 3, neni 152 paragrafi 2, neni 164 paragrafi 4, nenet 167, 171 paragrafi 2 
etj.  
Edhe përkundër këtyre udhëzimeve, i akuzuari nuk është i detyruar të paraqesë 
mbrojtjen e tij. 
 
Neni 324 [Leximi i aktakuzës] 
 

Shqyrtimi gjyqësor fillon me leximin e aktakuzës nga prokurori i shtetit 
kundër të pandehurit. I pandehuri mund të heq dorë nga leximi i akuzave 
kundër tij. 

 
Siç është konstatuar më përpara, fillimit të shqyrtimit gjyqësor i paraprijnë një mori 
aktivitetesh të gjyqtarit të vetëm gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues, të cilat 
ndërmerren me rastin e hapjes së seancës gjyqësore sipas neneve 321-323. 
Me qenë se sipas nenit 324 leximi i aktakuzës nga prokurori i shtetit paraqet fillimin e 
shqyrtimit gjyqësor, para se ta ftojë prokurorin e shtetit ta lexojë aktakuzën, gjyqtari 
konstaton në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor se shqyrtimi gjyqësor filloi. 
Mundësia që i pndehuri të heq dorë nga leximi i akuzave kundër tij paraqet risi në 
krahasim KPP të mëparshëm. 
  
Neni 325 [Deklarimi i të pandehurit për aktakuzën] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues bindet se i akuzuari e 

kupton aktakuzën dhe të akuzuarit i jep mundësinë të pranojë ose të mos e 
pranoj fajësinë. 

2. Kur i akuzuari nuk e kupton akuzën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues kërkon nga prokurori që ta shpjegojë atë në mënyrë që i 
akuzuari të mund ta kuptojë pa vështirësi. 

                                                 
565 Vasiljević, Grubač 1, fq. 509. 
566 Kaurinović, Komentari zakona o krivičnom/kaznenom postupku u Bosni i Hecegovini, Sarajevo, 2005, 
fq. 666. 
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3. Kur i akuzuari nuk dëshiron të bëjë deklaratë lidhur me fajësinë e tij, 
konsiderohet se nuk e pranon fajësinë. 

 
Paragrafi 1 dhe 2. 
 
Aktakuza është akt i prokurorit të shtetit e jo i gjykatës. Me të realizohet funksioni i 
ndjekjes penale. Supozim themelor për ushtrim të konceptit të mbrojtjes ashtu si e 
dëshiron i akuzuari është që ai ta kuptojë aktakuzën në të gjitha pikat e saj. Për këtë 
arsye, pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, gjyqtari i vetëm gjykues apo 
kryetari i trupit gjykues vlerëson nëse i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën apo jo. Kur 
gjyqtari bindet se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën, ai i jep mundësinë të akuzuarit ta 
pranojë ose të mos e pranojë fajësinë.  
Në anën tjetër, në rastin kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
mendon se i akuzuari nuk e kupton akuzën, kërkon nga prokurori që sërish t’ia 
shpjegojë atë në mënyrën që i akuzuari të mund ta kuptojë. 
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, kur gjyqtari bindet se i akuzuari e kupton aktakuzën, i 
jep mundësinë të akuzuarit të pranojë fajësinë ose jo. Mirëpo, nëse i akuzuari nuk 
dëshiron të deklarohet lidhur me fajësinë e tij, konsiderohet se nuk e pranon fajësinë. 
Varësisht nga ajo se a e pranon i akuzuari fajësinë ose jo, kodi (nenet 326 paragrafi 4, 
345) përcakton mënyrën e veprimit të mëtejmë në shqyrtimin gjyqësor.  
 
Neni 326 [Pranimi i fajësisë nga i pandehuri në shqyrtim gjyqësor] 
 
1. Kur i akuzuari pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës në shqyrtim 

gjyqësor, trupi gjykues vendos nëse janë përmbushur kërkesat nga neni 
248, paragrafi 1 i këtij Kodi. 

2. Në shqyrtimin e pranimit të fajësisë së të akuzuarit, gjyqtari i vetëm gjy-
kues ose kryetari i trupit gjykues mund të dëgjojë mendimin e prokurorit të 
shtetit, të mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 

3. Kur trupi gjykues vlerëson se kërkesat nga neni 248, paragrafi 1 i këtij 
Kodi nuk janë përmbushur, atëherë procedohet sikur pranimi i fajësisë të 
mos ishte bërë. 

4. Kur trupi gjykues vlerëson se kërkesat nga neni 248, paragrafi 1 i këtij 
Kodi janë përmbushur, shqyrtimi gjyqësor vazhdon me fjalën përfundim-
tare të palëve. 

5. Kur ka disa të pandehur dhe një apo më shumë prej tyre pranojnë fajësinë, 
shqyrtimi gjyqësor vazhdon vetëm për të pandehurit të cilët janë deklaruar 
të pafajshëm. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues shtyn 
shqiptimin e dënimit për të pandehurit të cilët pranojnë fajësinë në fillim të 
shqyrtimit gjyqësor deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. Nëse provat 
të cilat janë paraqitur ne shqyrtimin gjyqësor e inkriminojnë te pandehurin 
i cili ka pranuar fajësinë, por nuk janë prova relevante kundër te 
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pandehurve të tjerë te cilet nuk e kane pranuar fajësine, provat e tilla nuk 
mund te merren parasysh kundër te pandehurve tjerë. 

6. Kur i pandehuri pranon fajësinë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajë-
sisë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues zbaton për-
shtatshmërisht nenin 233 dhe nenin 247. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Pranimi i fajësisë dhe marrëveshja për pranimin e fajësisë sipas nenit 233 të këtij kodi 
nuk bënë të identifikohen. Pranimi i fajësisë në shqyrtim gjyqësor është rezultat i 
shprehjes së lirë të të akuzuarit për veprim të tillë, e jo rezultat i negocimit të 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Më tutje duhet cekur se deklarata e të akuzuarit 
në shqyrtimin gjyqësor për pranim ose jo të fajësisë për të gjitha pikat e aktakuzës 
është formë e posaçme e deklarimit, e ndryshme nga deklarimi i fituar nëpërmjet 
marrjes në pyetje të akuzuarit në procedurë provuese. Me deklaratë të tillë i akuzuari 
shpreh qëndrimin e vet ndaj aktakuzës. 
Si pikë e aktakuzës merret vepra penale. Te vepra penale, dënimi për bashkim të 
veprave penale (neni 80 i KP), veprat penale të përfshira në aktakuzë shënohen me 
numra rendor si pika të veçanta të aktakuzës. Për vepër penale në vazhdim (neni 81 i 
KP) duhet të merret se çdo veprim që hyn në përbërje të veprës penale në vazhdim 
konsiderohet pikë e aktakuzës.  
Prandaj kur të akuzuarit i ofrohet mundësia që të deklarohet se a e pranon apo jo 
fajësinë (a e pranon aktakuzën) kur aktakuza përfshinë një vepër penale, i akuzuari i ka 
tri mundësi: a) zgjedhë heshtjen, nuk deklarohet për aktakuzën; b) jep deklaratë me të 
cilën e konsideron veten fajtor për veprën që i ngarkohet; dhe c) jep deklaratë me të 
cilën nuk e konsideron veten fajtor. I akuzuari i cili ngarkohet me më shumë vepra 
penale e ka edhe një mundësi: të pranojë fajësinë për ndonjë vepër penale e për tjerat 
jo.567  
Pavarësisht se sipas paragrafit 1 trupi gjykues vendos nëse pranimi i fajësisë për të 
gjitha pikat e aktakuzës në shqyrtim gjyqësor i përmbush kërkesat nga neni 248, 
paragrafi 1 i këtij Kodi, aty në cilësi të vendimmarrësit mund të jetë po ashtu gjyqtari i 
vetëm gjykues kur mbajtja e shqyrtimit gjyqësor i takon atij. Konkludimi i tillë mund të 
nxirret edhe nga fakti se sipas paragrafit 2 të këtij neni, me rastin e shqyrtimit të 
pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të 
dëgjojë mendimin e prokurorit të shtetit, të mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 
  
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Edhe paragrafët 3 dhe 4 vlerësimin nëse janë përmbushur kërkesat për miratim ose jo të 
pranimit të fajësisë e bën trupi gjykues, aty në mënyrë alternative duhet kuptuar edhe 
gjyqtarin e vetëm gjykues kur ai zhvillon shqyrtimin gjyqësor. 
Varësisht nga vlerësimi që ka gjyqtari i vetëm gjykues apo trupi gjykues përkitazi me 
përmbushjen e kërkesave nga neni 248, paragrafi 1, pranimi i fajësisë nuk pranohet ose 
pranohet. Kur pranimi i fajësisë nuk pranohet, veprohet sikur pranimi i fajësisë të mos 
ishte bërë. Konsekuenca vijuese është se vazhdohet me procedimin e provave, ndërsa i 
                                                 
567 Pavišić 1, fq. 864-865. 
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akuzuari merret në pyetje në fund të procedurës së provave. Mirëpo, kur vlerësohet se 
kërkesat për pranim të fajësisë janë plotësuar, anashkalohet procedimi i provave dhe 
kalohet në fjalën përfundimtare. 
 
Paragrafi 5. 
 
Paragrafi 5 rregullon çështjen e pranimit të fajësisë kur procedura zbatohet sipas 
koneksitetit objektiv apo atij subjektivo objektiv. Në të vërtetë, kur procedura penale 
zhvillohet kundër disa të pandehurve568 ndodh që ndonjeri prej tyre pranojnë fajësinë, 
ndërsa të tjerët pretendojnë pafajësinë. Në situatë të tillë vazhdon shqyrtimi gjyqësor 
për ata që nuk e kanë pranuar fajësinë, ndërsa shqiptimi i dënimit për ata që e kanë 
pranuar fajësinë shtyhet deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor.  
Në qoftë se gjatë shqyrtimit gjyqësor, janë paraqitur prova të cilat e inkriminojnë të 
pandehurin i cili ka pranuar fajësinë, prova e tillë nuk krijon efekt kundër të 
pandehurve që nuk e kanë pranuar fajësinë.  
 
Paragrafi 6. 
 
Përveç pranimit të fajësisë, nga i pandehuri në fillim të shqyrtimit gjyqësor, sipas 
paragrafëve paraprak të këtij neni, dispozita e paragrafit 6 të këtij neni kur i pandehuri 
në shqyrtim gjyqësor pranon fajësinë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, 
parasheh që gjyqtari të zbatojë përshtatshmërisht nenin 233 dhe nenin 247.  
 
 
8. Radha e paraqitjes së provave 
 
Neni 327 [Rendi i paraqitjes së provave në shqyrtim gjyqësor] 
  
1. Provat në shqyrtim gjyqësor paraqiten sipas radhës së mëposhtme: 

1.1. Fjala hyrëse; 
1.2. Provat e paraqitura nga prokurori i shtetit; 
1.3. Provat e paraqitura nga i dëmtuari, nëse ka të dëmtuar; 
1.4. Provat e paraqitura nga mbrojtësi; dhe 
1.5. Fjala përfundimtare. 

 
Neni 327 përcakton rendin e paraqitjes së provave në shqyrtim gjyqësor. Kodi aktual i 
procedurës penale, i cili hyri në fuqi me 1. Janar 2013, fjalën hyrëse si elemet të ri të 
shqyrtimit gjyqësor e radhitë nën numrin 1. Fjala hyrëse vjen në shprehje në rastin kur i 
pandehuri nuk e pranon fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor. 
 

                                                 
568 Nuk është e qartë pse Kodi përdor përkufizimin i pandehur në vend të përkufizimit i akuzuar kur këtu 
kemi të bëjmë me shqyrtim gjyqësor. Konsideroj se fjala është për lëshim redaktues, sepse paragrafi 5 flet 
për pranimin e fajësisë në shqyrtimin gjyqësor.  
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9. Fjala hyrëse  
 
Neni 328 [Fjala hyrëse] 
 
1. Nëse i pandehuri nuk e pranon fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, 

gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues thërret prokurorin e 
shtetit, të dëmtuarin dhe mbrojtësin për të përmbledhur provat që 
mbështesin rastin apo kërkesën e tyre. Prokurori i shtetit flet i pari, pastaj i 
dëmtuari dhe mbrojtësi. 

2. Personat në fjalën hyrëse mund t’u referohen provave të pranueshme, ligjit 
në fuqi dhe mund të përdorin tabela, diagrame, transkripte të kasetave të 
lejuara nga gjykata, përmbledhje dhe krahasime të provave nëse ato 
bazohen në prova të pranueshme, si dhe zmadhim të ekzemplarëve të tyre 
për t’i demonstruar ose për t’i paraqitur si ilustrim në gjykatë. 

3. Prezantimi i fjalëve hyrëse nga palët mund të kufizohet në kohë nga 
gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues. 

 
Paragrafi 1. 
 
Fjalët hyrëse janë rregulluar me paragrafin 1. Ato vijnë në shprehje atëherë kur i 
pandehuri në fillim të shqyrtimit gjyqësor nuk e pranon fajësinë. Në rast të tillë gjyqtari 
i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues thërret prokurorin e shtetit, të dëmtuarin 
dhe mbrojtësin të paraqesin fjalën hyrësi. Në fjalën hyrëse përmblidhen provat që 
mbështesin rastin apo kërkesën e atij që paraqet fjalën hyrëse.  
Prokurori i shtetit flet i pari, pastaj i dëmtuari dhe mbrojtësi. Edhe pse i akuzuari nuk 
përmendet në paragrafin 1, kur gjykimi zhvillohet pa mbrojtës ai e paraqet fjalën 
hyrëse.  
 
Paragrafi 2. 
 
Përmbajtja e fjalëve hyrës është përcaktuar me paragrafin 2 të këtij neni. 
Personat në fjalën hyrëse mund t’u referohen: - provave të pranueshme në formë të 
përmbledhur dhe në aspektin krahasues; - ligjit në fuqi, - mund të përdorin tabela, 
diagrame, transkript të kasetave apo incizimeve të lejuara nga gjykata, si dhe zmadhim 
të ekzemplarëve të tyre. Me fjalë tjera, palët mund të theksojnë se cilat fakte 
vendimtare synojnë t’i provojnë, t’i vënë në dukje provat që do t’i procedojnë, çështjet 
juridike të cilat do t’i shqyrtojnë, etj. 
Fjala hyrëse në një farë mënyre është udhërrëfyes për procedurën e provave në 
shqyrtimin gjyqësor. Ajo shërben për t’u njoftuar përkitazi me atë që do të jetë lëndë e 
provimit. Palët në fjalën hyrëse nuk duhet të deklarohet për provat e palës 
kundërshtare.569 
  

                                                 
569 Pavišić 1, fq. 866. 
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Paragrafi 3. 
 
Duka pasur parasysh karakterin informues që ka fjala hyrëse për aktivitetin të cilin pala 
synon ta zhvillojë në procesin e të provuarit, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 
trupit gjykues mund ta kufizojë në kohë prezantimin e fjalës hyrëse.  
 
 
10. Paraqitja e provave 
 
Duke e caktuar objektin e provës KPP nenin 7 parasheh se në procedurë penale duhet 
të vërtetohen faktet që kanë rëndësi për marrjen e vendimit të ligjshëm. Më tutje, neni 
329 paragrafi 1 përcakton se argumentimi përfshinë të gjitha faktet për të cilat gjykata 
konsideron se janë të rëndësishme për gjykim të drejtë. Së këndejmi, pasi çdo çështje 
penale i ka specifikat e veta edhe objekti i provës mund të ndryshojë prej një çështje 
penale në tjetrën. Megjithatë te të gjitha çështjet penale objekt i provës paraqiten faktet 
juridike relevante. Andaj, faktet të cilat nuk janë të rëndësishme, për ndriçimin dhe 
zgjidhjen e çështjes penale (faktet irelevante juridike), sipas rregullit, nuk janë objekt i 
të provuarit, sepse argumentimi i tyre pa nevojë e zvarrit procedurën penale. 
Në përcaktimin e objektit të provës gjykata ka rol të posaçëm, sepse ajo përcakton cilat 
fakte konsiderohen si të rëndësishme në rastin konkret. Në bazë të kësaj që u tha mund 
të konkludohet se objekt i provës (thema probandi) janë faktet juridike relevante, siç 
bie fjala çështja penale - përshkrimi faktik i veprës penale që nënkupton vërtetimin e 
elementeve që e përbëjnë figurën e veprës penale, karakteristikat e kryerësit të saj dhe 
të gjitha faktet dhe rrethanat e rëndësishme për ndriçimin dhe zgjidhjen e ligjshëm të 
saj. Faktet indice dhe faktet plotësuese, vërtetohen vetëm për shkak të lidhjes së tyre 
me faktet juridike relevante. 
Gjykata nëpërmjet normave juridike arrin njohuri se cilat fakte duhet vërtetuar, apo 
cilën tërësi faktesh duhet vërtetuar në një çështje penale konkrete. Faktet në të cilat 
tregojnë normat juridike janë fakte vendimtare, fakte juridike relevante. Tërësia e tyre 
është quajtur gjendje faktike. Normat ligjore nuk përcaktojnë më tutje se cilat fakte të 
tjera të rëndësishme duhet vërtetuar. Mirëpo, kur gjyqtari ka mësuar për faktet 
vendimtare të cilat duhet vërtetuar, ai, para së gjithash, duhet ta ketë të qartë se cilat 
fakte vetvetiu do t’i konsiderojë të vërtetuara (faktet e qarta, faktet notore, prezymimet 
natyrore e juridike, etj. pastaj do të dijë se faktet vendimtare të mbetura duhet patjetër 
t’i vërtetojë. Sipas rrethanave të rastit, do të konstatojë se cilat fakte do t’i vërtetojë 
drejtpërdrejt me prova, e cilat do të mund t’i vërtetojë vetëm me konkludim nga faktet 
tjera, njëherësh duke u përcaktuar konkretisht për to. Edhe këto fakte të tjera janë fakte 
të rëndësishme, të cilat ndryshe konsiderohen edhe si fakte-indice. Pra, nevojën për 
vërtetimin e tyre nuk e vë në pah norma ligjore, por gjendja faktike të cilën duhet 
vërtetuar. Më në fund, rrethanat konkrete të ndonjë rasti (kundërshtimet e palëve, 
dyshimi i gjyqtarit etj.) tregojnë nevojën e vërtetimit edhe të fakteve të tjera po ashtu të 
rëndësishme, me ndihmën e të cilave do të hulumtohej saktësia e ndonjë prove me të 
cilën është vërtetuar ekzistimi i ndonjë fakti vendimtar ose të ndonjë fakti indice. Kjo, 
në të vërtetë, në pikë të fundit paraqet hulumtimin e rregullsisë së vërtetimit të faktit 
vendimtar ose të vërtetimit të faktit indice dhe, siç është potencuar më lartë, ka të bëjë 
me vërtetimin e fakteve ndihmëse. 
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Përcaktimi i objektit të të provuarit pikësëpari mbështetet në aktin akuzues të 
prokurorit të shtetit, dhe në propozimet e të pandehurit dhe të mbrojtësit të tij dhe në 
propozimet e të dëmtuarit dhe të përfaqësuesit të tij, të cilat gjykata i çmon të 
rëndësishme. Mirëpo, përcaktimi nuk duhet të jetë formal, mekanik, i vendosur që më 
parë dhe përfundimisht. Ai varet nga veçoritë e çdo çështjeje konkrete. Prandaj, faktet e 
rëndësishme për çështjen mund të ndryshojnë, rrethi i tyre mund të zgjerohet dhe të 
kufizohet. Në këtë drejtim, gjykata është e autorizuar ta bëjë përzgjedhjen e fakteve të 
cilat duhet vërtetuar dhe të provave që duhet proceduar. 
Me rastin e shqyrtimit konkret të objektit të provës, që në fillim duhet pasur parasysh 
faktin se çdo vendim gjyqësor duhet të mbështetet në norma ligjore konkrete. Ato 
tregojnë se cilat fakte duhet të verifikohen në rastin konkret, prandaj faktet relevante të 
cilat duhet provuar në procedurën penale janë si faktet e natyrës penale materiale ashtu 
edhe ato të natyrës procedurale penale. 
Faktet relevante që dalin nga e drejta penale materiale, në rend të parë, përfshijnë të 
gjitha cilësitë në të cilat manifestohen elementet e përgjithshme (objektive e 
subjektive) të veprës penale, të cilat janë të njëjta për të gjitha veprat penale, pra edhe 
për veprën penale e cila është objekt gjykimi. Këto fakte mund të jenë fakte të jashtme 
dhe fakte të brendshme (psikologjike). Ndërkaq, si fakte të cilat duhet vërtetuar te çdo 
vepër penale reflektohen: veprimi i inkriminuar, koha, vendi i atij veprimi, mjeti, 
pasojat etj., fakte të cilat çmohen si fakte të jashtme. Verifikimi i fakteve të jashtme 
bëhet me analizë dhe shqyrtim të drejtpërdrejtë. Faktet e brendshme i përkasin jetës së 
brendshme të individit, siç janë: përgjegjshmëria, motivi, neglizhenca, paramendimi, 
etj. Edhe pse vërtetimi i fakteve të brendshme, në krahasim me vërtetimin e fakteve të 
jashtme, është më i vështirë, vërtetimi i tyre është i domosdoshëm. Vërtetimi i fakteve 
të brendshme realizohet duke e zbuluar subjektivitetin e kryerësit të veprës penale, 
personalitet i cili zbulohet ashtu që i pandehuri me fjalë të veta e rikonstrukton jetën e 
vet të brendshme, e përshkruan rrjedhën e përjetimeve nga e kaluara dhe kështu i 
ndihmon gjykatës t’i rikonstruktojë faktet, ose me pyetjen ndaj të pandehurit me 
ndihmën e personave të tjerë (pyetja nga aspekti psikiatrik dhe psikologjik), ose me 
konkludime të fakteve të brendshme, të cilat gjyqtari i nxjerr nga faktet e jashtme të 
vërtetuara.570 
Si fakte të cilat duhet provuar në një çështje penale konkrete pasojnë faktet të cilat kanë 
të bëjnë me elementet e posaçme të veprës penale. Kështu, p.sh., me rastin e zhvillimit 
të procedurës penale për vepër penale të vjedhjes,571 si fakte të rëndësishme të cilat 
duhet vërtetuar paraqitën: sendi i huaj, sendi i luajtshëm, marrja e sendit, dashja e cila 
nënkupton qëllimin e kryerësit për përvetësim, etj. Më në fund, si fakte relevante të 
natyrës penale materiale paraqiten të gjitha faktet që kanë të bëjnë me sanksionin penal 
si, p.sh. rrethanat rënduese dhe lehtësuese si dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me 
ashpërsimin apo zbutjen e dënimit etj. të cilat mundësojnë individualizimin e dënimit. 
Faktet e natyrës juridiko-procedurale që duhet vërtetuar i hasim çdo herë kur gjykata 
duhet të vendosë për çështje procedurale. Me atë rast, si fakt i rëndësishëm paraqitet 
ajo për çka duhet marrë vendim. Kështu, p.sh. me rastin e caktimit të paraburgimit, si 
fakt paraqitet dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale dhe se ekziston 
ndonjë shkak për paraburgim (rreziku nga ikja, rreziku për përsëritje të veprës penale, 
                                                 
570 Vasiljević, Sistem…, fq. 295. 
571 Neni 325 i KPK. 
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etj.); te aktvendimi për përjashtim të gjyqtarit nga gjykimi i veprës penale konkrete, 
verifikimi nëse ekziston shkaku ligjor për përjashtim; pastaj çështja e kompetencës, etj. 
Është e nevojshme të theksohet se të gjitha faktet, të cilat shërbejnë si bazë për vendim 
gjyqësor, sipas rregullit, duhet të provohen para gjykatës në mënyrë të drejtpërdrejtë. 
Mirëpo, nga kjo rregull ekzistojnë edhe disa përjashtime. Në të vërtetë, ekzistojnë fakte 
të cilat janë të rëndësishme për çështjen penale dhe si të tilla shërbejnë si themel për 
vendimin gjyqësor, por nuk është e nevojshme të provohen, sepse gjykata konsideron 
se ato ekzistojnë, edhe pse në rastin konkret nuk janë provuar. Rrjedhimisht 
konsiderohet se nuk është e nevojshme të provohen faktet vijuese: 
a) Faktet e qarta (te padyshimta). - Fakte të qarta konsiderohen ato fakte të cilat janë 

të njohura kështu që nuk ka nevojë të vërtetohen. p.sh. nuk është e nevojshme të 
provohet se personi i shtyrë në moshë është madhor; 

b) Faktet notore. - Fakte notore janë ato fakte nga e kaluara ose nga e tanishmja të 
cilat u janë të njohura një rrethi të gjerë personash, për ç'arsye nuk është e 
nevojshme të provohet ekzistimi ose mosekzistimi i tyre. P.sh. është fakt notor se 1 
Janari është festë, dhe se atë ditë, nuk kanë punuar institucionet shtetërore, po 
ashtu data në të cilën ka filluar ose ka përfunduar lufta, data kur ka ndodhur 
tërmeti, vërshimet etj. Njohja e faktit notor është fakt relativ sepse rrethi i 
personave që e dinë atë fakt mund të jetë pak a shumë i kufizuar. Prandaj po qe se 
paraqitet dyshimi se a është notor një fakt, duhet të vërtetohet se a ekziston apo jo. 

c) Prezumimet. - Disa fakte në procedurë penale në bazë të eksperiencës së 
përgjithshme, që me parë supozohen, prezumohen, merren se ekzistojnë pa u 
vërtetuar në rastin konkret. Faktet e tilla i quajmë prezumime. Prezumimi nuk 
është hipotezë, nuk përmban një etapë në veprimtarinë provuese që e lehtëson atë, 
por e shkurton veprimtarinë provuese. 

Në teori zakonisht flitet për prezumimet natyrore dhe juridike. Prezumim natyror do të 
ishin prezumimet të cilat që më parë merret se një fakt ekziston, dhe se atë nuk duhet 
provuar, sepse për ekzistimin e atij fakti flet rrjedha natyrore e çështjes, eksperienca e 
arritur në një numër të madh të rasteve nga jeta. Prezumimi më i rëndësishëm në këtë 
drejtim është prezumimi se kryerësi i veprës penale është njëri normal dhe me gjendje 
shëndetësore mendore të shëndoshë, prandaj ky fakt nuk ka nevojë të vërtetohet. 
Megjithatë, nëse ekziston dyshimi se i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë 
mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në kohën e kryerjes së veprës 
penale, fakti i tillë duhet të vërtetohet (nenet 511, 512). 
Prezumimi juridik ekziston atëherë kur ligji prezumon (supozon) se ekziston një fakt 
relevant të cilin nuk ka nevojë për ta provuar. Bazë për çfarëdo prezumimi është ajo që 
më së shpeshti ndodh në raste përkatëse. Ligjvënësi shpesh shfrytëzon prezumimet për 
të përforcuar sigurinë juridike të qytetarëve në mënyrë që personat në favor të të cilëve 
vepron prezumimi t’i lirojë nga obligimi që t’i provojnë të drejtat e tyre dhe kësisoj 
barrën e provës ta kalojnë te personat që kontestojnë të drejtën e tillë. Varësisht nga ajo 
se lirimi nga mundësia e provimit a është i përhershëm apo i përkohshëm, prezumimet 
juridike mund të jenë absolute dhe relative (jo të rrëzueshme dhe të rrëzueshme). 
Prezumimet juridike absolute (praesumtiones juris et de jure) ndalojnë mundësinë e 
provimit të të kundërtës. Lirimi është absolut sepse nuk lejohet provimi i të kundërtës 
së asaj që prezumohet. Bile edhe sikur të provohej e kundërta, kjo do të ishte e 
parëndësishme, p.sh. prezumimi i pazotësisë vepruese të të miturit. Meqë të miturit më 
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së shpeshti janë të paaftë të mendojnë në mënyrë të pjekur për veprimet juridike të tyre, 
që nga e drejta romake deri me sot është krijuar prezumimi absolut se të gjithë të 
miturit janë pa aftësi veprimi.572 Prezumimi juridik relativ (praesumtiones juris 
tantum) ekziston vetëm përkohësisht derisa të mos provohet e kundërta. Te prezumimi 
juridik personi i cili shfrytëzon prezumimin nuk është i obliguar ta provojë atë por 
personi i cili pohon të kundërtën. 
Një prej prezumimeve mjaft të rëndësishme në procedurë penale është prezumimi i 
pafajësisë së të pandehurit. Shih: komentin te neni 3 i këtij Kodi.  
Pasi fillimit të shqyrtimit gjyqësor (neni 324) dhe pas deklaratës të të akuzuarit për 
aktakuzën (neni 325) dhe për pranimin e fajësisë (neni 326), kur i akuzuari nuk e 
pranon fajësinë, kalohet në fazën e paraqitjes së provave (procedurë provuese - 
administrim të provave). Faza e paraqitjes së provave është pjesa qendrore e shqyrtimit 
gjyqësor. Në të procedohen dhe vërtetohen të gjitha faktet (materiale juridike dhe 
procedurale juridike) të cilat gjykata i konsideron të rëndësishme për një gjykim të 
saktë dhe të drejtë. 
Qëllimi i procesit të të provuarit është formimi i bindjes për saktësinë e asaj që të 
akuzuarit i ngarkohet - vërtetimi i fakteve të rëndësishme të çështjes penale. Rëndësia e 
procesit të të provuarit, përveç tjerash, shihet edhe nga fakti se gjykata merr vendim në 
bazë të provave që shqyrtohen në shqyrtimin gjyqësor (neni 8 paragrafi 2), pastaj se 
paraqitja e provave është një fazë e posaçme e ndarë nga fazat tjera të shqyrtimit 
gjyqësor. 
 
Neni 329 [Rregullat e përgjithshme të paraqitjes së provave] 
 
1. Prezentimi i provave përfshin të gjitha faktet që gjykata i konsideron të 

rëndësishme për një gjykim të saktë dhe të drejtë. 
2. Gjatë shqyrtimit gjyqësor zbatohen rregullat e procedimit të provave të 

parapara në Kapitullin XIV të këtij Kodi. 
3. Deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, palët dhe i dëmtuari mund të 

propozojnë shqyrtimin e fakteve të reja, mbledhjen e provave të reja dhe të 
përsërisin propozimet të cilat gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit 
gjykues ose trupi gjykues më herët i ka refuzuar. 

4. Përveç provave të propozuara nga palët dhe i dëmtuari, trupi gjykues ka të 
drejtë të shqyrtojë provën që e konsideron të nevojshme për verifikimin e 
drejtë dhe të plotë të çështjes penale. 

 
Paragrafi 1. 
 
Faktet të cilat gjykata i konsideron të rëndësishme për një gjykim të saktë dhe të drejtë, 
të cilat shqyrtohen dhe vërtetohen në fazën e prezantimit të provave, mund të jenë të 
ndryshme. Vëllimi dhe kahja e vërtetimit të fakteve varet nga vlerësimi i gjykatës për 
relevancën e tyre për zgjidhjen e çështjes penale. Cilat fakte do të vërtetohen vendos 
gjykata. Gjykata nuk ka detyrim t’i shqyrtojë të gjitha provat që i propozojnë palët. 
Faktet mund të jenë të natyrës juridike materiale dhe juridike procedurale.  

                                                 
572 Pravna Enciklopedija 2, Beograd, 1989, fq. 1288. 
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Faktet juridike materiale, në rend të parë, kanë të bëjnë me elementet e përgjithshme 
dhe të posaçme të veprës penale dhe me format e veprës penale, me faktin e kryerjes 
apo të moskryerjes së veprimit nga ana e të akuzuarit, me përgjegjësinë penale (format 
e dashjes dhe të pakujdesisë - neni17 KP, me paaftësinë mendore dhe aftësinë e 
zvogëluar mendore të të akuzuarit - neni 18 KP, me shkaqet të cilat e përjashtojnë 
ekzistimin e veprës penale (vepra e rëndësisë së vogël, neni - 11 i KP, mbrojtja e 
nevojshme - neni 12 i KP, nevoja ekstreme - neni 13 i KP, dhuna ose kanosja - neni 14 
i KP, veprat e kryera nën shtrëngim - neni 15 i KP, me përjashtimin e përgjegjësisë 
penale (lajthimi faktik - neni 25 KP etj.), me shqiptimin e masave të trajtimit të 
detyrueshëm, me ekzistimin e rrethanave lehtësuese ose rënduese, me kërkesën 
pasurore juridike, me marrjen e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, etj. 
Faktet juridike procedurale janë ato fakte në të cilat e drejta e procedurës penale 
ndërlidhë pasoja të caktuara, qofshin ato fakte të cilat duhet të ekzistojnë në mënyrë që 
të mund të zhvillohet procedura penale, ose ato janë shkak për ta pushuar procedurën 
penale ose janë fakte nga të cilat varet ushtrimi i ndonjë veprimi procedural- penal.573 
Si fakt i natyrës procedurale- penale është çështja e kompetencës, e lejes për ndjekje 
etj. 
Në procedurë provuese, sipas rregullit, nuk ka nevojë të vërtetohen faktet e qarta, faktet 
notore dhe prezumacionet ligjore të rrëzueshme (Praesumtiones juris tantum). Për 
prezumcionet juridike jo të rrëzueshme (Praesumtiones juris et de jure) nuk mund të 
vërtetohet e kundërta. Gjithashtu sipas rregullit, s’ka nevojë të vërtetohen prezumcionet 
natyrore, por mund të provohet se fakti që prezumohet, në ndonjë rast konkret, 
megjithatë nuk ekziston (se personi i cili akuzohet është i pa aftë mendërisht. 
 
Paragrafi 2. 
 
Për procedim të provave në shqyrtim gjyqësor, paragrafi 2 parasheh zbatim të 
rregullave për procedim të provave të parapara në Kapitullin XIV të këtij Kodi. 
Referenca në kapitullin XIV është gabim (me gjasë gabim shtypi), sepse referenca ka të 
bëjë me Kapitullin XVI (nenet 257-263). 
Gjykata merr vendim në bazë të provave që shqyrtohen në shqyrtim gjyqësor (neni 8 
paragrafi 2). 
 
Paragrafi 3. 
 
Realizimi i një procesi penal, ku do të vinin në shprehje parimi i ekonomizimit 
procedural dhe parimi i gjykimit të drejt dhe në kohë të arsyeshme, kërkon nga gjykata, 
prokurori i shtetit dhe policia të cilët marrin pjesë në procedurën penale që saktësisht 
dhe tërësisht t’i vërtetojnë faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të 
ligjshëm. Vërtetimi i fakteve bëhet nëpërmjet procedimit të provave. Provat mblidhen 
gjatë fazës së veprimeve fillestare të policisë, gjatë fazës së hetimit formal dhe në 
shqyrtimin gjyqësor. Paraqitja me kohë e provave nga ana e palëve kontribuon për 
azhuritetin e procedurës penale.  
Parimi i kërkimit dhe gjetjes së të vërtetës në procedurën penale, si një parim themelor 
i procedurës, nuk lejon kufizim kohor për paraqitje të provave të reja (beneficium 
                                                 
573 Pavlica-Lutovac, op. cit., fq. 439-440. 
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novorum). Në këtë drejtim, paragrafi 3 i këtij neni parasheh mundësinë që, deri në 
përfundim të shqyrtimit gjyqësor, palët dhe i dëmtuari të propozojnë: - shqyrtimin e 
fakteve të reja, - mbledhjen e provave të reja dhe - të përsërisin propozimet të cilat 
gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues ose trupi gjykues më herët i ka 
refuzuar. 
Për paraqitje të fakteve dhe provave të reja në ankesë, shih nenin 382 paragrafi 3, 
ndërsa për fakte dhe prova të reja në shqyrtim pranë Gjykatës së Apelit, neni 393 
paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4. 
 
Për dallim nga forma akuzuese e procedurës penale, ku roli i gjykatës në procedimin e 
provave ishte pasiv, në procedurë inkuizitore roli i saj bëhet aktiv. Edhe në sistemin 
mikst - të përzier, gjykata ka rol aktiv. Në kohën bashkëkohore ekziston tendencë e 
shprehur e cila synon përafrimin e sistemit të përzier me sistemin akuzator - 
adversiar.574 Përveç këtyre tri formave historike të procedurës penale, sot bëhet fjalë 

                                                 
574 Sistemi i palëve kundërshtare në procedurën gjyqësore (adversary system of adjudication) nënkupton që 
gjykata (gjyqtari dhe juria) është neutrale në vendimmarrje dhe ka vetëm rolin e shqyrtimit të fakteve dhe të 
kontrollit të ligjshmërisë së procedurës, ndërsa palët paraqesin faktet dhe materiale të tjera (Weaver et al, fq. 
692), po kështu, shih: Dressler, fq. 22-23. Në sistemin gjyqësor të palëve (adversar) vendimet zakonisht i 
jep juria (e cila vendos për faktet) dhe gjyqtari (që vendos për çështjet juridike), ndërsa palët ndërgjyqësore 
janë prokurori dhe i pandehuri. Pas Revolucionit Amerikan dhe krijimit të SHBA-së, atëherë kur krimi filloi 
të konsiderohej krim publik të cilin shteti duhej ta çrrënjoste, si paditës i autorizuar paraqitet zakonisht 
prokurori shtetëror, ndryshe nga sistemi anglez fillestar në të cilin paditës i autorizuar ishte një person privat 
(La Fave, Israel, fq. 35). Për historinë e këtij institucioni që i ka rrënjët në të drejtën angleze (the English 
Common Law), bazën e tij juridike si edhe dallimet në mes të së drejtës amerikane dhe asaj angleze shih: 
Cf. Ibid., 35, 36. Vendimmarrësi në sistemin e kulluar të palëve (adversar) zakonisht vepron si arbitër i 
paanshëm, i cili shqyrton rastin në bazë të provave dhe fakteve që i paraqesin palët para tij, duke i lënë palët 
të lira që të zgjedhin çështjet për të cilat do të debatojnë dhe mënyrën e zhvillimit të betejës (Ibid). Me fjalë 
të tjera, gjyqtari dhe juria kanë rol pasiv ndaj palëve (Guarnieri, Pederzoli, op. cit., fq. 89). Nga ana tjetër, 
palët i hetojnë faktet, pyesin dëshmitarët, konsultohen me ekspertë të fushave të ndryshme, etj. Secila palë 
parashtron faktet në të mirë të vet, interpreton ligjin sa më shumë që është e mundur në favor të vet, duke 
kërkuar kundër argumente dhe me ndihmën e pyetjeve kryqëzore (cross-examination) kundërshton 
vërtetësinë e argumenteve dhe të provave të tjera të paraqitura kundër saj. Gjykata dhe juria kanë për detyrë 
të gjykojnë paanshëm në bazë të fakteve dhe provave të paraqitura (La Fave, Israel, fq. 35, 36), megjithëse 
sistemi gjyqësor amerikan sot nuk është një sistem i kulluar adversar, por i modifikuar dhe i rirregulluar, ku 
gjyqtari nuk është krejtësisht joaktiv dhe nuk u lejon palëve që ato vetë ta strukturojnë rastin (Ibid). Prandaj 
ky sistem, ndonëse i modifikuar, në krahasim me sistemin inkuizitor evropian mund të karakterizohet si 
mjaft adversar. 
Sot ky sistem sa lavdërohet, po aq edhe kritikohet. Si përparësi e tij duhet konsideruar fakti që palët e 
kundërta, duke iu kundërvënë njëra-tjetrës, zbulojnë më shumë fakte dhe në këtë mënyrë mund të mblidhen 
më shumë informata të dobishme për vendimmarrje (jurinë dhe gjyqtarin), për shkak se vendimmarrësi në 
këtë sistem nuk merr pjesë në procesin e paraqitjes së fakteve (Ibid). Në anën tjetër, kritikat e mëdha që i 
bëhen këtij sistemi bazohen në faktin se, duke lënë shqyrtimin e çështjes penale në duar të palëve të 
konfrontuara, të cilat për realizimin e interesave të tyre të ngushta lajthitin vendimmarrësit, fshehin të 
vërtetën dhe u kanosen dëshmitarëve (Ibid). Njëkohësisht për mundësinë e modifikimit të këtij sistemi dhe 
afrimin e tij me sistemin e procedurës penale në Evropë, si edhe për krahasimin e këtyre sistemeve shih: 
Gordon, fq. 403, 405-406, 407-409, 410, 413-415, 415-420, 548-551. Për rëndësinë e zbulimit të së vërtetës 
në procedurën penale shih: Freedman, op. cit., fq. 2-4, 9, si edhe Hodes, op. cit., fq. 53, 57 - 62. 
Sistemi gjyqësor amerikan është rregulluar në atë mënyrë që të jetë sa adversar, aq edhe akuzator. Koncepti 
i procesit gjyqësor të palëve (adversar), si edhe procedura penale akuzatore plotësojnë njëra-tjetrën, por në 
thelb nuk janë të njëjta (La Fave, Israel, fq. 37; këtë pikëpamje e mbështet pak a shumë edhe Dressler, fq. 
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edhe për procedurën penale të cilën duhet bazuar në modelin akuzues me disa 
përmbajtje të modelit hetues, procedurë kjo në të cilën në mënyrë të veçantë duhet 
zbatuar kontradiktoritetin, duke zgjidhur njëkohësisht akuzën penale në mënyrë të qetë, 
me marrëveshje kudo që është shoqërisht e pranueshme.575 
Në procedurën penale, provat i propozojnë palët, duke përfshirë këtu edhe të 
dëmtuarin. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, duke e aprovuar ose 
refuzuar propozimin, vendos cilat prova të procedohen. Dispozita e paragrafit 4 edhe 
më tutje e mbanë në jetë të ashtuquajturën maksimë inkuizicionale sipas të cilës trupi 
gjykues (këtu duhet kuptuar edhe gjyqtarin e vetëm gjykues) ka të drejtë të shqyrtojë 
provën që e konsideron të nevojshme për verifikimin e drejtë dhe të plotë të çështjes 
penale. 
  
Neni 330 [Marrja në pyetje e dëshmitarit apo ekspertit pa praninë e dëshmitarëve  

të tjerë] 
 

Në parim, dëshmitari i cili ende nuk është marrë në pyetje, nuk është i 
pranishëm gjatë shqyrtimit të provave dhe eksperti i cili ende nuk ka dhënë 
konstatimin dhe mendimin e tij, nuk mund të jetë i pranishëm në seancë 
derisa eksperti tjetër të jep deklarimin e tij mbi çështjen e njëjtë. 

 
Ndalimi i pranisë së dëshmitarit ose ekspertit në shqyrtim gjyqësor i përcaktuar me 
këtë nen, ka për qëllim shmangien e mundësisë që dëshmia e dëshmitarit të ndikohet 
nga dëshmitë tjera. 
Pas hapjes së seancës gjyqësore dhe vërtetimit të identitetit të pjesëmarrësve, edhe 
ekspertët presin jashtë gjykatores derisa t’i thërret gjykata, Sipas nenit 322 paragrafi 1, 
siç është parë më përpara, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, në rast 
nevoje, mund t’i ndalë ekspertët në gjykatore që të përcjellin zhvillimin e shqyrtimit 
gjyqësor. Mirëpo, dispozita e nenit 330 ndikimit në mendim, ndalon praninë e ekspertit 
i cili ende nuk e ka dhënë konstatimin dhe mendimin në shqyrtim gjyqësor derisa 
eksperti tjetër jep deklarimin e tij për çështjen e njëjtë.  

                                                                                                                            
22). Derisa elementet adversare të procedurës penale ngarkojnë palët me përgjegjësi për të shqyrtuar 
çështjet ligjore dhe faktike, elementet akuzatore të procedurës penale ua ngarkojnë palëve përgjegjësinë për 
ta bindur gjykatën lidhur me çështjet e fajësisë. Në procedurën penale akuzatore prokurori publik mban 
barrën kryesore të provave dhe ka përgjegjësi më të madhe në procedurën e vërtetimit të fajësisë së të 
pandehurit, me ç’rast është i detyruar të parashtrojë faktet e mjaftueshme me të cilat do ta bindë gjykatën se 
i pandehuri është fajtor (Ibid). Në anën tjetër, i pandehuri gëzon privilegjin që të mos e fajësojë veten, 
d.m.th. të drejtën e prezumimit të pafajësisë, e cila nënkupton se çdo person është i pafajshëm derisa të mos 
vërtetohet e kundërta. Sipas Gjykatës Supreme të SHBA-së, “Qeveria në kontest me individin mban mbi 
vete tërë barrën” (Ibid). - cituar sipas Murati, Rexhep, Rishikimi i procedurës penale për shkak të fakteve 
dhe provave të reja, Prishtinë, 2006, fq. 52. 
575 Pavišić, Berislav, Komentar Zakona o kaznenom postupku, Rijeka, 2003, Hyrja, XXXIII; Pavišić, 
Kazneni postupak u republici Hrvatskoj: pogled na reformu iz 1997 godine, s posebnim osvrtom na 
predistražni postupak i istragu, HLJKPP, Zagreb, 2000, vol. 7, nr. 2, fq. 564. 
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Neni 331 [Dëshmitë e dhëna nga dëshmitarët në shqyrtim gjyqësor] 
 
1. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton radhën e 

marrjes në pyetje të dëshmitarëve, duke filluar me dëshmitarët e propozuar 
nga prokurori i shtetit, dëshmitarët e propozuar nga i dëmtuari apo 
mbrojtësi i viktimave, dhe në fund me dëshmitarët e propozuar nga i 
pandehuri apo mbrojtësi i tij. Po qe se është e mundshme, dëshmitarët 
thirren duke respektuar radhën e propozuar nga prokurori i shtetit, i 
dëmtuari, mbrojtësi i viktimave, i pandehuri dhe mbrojtësi.  

2. Prokurori i shtetit, i pandehuri apo i dëmtuari mund të kërkojnë nga 
gjykata që të dëgjojë dëshmitarët për të kundërshtuar dëshmitë apo provat 
e paraqitura nga pala e kundërt sipas paragrafit 1. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
cakton radhën e marrjes në pyetje të dëshmitarëve. Marrja në pyetje e dëshmitarëve 
bëhet sipas rendit të përcaktuar në këtë paragraf. Po që se është e mundshme, rendi i 
tillë duhet të respektohet.  
Caktimi i radhës së marrjes në pyetje ka të bëjë me konfirmim të rendit të përcaktuar 
me këtë paragraf.  
 
Paragrafi 2. 
 
Gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarëve në shqyrtim gjyqësor mund të paraqiten 
dëshmi apo prova për të cilat pala tjetër ndien nevojën për t’i kundërshtuar. Në këtë 
drejtim, me qëllim të kundërshtimit të dëshmisë apo provës së paraqitur, prokurori i 
shtetit, i pandehuri apo i dëmtuari mund të kërkojnë nga gjykata që të dëgjojë edhe 
dëshmitarë të tjerë. Për faktin se a do të mund të merren në pyetje të gjithë dëshmitarët 
e propozuar nga subjektet e apostrofuara në paragrafin 1, vendos gjyqtari.  
  
Neni 332 [Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje, marrja e tërthortë në pyetje 

dhe rimarrja në pyetje e dëshmitarit] 
 
1. Pala e cila paraqet provën merr në pyetje dëshmitarin ose paraqet provën e 

para. 
2. Palëve tjera pastaj u jepet mundësia për marrjen e tërthortë në pyetje të 

dëshmitarit ose kundërshtimin e besueshmërisë së dëshmitarit. 
3. Palës e cila ka paraqitur provën i jepet mundësia në fund që të sqarojë 

përgjigjet me dëshmitarin ose të rehabilitojë besueshmërinë e dëshmitarit. 
4. Nëse pala përfaqësohet nga më shumë se një mbrojtës, vetëm mbrojtësi 

kryesor mund të marrë në pyetje dëshmitarët, t’u parashtrojë pyetje të 
tërthorta dhe të rehabilitojë besueshmërinë e dëshmitarëve. 

 
Me rastin e marrjes në pyetje dëshmitarët e akuzës së pari i merr në pyetje prokurori i 
shtetit, kurse mbrojtja së pari i merr në pyetje ata që ajo i ka propozuar. Me atë rast, 
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secila palë ka mundësi t’i shtrojë pyetje dëshmitarëve të pyetur nga pala tjetër. Veç 
kësaj, gjykata (gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues dhe anëtarët e trupit 
gjykues) pas palëve mund t’i bëjnë pyetje dëshmitarit të cilat i konsiderojnë të 
nevojshme për sqarim të çështjes. Mirëpo, meqë KPP edhe më tutje udhëhiqet me 
nevojën për kërkim dhe gjetjen e të vërtetës në procedurë penale (shih nenet 248, 
paragrafi 2, 326, paragrafi 1 etj.) roli aktiv i gjykatës, ndonëse është reduktuar, nuk 
është eliminuar në tërësi. Në këtë drejtim, gjykata ka kompetencë që ex officio t'i 
administrojë edhe provat të cilat palët nuk i kanë propozuar. Në situatën kur dëshmitari 
është ftuar me propozim të gjykatës, kryetari i trupit gjykues i shtron pyetjet i pari. 
Kryetari i trupit gjykues gjithashtu merr në pyetje dëshmitarin nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjeçare. Prokurori i shtetit ose mbrojtësi pyetjet për dëshmitarin e 
tillë ia paraqesin gjyqtarit, ndonëse ai mund të lejojë shtruarjen e pyetjes në mënyrë të 
drejtpërdrejtë.  
Pjesëmarrësit tjerë proceduralë siç janë i dëmtuari, përfaqësuesit proceduralë, i 
bashkëpandehuri ose eksperti, mund t’i drejtojnë pyetjet dëshmitarëve në mënyrë 
direkte vetëm me leje të gjyqtarit. Zgjidhja e tillë gjithsesi ka parasysh nevojën për 
mbajtje të rendit dhe për zbatim të qetë të procesit të marrjes në pyetje.  
Neni 332 bashkë me nenet vijuese 333-335 të KPP, ka të bëjë me vërtetimin e fakteve 
të cilat janë të lidhura me strukturën e të drejtës penale procedurale angleze. E drejta 
penale procedurale angleze konsiderohet si procedurë e “pastër” akuzatore e palëve.576 
Ndër karakteristikat kryesore të tipit të tillë të procedurës penale bëjnë pjesë: - 
deklarimi i theksuar për sa i përket autonomisë së palëve dhe kontrollit të procedurës; - 
nevoja për rregullim juridik të balancimit deri diku të “dyluftimit” të palëve577 dhe 
synimi për të siguruar një pozitë maksimalisht të paanshme578 të gjyqësorit.  
Në këtë procedurë, sipas rregullit, palët përcaktojnë bazën faktike të kërkesave të tyre 
dhe përcjellin procesin e vërtetimit të fakteve. Andaj sistemi i tillë vetëm përjashtimisht 
i jep mundësi gjyqtarit që me vetiniciativë të futë në lëndën e shqyrtimit faktet të cilat 
nuk i ka propozuar asnjëra pale (p.sh. çështjen e shëndetit mental të ndonjërit nga 
pjesëmarrësit e procedurës penale). Në anën tjetër kjo mënyrë e vërtetimit të fakteve i 
jep përparësi iniciativës së palëve dhe atë e rregullon në pajtim me parimin 
kontradiktor, nëpërmjet marrjes në pyetje në mënyrë kryqësore të dëshmitarit dhe të 
ekspertit. 
                                                 
576 Krapac, Davor, Engleski kazneni postupak, Pravni Fakultet u Zagrebu, 1995, fq. 64-65. 
577 Dihet se çdo procedurë e “pastër” akuzatore është ndërtuar në formë të kontestit ndërmjet dy palëve i cili 
zhvillohet para gjyqtarit. Legjitimiteti i vendimit përfundimtar gjen mbështetjen në faktin se vendimi 
bazohet në respektimin e rregullave procedurale t` “dyluftimit” të palëve, e jo në rregullsinë e saj materiale, 
siç është në sistemin inkuizitor. Mirëpo, me qenë se në realitet është vështirë që para gjyqtarit të 
konfrontohen dy kundërshtar procedural plotësisht të njëjtë, paraqitet rreziku që rrjedha e kontestit të tyre të 
jetë rezultat i aktivitetit të palës më të fortë dhe më të shkathtë.  
578 Pozita e paanshme dhe objektiviteti i gjyqësorit janë komponentë e çdo procedure të provave nga ana e 
palëve. E drejta angleze ka zhvilluar numër të konsiderueshëm të garancive procedurale për paanshmëri dhe 
objektivitet të gjyqtarit. Kështu, p.sh. ajo ia merr gjyqtarit çfarëdo iniciative provuese, e cila do ta orientonte 
atë në procedim të provave në dobi të njërës apo palës tjetër. 
KPP i Republikës së Kosovës me përcaktimin e marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje, marrjes së tërthortë në 
pyetje dhe rimarrjes në pyetje të dëshmitarit në procesin e vërtetimit të fakteve ka marrë zgjidhjen nga 
sistemi anglez i procedimit të provave. KPP në nenin 329, parag. 4 duke përcaktuar se, përveç provave të 
propozuara nga palët dhe i dëmtuari, trupi gjykues ka të drejtë të shqyrtojë provën që e konsideron të 
nevojshme për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të çështjes penale, në një masë edhe më tutje qëndron në 
nevojën e kërkimit të të vërtetës materiale në procedurë penale. 
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Në sistemin provues në të cilin procedimi i provave është në kompetencë të palëve, 
gjyqtari vendosë për lejueshmërinë e ndonjë prove në shqyrtim dhe për situatën se 
ndonjë provë a do të jetë në kornizën njohëse të gjyqtarit - trupit gjykues i cili vendos 
për çështjen. Sipas nenit 249, paragrafi 4, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues vendos me aktvendim me shkrim të arsyetuar për lejimin ose përjashtimin e 
provës së kundërshtuar nga i pandehuri. Në rastet kur gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues ka vendosë për përjashtim të provës së caktuar, në procesin e 
më tejshëm me rastin e vlerësimit të provave gjyqtari do të duhej “të harrojë” 
përmbajtjen e saj. 
Para se të procedohet një provë të cilën në shqyrtim gjyqësor njëra palë dëshiron ta 
shfrytëzojë në dobi të pretendimeve të veta, gjyqtari shpesh duhet të zgjidhë çështjen e 
lejueshmërisë të procedimit të saj. Pastaj gjatë procedimit duhet të kujdeset që të 
respektohen rregullat procedurale të cilat sigurojnë parimin kontradiktor. Dihet se 
marrja në pyetje e dëshmitarit në procedurën penale kontinentale zhvillohet ashtu që 
dëshmitari jep dëshminë e tij nëpërmjet një tregimi të pa ndërprerë të nxitur me 
vërejtjet e gjyqtarit që të tregojë krejt çka di për rrethanat për të cilat dëshmon, 
eventualisht i plotësuar me pyetje plotësuese të gjyqtarit dhe të palëve me qëllim të 
sqarimit dhe plotësimit të pjesëve të paqarta të dëshmisë. Ndërkaq, në procedurë 
gjyqësore angleze marrja në pyetje e dëshmitarit zhvillohet në formë të dialogut 
ndërmjet pyetësit dhe dëshmitarit. Dëshmitari nuk jep dëshmi në një tregim të 
pandërprerë lidhur me atë çka di për faktet, por përgjigjet në pyetjet konkrete të 
pyetësit. Dëshmitarin nuk e pyet gjyqtari por së pari pala e cila e ka propozuar, e pastaj 
kundërshtari procedural i saj. 
Neni 332 i KPP për sa i përket procedimit të provave përvetëson sistemin anglosakson. 
Marrja e provave është në kompetencë të palëve dhe zhvillohet në tri etapa: së pari pala 
e cila e ka propozuar dëshmitarin bën marrjen e drejtpërdrejtë në pyetje të dëshmitarit, 
pastaj pala procedurale e kundërt merr në pyetje dëshmitarin në mënyrë të tërthortë 
(marrja në pyetje në mënyrë kryqësore (cross egzamination), dhe në fund pala e cila e 
ka marr në pyetje drejtpërdrejt bën rimarrjen në pyetje të dëshmitarit. 
Palëve u takon iniciativa për procedim të marrjes në pyetje të dëshmitarit jo vetëm në 
shqyrtim gjyqësor sipas neneve 332-335, por edhe gjatë marrjes së deklaratës në 
procedurën paraprake (nenet 132-133). Marrjen në pyetje të dëshmitarit në procedurë 
paraprake e bën prokurori i shtetit. Mirëpo, kur marrjen e deklaratës nga dëshmitari e 
ka kërkuar mbrojtja, viktima apo mbrojtësi i viktimave atëherë së pari e merr në pyetje 
mbrojtja, viktima apo mbrojtësi i viktimave. Me rastin e marrjes në pyetje, secilës palë 
duhet t’i jepet mundësia që t’i bëj pyetje dëshmitarit të pyetur nga pala tjetër. 
Dispozitat e neneve 332-335 i referohen marrjes në pyetje të dëshmitarit. Vetëm në 
nenin 334, parag. 4, krahas dëshmitarit dispozita i referohet edhe ekspertit. Në të 
vërtetë procesi i marrjes në pyetje të dëshmitarit ka të bëjë edhe me ekspertin.579 
Neni 140, paragrafi 3 parasheh se deklarata e ekspertit në procedurë paraprake merret 
në pajtim me rregullat e cilësdo deklaratë të dhënë në procedurën paraprake nga 
dëshmitari. 

                                                 
579 Mos renditja e ekspertit kurdo që me dispozitat e neneve 332-335 përmendet dëshmitari nuk është pasojë 
e ekskludimit të ekspertit nga ky proces. Përkundrazi, ai nënkuptohet edhe pa e thënë sepse në sistemin 
anglosakson edhe eksperti konsiderohet dëshmitar - dëshmitar profesional. 
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Në nenin 364 të KPPPK parashihej mundësia për gjyqtarin dhe për palët, që kur 
dëshmitarit ose ekspertit nuk i kujtohen faktet të cilat i ka prezantuar më parë gjatë 
marrjes në pyetje ose kur i shmanget deklarimit të mëparshëm, t’ia tërheqin vërejtjen 
për deklarimin e mëparshëm dhe të kërkojnë sqarim përse tani deklaron ndryshe. 
Përmbajtja e kësaj dispozite është shkrirë në nenet 332-336 të Kodit aktual. 
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Më përpara është cekur se në shqyrtim gjyqësor, palët i propozojnë provat kurse 
gjyqtari vendos për lejueshmërinë e tyre. Kur në shqyrtim gjyqësor është lejuar marrja 
e provës ose marrja në pyetje e dëshmitarëve, atëherë pala e cila paraqet provën merr 
në pyetje dëshmitarin ose paraqet provën e para. Pas përfundimit me pyetje nga pala e 
cila e ka propozuar dëshmitarin, palëve tjera (prokurorit ose mbrojtësit - njërit prej tyre 
i cili nuk e ka propozuar dëshmitarin dhe të dëmtuarit apo përfaqësuesit procedural të 
tij u mundësohet. merrja në pyetje e dëshmitarit në mënyrë të tërthortë ose 
kundërshojnë besueshmërinë e dëshmitarit. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Pas marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje të dëshmitarit dhe marrjes së tërthortë të tij në 
pyetje palës e cila ka paraqitur provën i jepet mundësia në fund që të sqarojë përgjigjet 
me dëshmitarin ose të rehabilitojë besueshmërinë e dëshmitarit. 
Kur i pandehuri ka më shumë se një mbrojtës (ka mundësi të ketë deri tre mbrojtës, -
neni 55, paragrafi 2) vetëm mbrojtësi kryesor mund ta marr në pyetje drejtpërdrejtë 
dëshmitarin dhe të rehabilitojë besueshmërinë e tij (kur mbrojtja e ka propozuar 
dëshmitarin). Në rastet kur prokurori i shtetit apo i dëmtuari e ka propozuar 
dëshmitarin, gjithashtu vetëm mbrojtësi kryesor mund ta marrë në pyetje në mënyrë të 
tërthortë dëshmitarin. 
  
Neni 333 [Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje e dëshmitarëve] 
 
1. Dëshmitari merret në pyetje së pari nga pala e cila e ka propozuar.  
2. Pala e cila merr në pyetje dëshmitarin mund t’i parashtrojë pyetje në 

pajtim me rregullat për procedimin e provave. 
3. Pala mund t’i paraqesë dëshmitarit provën materiale në pajtim me nenin 

336. 
4. Nëse dëshmitari apo eksperti nuk mund të rikujtojë faktet të cilat i ka 

paraqitur në dëshmimet e mëparshme, pala e cila ka propozuar dëshmitarin 
mund t’i paraqesë provën e pranueshme për t’ia rifreskuar kujtesën. 

 
Neni 333 e rregullon marrjen e drejtpërdrejtë në pyetje të dëshmitarit. Marrja e 
drejtpërdrejtë në pyetje ka të bëjë me marrjen kryesore në pyetje të dëshmitarit - 
examination in chief në mënyrë që me dëshminë e tij të sheshohet e vërteta e thënieve 
të tij.580 
                                                 
580 Neni 420 i Ligjit të Procedurës penale të Kroacisë parasheh se pyetjet e pale kundërshtare që i bëhen 
dëshmitarit dhe ekspertit sipas rregullit kufizohen dhe kanë të bëjnë vetëm në rrethanat për të cilat 
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Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Dëshmitarin e merr në pyetje së pari pala e cila e ka propozuar. Marrësi në pyetje mund 
t’i parashtrojë pyetje dëshmitarit në pajtim me rregullat për procedim të provave të 
përcaktuara në Kapitullin e XVI (nenet 257-263) të KPP. 
Ka disa rregulla te marrja në pyetje e dëshmitarit: - ndalim i pyetjeve sugjestive, - 
kufizimi i mundësisë që të “freskohet” memoria e dëshmitarit dhe - ndalim i marrjes së 
tërthortë në pyetje të dëshmitarit të vet me qëllim diskreditimi.581KPP me rastin e 
rregullimit të procesit të të provuarit hesht për sa i përket mundësisë apo ndalimit të 
shtruarjes së pyetjeve sugjestive. Mirëpo, përcaktimi i Kodit për marrje në pyetje në 
mënyrë kryqësore indirekt e bën aktuale çështjen e pyetjeve sugjestive. Në sistemin 
provues në të cilin procedimi i provave bëhet nga palët siç është sistemi i jonë, pyetjet 
sugjestive janë të ndaluara gjatë marrjes së drejtpërdrejtë (marrjes kryesore) në pyetje, 
sepse nëpërmjet tyre dëshmitarit gënjeshtar mund t’i bëhet me dije çfarë përgjigje pritet 
prej tij, kurse dëshmitarin e vërtetë të sjell në situatë që, për shkak të pakujdesisë, të 
japë përgjigje të gabuar. Në anën tjetër, pala që e merr në pyetje drejtpërdrejtë 
dëshmitarin ka pasur mundësi më përpara të kontaktojë e të bisedojë me dëshmitarin pa 
ndonjë kufizim për sa u përket pyetjeve sugjestive. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Me rastin e marrjes në pyetje të dëshmitarit pala mund t’i paraqesë provën materiale në 
pajtim me nenin 336. Neni 336 i referohet provave materiale (dokumente, tabela, 
përmbledhje procesverbalesh, videokaseta, audiokaseta apo prova tjera materiale), të 
cilat së pari mund t’i paraqitën dëshmitarit për t’i identifikuar dhe për të shpjeguar si 
është krijuar prova, dhe të vërtetojë se prova është e vërtetë, e bazuar dhe paraqet 
saktësisht provën e pranueshme origjinale. 
 
Neni 334 [Marrja e tërthortë në pyetje e dëshmitarëve] 
 
1. Pala e cila bën marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit mund: 

1.1. T’i parashtrojë pyetje dëshmitarit në pajtim me rregullat për 
procedimin e provave; dhe 

1.2. Të pyesë dëshmitarin të konfirmoj ose të mohoj një fakt. Nëse 
dëshmitari jep përgjigje që është në kundërshtim me provën e 
pranueshme, pala e cila bën marrjen e tërthortë në pyetje pastaj mund 
t’ia paraqet ose t’ia lexojë dëshmitarit provën që është në kundërshtim. 
Pala e cila zbaton marrjen e tërthortë në pyetje ose gjykata mund të 
kërkojë nga dëshmitari që të shpjegojë mospërputhjet. 

                                                                                                                            
dëshmitari ose eksperti kanë deklaruar gjatë marrjes kryesore në pyetje. Kryetari i trupit gjykues mund të 
lejojë pyetje për të cilat dëshmitari ose eksperti nuk ka folur gjatë marrjes kryesore në pyetje nëse rrethanat 
e tilla janë të lidhura ngushtë me rrethanat e paraqitura gjatë marrjes kryesore në pyetje ose nëse janë të 
drejtuara në përcaktimin e besueshmërisë së dëshmitarit. Pyetjet gjatë marrjes plotësuese në pyetje mund t’i 
përkasin vetëm pyetjeve të paraqitura gjatë marrjes në pyetje në mënyrë kryqësore. 
581 Krapac, op. cit, fq. 82-83. 
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1.3. T’i parashtrojë dëshmitarit pyetje të cilat shqyrtojnë besueshmërinë 
e dëshmisë së dëshmitarit apo paragjykimet që dëshmitari mund të 
ketë. 

2. Provat materiale të përdorura gjatë marrjes së tërthortë në pyetje duhet të 
identifikohen qartë për gjykatën dhe përdorimi i provës së tillë shënohet në 
procesverbal. 

 
Neni 334 ka të bëj me marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit (kundër marrja në 
pyetje - marrja në pyetje në mënyrë kryqësore - cross ezamination) në mënyrë që nga 
dëshmitari të fitohen përgjigje të cilat e dobësojnë deklarimin e dhënë gjatë marrjes së 
drejtpërdrejtë në pyetje të tij, e herë herë edhe që të fitohet përgjigje më e mire sa i 
përket pretendimeve personale. 
 
Paragrafi 1. 
 
Marrjen e dëshmitarit në pyetje në mënyrë të tërthortë e bën pala e kundërt me palën që 
e ka propozuar dëshmitarin. Qëllim i marrjes së tërthortë në pyetje është që të 
verifikohet vërtetësia e thënieve të dëshmitarit të paraqitura me rastin e marrjes së 
drejtpërdrejtë në pyetje të tij. Me atë rast, ai mund të përdorë teknika të ndryshme të 
marrjes në pyetje të cilat kanë të bëjnë me: zbulimin e kundërthënieve dhe mangësive 
në deklarim, shkaktimin e dyshimit në besueshmërinë e dëshmisë, bile edhe të 
hijezohet personaliteti i dëshmitarit.582 
Bazuar në nenin 334, paragrafi 1 pala e cila dëshmitarin e merr në pyetje në mënyrë të 
tërthortë, me rastin e shtruarjes së pyetjeve ka disa mundësi: 1) t’i parashtrojë pyetje 
dëshmitarit në pajtim me rregullat e procedimit të provave dhe 2) gjatë marrjes së 
tërthortë në pyetje pala mund ta pyes dëshmitarin të konfirmojë ose të mohojë ndonjë 
fakt (mundësia e pyetjes nënkupton detyrimin e dëshmitarit që të përgjigjet nëse nuk ka 
ndonjë bazë ligjore që të mos përgjigjet - neni 129). Përgjigjet e dëshmitarit në rastin 
konkret mund të jenë në kundërshtim me provën e pranueshme. Në atë rast pala që e 
merr në pyetje në mënyrë të tërthortë mund t’i paraqesë ose t’ia lexojë dëshmitarit 
provën e tillë. Pas paraqitjes apo leximit të provës, pala që e merr në pyetje në mënyrë 
kryqësore ose gjykata mund të kërkojë nga dëshmitari t’i shpjegojë mospërputhjet; 3) 
Sipas nënparagrafit 1.3. të nenit 334 pala e cila merr në pyetje dëshmitarin mund t’i 
parashtrojë atij pyetje që kanë të bëjnë me besueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit 
apo paragjykimet që dëshmitari mund t’i ketë. 
 
Paragrafi 2. 
 
Te neni 333, paragrafi 3 është thënë se me rastin e marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje 
dëshmitarit mund t’i paraqitet prova materiale sipas nenit 336. Neni 336, paragrafi 1 
                                                 
582 Krapac, op. cit., fq. 83. Sipas Krapac në të drejtën angleze edhe te kundër marrja në pyetje ekzistojnë 
disa kufizime: pyetjet që e prishin nderin dhe dinjitetin e dëshmitarit nuk mund të paraqitën, përveç kur për 
këtë ekziston ndonjë shkak i arsyeshëm - në rast të tillë mund të shtrohet vetëm një pyetje; në gjykim për 
dhunim ose për ndonjë vepër penale tjetër kundër dinjitetit të personaliteti dhe moralit mbrojtja nuk guxon, 
pa leje të posaçme të gjyqtarit, t’i paraqes pyetje viktimës për përvojat e saj të mëparshme në jetën seksuale 
me cilindo person përveç me të pandehurin; të pandehurit mund t’i bëhen pyetje për karakterin e tij ose për 
dëshmimet e mëparshme, vetëm kur këtë e lejojnë ndonjë nga dispozitat ligjore. 
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parasheh mundësin që dëshmitarit t’i paraqitet prova materiale dhe t’i shtrohen pyetje 
lidhur me atë prove materiale gjatë të tri fazave të marrjes në pyetje (të drejtpërdrejtë, 
të tërthortë dhe të rimarrjes) të dëshmitarit. 
Dispozita e paragrafit 2 të nenit 334 parasheh që kur pala kundërshtare gjatë marrjes së 
tërthortë në pyetje ka përdorur provat materiale, ato duhet të identifikohen qartë për 
gjykatën dhe përdorimi i provës së tillë shënohet në procesverbal. 
Në qoftë se pala kundërshtare nuk ndërmerr marrjen kryqësore në pyetje, konsiderohet 
se pranon saktësinë e dëshmimit të arritur me marrjen e drejtpërdrejtë në pyetje.583 
 
Neni 335 [Rimarrja në pyetje] 
 

Pas marrjes së tërthortë në pyetje të dëshmitarit, pala e cila ka propozuar 
dëshmitarin ka mundësinë që t’i parashtrojë pyetje të cilat sqarojnë 
dëshminë e paqartë, shpjegojnë mospërputhjet në dëshmi, dyshimet lidhur 
me besueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit apo çfarëdo paragjykimi që i 
dëshmitari mund të ketë. 

 
Neni 335 rregullon fazën e tretë (të fundit) të procesit të marrjes në pyetje të 
dëshmitarit, e cila ka të bëjë me rimarrjen në pyetje (re examination) nga pala e cila e 
ka marrë në pyetje drejtpërdrejtë.  
Me rastin e rimarrjes në pyetje pala është e lidhur me lëndën e kundër pyetjeve të 
paraqitura me rastin e pyetjeve kryqëzore. Palës i jepet rasti që edhe një herë ta pyes 
dëshmitarin në mënyrë që të konstatohet kuptimi i plotë i përgjigjeve të cilat dëshmitari 
i ka dhënë gjatë marrjes së tërthortë në pyetje. Mundësia e rimarrjes në pyetje të 
dëshmitarit i ofron mundësinë palës që me pyetjet e tij disi ta rehabilitojë dëshmitarin e 
“dërmuar” gjatë marrjes së tërthortë në pyetje nga ana e palës kundërshtare.  
Pyetjet të cilat mund t’i paraqiten dëshmitarit me rastin e rimarrjes së tij në pyetje kanë 
të bëjnë me sqarimin e dëshmisë së paqartë, me shpjegimin e mospërputhjeve në 
dëshmi, me dyshimet lidhur me besueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit apo të 
çfarëdo paragjykimi që dëshmitari mund ta ketë.  
 
 
11. Rregullat për dëshmitarët 
 
Neni 336 [Provat materiale që mbështesin dëshminë e dëshmitarit] 
 
1. Pala mund t’i paraqesë dëshmitarit provën materiale dhe t’i parashtrojë 

pyetje dëshmitarit lidhur me atë provë materiale gjatë marrjes në pyetje, 
marrjes së tërthortë në pyetje ose rimarrjes në pyetje. 

2. Provë materiale mund të jetë dokumenti, tabela, përmbledhja, videokaseta, 
audiokaseta apo prova tjetër materiale. 

3. Çdo provë materiale që përmbledh ose tregon provë të pranueshme që 
është e shumtë, e madhe apo që është asgjësuar së pari i paraqitet 
dëshmitarit i cili mund të identifikojë këtë provën të pranueshme, të 

                                                 
583 Krapac, op. cit., fq. 82. 
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shpjegojë si është krijuar prova dhe të vërtetojë se prova është e vërtetë, e 
bazuar dhe paraqet saktësisht provën e pranueshme origjinale. 

4. Cilado provë nga paragrafët 2 apo 3 është e pranueshme nëse është e 
vërtetë, e bazuar dhe paraqet saktësisht provën e pranueshme origjinale. 
Prova materiale shënohet në procesverbal nëse nuk është shënuar më parë. 

 
Nenet 332-335 siç u pa më përpara, kanë autorizuar palët për procedim të provave, e në 
këtë kuadër edhe për marrjen në pyetje të dëshmitarit (dhe të ekspertit) në procedurën 
penale. 
 
Paragrafi 1. 
 
Pala e cila e merr në pyetje dëshmitarin në cilëndo fazë të marrjes në pyetje (pyetjes së 
drejtpërdrejtë, pyetjes së tërthortë ose të rimarrjes në pyetje), me qëllim të mbështetjes 
së dëshmisë së dëshmitarit (ose me qëllim të sqarimit të kundërshtisë së dëshmisë së tij 
me provë të pranueshme, mund t’i paraqesë dëshmitarit provën materiale dhe t’i shtrojë 
pyetje lidhur me atë provë. 
Për mbështetje të provave personale shih: komentet e nenit 263 të emërtuar mbështetje 
e pohimit. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 shpjegon çka mund të jetë provë materiale që mund të përdoret 
për mbështetje të dëshmisë së dëshmitarit.  
Marrë në përgjithësi, vendimi gjyqësor nuk duhet të mbështetet në një provë të vetme. 
Neni 262 posaçërisht potencon disa prova konkrete në bazë të të cilave gjykata nuk e 
shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një dëshmi ose duke i dhënë asaj 
rëndësi vendimtare. Të tilla janë: a) një dëshmi apo një provë tjetër e cila nuk mund të 
kundërshtohet nga i pandehuri ose mbrojtësi përmes marrjes në pyetje gjatë ndonjë faze 
të procedurës penale; b) deklarimi i dhënë nga i pandehuri në polici ose para prokurorit 
të shtetit; c) dëshmia e dhënë nga një dëshmitar, identiteti i të cilit është i panjohur për 
mbrojtësin dhe të akuzuarin; dhe ç) dëshmia e dhënë nga dëshmitari bashkëpunues. 
Neni vijues 263 rregullon çështjen e mbështetjes së pohimit i cili ka kuptimin e 
forcimit të provës së paraqitur.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 përcakton mënyrën e procedimit me provën materiale me rastin 
e marrjes në pyetje të dëshmitarit. Sipas saj çdo provë materiale që përmbledhë ose 
tregon provë të pranueshme të cilat mund të jenë të shumta, e madhe apo që është 
asgjësuar, së pari i paraqitet dëshmitarit për identifikimin e saj, pastaj të tregojë si është 
krijuar prova dhe të vërtetojë se prova është e vërtetë dhe origjinale. 
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Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 parasheh që çdo provë nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni është 
prove e pranueshme nëse është e vërtetë, e besuar dhe paraqet saktësisht provën e 
pranueshme origjinale. Prova e tillë shënohet në procesverbal nëse nuk është shënuar 
më parë. 
 
Neni 337 [Përdorimi i dëshmisë së mëparshme të dëshmitarit] 
 
1. Pala mund të propozojë marrjen e provës në shqyrtim gjyqësor nga 

dëshmia e mëparshme e dëshmitarit, nëse dëshmia e tillë është marrë gjatë 
mundësisë hetuese të veçantë nga neni 149. 

2. Pala mund të propozojë marrjen e provës në shqyrtim gjyqësor nga 
dëshmia e mëparshme e dëshmitarit nëse dëshmia e tillë është marrë gjatë 
seancës për marrjen e deklaratës në procedurë paraprake nga neni 132, 
dëshmitari nuk është në dispozicion për të dëshmuar dhe është paraqitur 
mbështetje e pohimit në pajtim me nenin 263. 

3. Prokurori i shtetit mund të propozojë marrjen e provës në shqyrtim 
gjyqësor nga audiokasetat apo videokasetat e të akuzuarit të marra në 
pajtim me nenin 88 ose nenin 92.  

4. Nëse është bërë videokaseta ose audiokaseta e dëshmisë ose deklaratës nga 
paragrafi 1 deri 3, ajo reprodukohet në tërësi gjatë shqyrtimit gjyqësor, 
përveç nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues vendosin që dëgjimi i 
tërësishëm i videokasetës apo audiokasetës përmban tepër shumë informata 
të parëndësishme. Në rast të tillë, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues 
mund të urdhërojë që pjesë të veçanta dhe të rëndësishme të videokasetës 
apo audiokasetës të reprodukohen në shqyrtim gjyqësor.  

5. Ky nen nuk ndalon përdorimin e deklaratave të mëparshme të dëshmitarit 
gjatë marrjes së tërthortë në pyetje të atij dëshmitari. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Neni 337 rregullon mundësinë që nëpërmjet leximit, të përdoret dëshmia e mëparshme 
e dëshmitarit e dhënë jashtë shqyrtimit gjyqësor. Sipas paragrafit 1 dhe 2 pala (cilado 
prej palëve) mund të propozojë në dy raste marrjen e provës në shqyrtim gjyqësor e 
cila ka të bëjë me dëshminë e mëparshme e dëshmitarit: 1) nëse dëshmia e tillë është 
marrë gjatë mundësisë hetuese të veçantë nga neni 149 dhe 2) nëse dëshmia e tillë 
është marrë gjatë seancës për marrjen e deklaratës në procedurë paraprake nga neni 
132. Për shfrytëzim të dëshmisë së mëparshme të dëshmitarit nën numrin 2) nevojitet 
plotësimi edhe i dy kushteve tjera: Kushti i parë ka të bëjë me faktin se dëshmitari nuk 
mund të merret në pyetje për arsye se nuk është në dispozicion për të dëshmuar, ndërsa 
kushti i dytë ka të bëjë me faktin se është paraqitur mbështetje e asaj dëshmie 
(mbështetje e pohimit) në pajtim me nenin 263. 
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Paragrafi 3. 
 
Prokurori i shtetit mund të propozojë marrjen e provës në shqyrtim gjyqësor nga 
audiokasetat apo videokasetat e të akuzuarit të cilat janë marrë në bazë të urdhrit për 
zbatim të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit në pajtim me nenin 
88 ose nenin 92.  
 
Paragrafi 4. 
 
Kur me rastin e merrjes së dëshmisë gjatë mundësisë hetuese të veçantë ose gjatë 
seancës për marrje të deklaratës në procedurën paraprake apo gjatë zbatimit të masave 
të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimitështë bërë videokaseta ose audiokaseta, 
ajo reprodukohet në tërësi gjatë shqyrtimit gjyqësor. Mirëpo, kur kaseta përmban 
shumë informata të parëndësishme, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues mund të 
urdhërojë që në shqyrtim gjyqësor të reprodukohen pjesë të veçanta dhe të rëndësishme 
të videokasetës apo audiokasetës.  
 
Paragrafi 5. 
 
Pavarësisht nga kushtet e paragrafit 2 të këtij neni që kanë të bëjnë me mundësinë e 
marrjes së dëshmisë së mëparshme të marrë në seancën për marrje të deklaratës në 
procedurë paraprake, me rastin e marrjes së tërthortë në pyetje të dëshmitarit, nuk ka 
ndalesë për përdorim të deklaratave të mëparshme të atij dëshmitari. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Në shqyrtimin kryesor, gjykata mund të lejojë marrjen në pyetje të ndonjë personi si 
dëshmitar, jo vetëm në rrethanat në të cilat dëshmitari ka pasur njohuri të 
drejtpërdrejt, por edhe në rrethanat në të cilat dëshmitari ka marrë njohuri nga 
personi tjetër /hersay/. 
Nga arsyetimi  
Ligji procedural nuk përmban ndalesë për dëgjimin e dëshmitarit, sipas dëgjimit, 
përveç në rastin kur me ligj është paraparë ndryshe/personat që nuk mund të merren 
në pyetje etj. Kjo d.m.th. jashtë ndalesave të tilla lejohet dëgjimi i dëshmitarëve të 
cilëve u është thënë diçka ose kanë dëgjuar diçka. Kjo rrjedh nga dispozita e nenit 95. 
paragrafi 1 të LPP të F B.H., në të cilën është paraparë, që si dëshmitar mund të 
dëgjohen personat për të cilët ekziston besueshmëri që me deklarimin e vet mund të 
japin informacion mbi veprën penale, kryerësin dhe fakteve tjera të rëndësishme. Nuk 
ka dilemë që kjo që u tha ka të bëjë edhe me dëshmitaret sipas dëgjimit ose në pjesë të 
deklarimeve të dëshmitarit të cilët kanë ndonjë njohuri jashtë të vërejturit të 
drejtpërdrejt, e kjo ka të bëjë me deklarimet e dëshmitarëve N.Z., I.G., dhe K.A, në të 
cilat janë deklaruar për atë çka u është thënë, përkatësisht çka kanë dëgjuar. Prandaj 
sipas vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë ka vendosur drejtë, kur 
edhe këto pjesë të deklarimeve të dëshmitarëve të përmendur i ka shqyrtuar /sikurse 
edhe pjesët tjera të dëshmive/ dhe i ka vlerësuar së bashku me prova tjera në të cilat 
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mbështetet në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar, prandaj është në kundërshtim me 
qëndrimin e paraqitur gabimisht në ankesën e të akuzuarit. 
(Vendimi i Gjykatës Supreme F. Të B.H.,Kz.495/05 të dt.16.03.2006.) 
 
“Gjykatat e shkallës së parë në praktikë kanë shfrytëzuar me të madhe materialin e 
mbledhur nga policia dhe i kanë dhënë vlerë të provës në procedurën penale në formën 
e “shënimeve zyrtare”, parashtrimin e pyetjeve duke iu tërhequr vërejtjen në 
palogjikshmërinë e deklarimit, duke dëgjuar qytetaret në cilësi të dëshmitarit ose të të 
pandehurve, duke marrë deklarim për pranimin e veprës penale, me ç’rast nuk 
aplikoheshin garancitë themelore procedurale.  
Me ndihmën e këtij materiali, janë vërtetuar deklarimet e të pandehurëve dhe 
dëshmitarëve në shqyrtimin kryesor, e në mënyrë të tërthortë, dëgjimin e pjesëtarëve të 
policisë të cilët kanë mbledhur informacionet në cilësi të dëshmitarëve, me ç’rast të 
gjitha përpjekjet bëheshin që të vërtetohet se personi në fjalë e ka dhënë apo jo para 
policisë, duke mos pasur parasysh se ai deklarim ishte dhënë pa garanci procedurale. 
Gjykatat Supreme ketë praktikë e konsideronin të kundërligjshme, dhe i kanë hequr 
vlerën provuese këtij materiali.” 
(Prof. dr. Momcilo Grubac, Doc.dr. Branko Vuckovic, “Komentar Zakonika o 
Krivicnom Postupku Crne Gore”, Cetinje, 2006, fq. 484.) 
 
Neni 338 [Leximi i deklaratave të tjera të dhëna më parë] 
 
1. Përveç rasteve të parapara me këtë Kod, procesverbalet mbi deklarimet e 

dëshmitarëve, të bashkakuzuarve ose pjesëmarrësve të dënuar për vepër 
penale, si dhe procesverbalet dhe shkresat tjera mbi konstatimin dhe 
mendimin e ekspertit, sipas vendimit të trupit gjykues mund të lexohen 
vetëm në këto raste: 
1.1. Kur personat e marrë në pyetje kanë vdekur, kanë çrregullime ose 

paaftësi mendore, nuk mund të gjenden ose ardhja e tyre në gjykatë 
është e pamundur apo dukshëm e vështirësuar për shkak të pleqërisë, 
sëmundjes ose shkaqeve të tjera të rëndësishme; 

1.2. Kur dëshmitarët ose ekspertët, pa arsye ligjore, nuk dëshirojnë të 
dëshmojnë në shqyrtim gjyqësor; ose 

1.3. Kur palët pajtohen që, në vend të marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje 
të dëshmitarit apo ekspertit i cili nuk është i pranishëm, pavarësisht 
se ka qenë i thirrur, të lexohet procesverbali mbi dëshminë e tij të 
mëparshme. 

2. Procesverbalet mbi marrjen e mëparshme në pyetje të personave të cilët 
janë liruar nga detyra e dëshmimit nuk lexohen nëse këta persona nuk janë 
thirrur në shqyrtim gjyqësor ose nëse kanë deklaruar se nuk dëshirojnë të 
dëshmojnë në shqyrtimin gjyqësor. Kur personat e tillë, pasi të kenë 
dëshmuar më parë, e përdorin të drejtën e tyre për të mos dëshmuar në 
shqyrtim gjyqësor, ose nëse nuk kanë ardhur në shqyrtim kur janë thirrur, 
procesverbali mbi dëshminë e mëparshme është provë e papranueshme. 
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3. Arsyet e leximit të procesverbalit shënohen në procesverbalin e shqyrtimit 
gjyqësor, e me rastin e leximit tregohet nëse dëshmitari ose eksperti është 
betuar. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e këtij neni, bashkë me disa dispozita të tjera të Kodit, paraqet shmangie ose 
përjashtim të domosdoshëm nga parimi i drejtpërdrejtë, përjashtim i cili është i 
kushtëzuar me rrethana objektive të cilat nuk mund të evitohen.  
Raste të veçanta ku lejohet leximi i procesverbaleve për deklarimet e dhëna më herët 
shprehimisht janë paraparë në nenet: 311 paragrafi 1, 318 paragrafi 3, dhe neni 344 
paragrafi 1 të KPP.  
Në bazë të vendimit të trupit gjykues (ose të gjyqtarit të vetëm gjykues584), mund të 
lexohen procesverbalet kur ekzistojnë rrethanat nga paragrafi 1 i këtij neni. Mund të 
lexohen deklarimet që janë dhënë në procedurë penale e cila është duke rrjedhë ose 
është në lidhje me te. Nuk mund të lexohen procesverbale të hartuara në ndonjë 
procedurë tjetër (në procedurë për kundërvajtje, në procedurën tjetër penale, në 
procedurë kontestimore, jashtëkontestimore etj.).  
Leximi i procesverbaleve dhe i shkresave tjera mund të bëhet kur ekzistojnë rrethanat 
nga paragrafi 1. me ç’rast flitet për “shkresat tjera mbi konstatimin dhe mendimin e 
ekspertit” mendohet për dokumentacionin mjekësor nga neni 144. 
Në paragrafin 1 nënparagrafët 1.1. dhe 1.2. janë paraparë rastet kur trupi gjykues 
(gjyqtarii vetëm gjykues) pa pëlqimin e palëve dhe pa u deklaruar ato vendosë ta lexojë 
procesverbalin ose konstatimin dhe mendimin e ekspertit.  
Situatat nga nënparagrafi 1.1, siç janë vdekja, çrregullimi ose paaftësia mendore, 
pleqëria, sëmundja etj. vërtetohen me mjete provuese, si p.sh. vdekja vërtetohet me 
certifikatë nga libri amë i të vdekurve, por mund të vërtetohet edhe me deklaratë të të 
afërmve ose të fqinjëve të tij. Pleqëria e personit, si gjendje në vete, nuk është e 
mjaftueshme për ta lexuar deklarimin e mëparshëm, por është e nevojshme që pleqëria 
ta pamundësojë lëvizjen, ose përballimin e vështirësive që i shkakton ardhja në gjykatë.  
Si shkak tjetër i rëndësishëm mund të jetë p. sh. qëndrimi i personit në një vend të 
largët, qëndrimi për shkak të punës atje, etj.  
Arsyet ligjore për mosdeklarim të dëshmitarit ose të ekspertit sipas nënparagrafit 1.2. 
janë përcaktuar me nenin 126 (dëshmitarët e privilegjuar), me nenin 127 (dëshmitarët e 
liruar nga detyrimi për të dëshmuar) si dhe me nenin 129 (sipas të cilit dëshmitari 
mund të mos përgjigjet në ndonjë pyetje të shtruar gjatë marrjes në pyetje për arsye se 
ai nuk është i detyruar për ta fajësuar vetën apo të afërmin e tij). 
Në nënparagrafin 1.3. leximi mund të bëhet kur palët pajtohen për t’i lexuar ato. 
Pajtimi duhet të jetë i qartë dhe i prerë. 
 

                                                 
584 Paragrafi 1 flet vetëm për trupin gjykues. Konsiderojmë se aty duhet kuptuar edhe gjyqtarin e vetëm 
gjykues, sepse në çështjet ku gjykimi është në kompetencë të gjyqtarit të vetëm gjykues, ky gjyqtar ka 
kompetencat e kryetarit të trupit gjykues dhe të trupit gjykues. 
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Paragrafi 2. 
 
Sipas nenit 127 disa kategori personash janë të liruar nga detyrimi për të dëshmuar. 
Paragrafi 2 ofron zgjidhje të ndryshme për sa i përket leximit të procesverbalit mbi 
marrjen e mëparshme në pyetje të personave të cilët janë liruar nga detyra e dëshmimit, 
si dhe në rastin tjetër për sa i përket efektit të dëshmisë së dhënë më përpara. Në të 
vërtetë, kur personi i liruar nga detyra e dëshmimit nuk e ka shfrytëzuar këtë të drejtë 
dhe ka dëshmuar, dëshmia e tij nuk mund të lexohet nëse personi i tillë nuk është 
thirrur në shqyrtim gjyqësor (sepse dëshmitari ka të drejtë të shfrytëzojë privilegjin për 
mosdëshmi), ose nëse në shqyrtimin gjyqësor e ka shfrytëzuar privilegjin për 
mosdëshmi. Përdorimi i të drejtës për mosdëshmi në shqyrtimin gjyqësor, pasi që 
dëshmitari ka dëshmuar më parë, ose kur personi i tillë është ftuar por nuk ka ardhur në 
shqyrtim, procesverbali mbi dëshminë e mëparshme është provë e papranueshme. 
 
Paragrafi 3. 
 
Arsyet për lexim të procesverbalit mbi marrjen në pyetje, janë paraqitur në paragrafin 1 
të këtij neni në mënyrë shteruese. Andaj arsyet e leximit të procesverbalit shënohen në 
procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor. Me rastin e leximit jepet informacioni nëse 
dëshmitari ose eksperti është betuar. 
Pas çdo leximi të procesverbalit mbi marrjen e mëparshme në pyetje të dëshmitarit, 
palët pyeten nëse kanë vërejtje. 
 
Neni 339 [Dëshmitarët nën mbrojtje të veçantë] 
 
1. Në shqyrtimin gjyqësor nuk lejohet marrja në pyetje e personit nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjeç që është viktimë e veprës penale nga Kapitulli XX i 
Kodit Penal, nëse dëshmia e tij veç është marrë sipas nenit 132 ose nenit 149 
dhe nëse trupi gjykues çmon se marrja e sërishme në pyetje nuk është e 
nevojshme. Nëse dëshmitari i tillë merret në pyetje, trupi gjykues mund të 
vendosë të përjashtojë publikun.  

2. Kur fëmija është i pranishëm në seancë si dëshmitar ose si i dëmtuar, ai 
largohet nga gjykatorja posa prania e tij të mos jetë më e nevojshme 

3. Masat për mbrojtjen e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve, siç parasheh 
kapitulli XIII i këtij Kodi, zbatohen gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 
Paragrafi 1. 
 
Objektivi i këtij neni është mbrojtja e veçantë e fëmijëve dëshmitarë ose viktimë e 
veprës penale. Paragrafi 1 i këtij neni synon kursimin e viktimës (me moshë nën 
gjashtëmbëdhjetë vjeç) së veprës penale, që ka të bëjë me integritetin seksual, nga 
shqetësimet vijuese që do t’i shkaktonte marrja e saj në pyetje.  
Paragrafi 1 thotë “Në shqyrtim gjyqësor nuk lejohet marrja në pyetje…” Efekti 
ndalues i kësaj dispozite vjen në shprehje pasi të plotësohen në mënyrë kumulative dy 
kushte vijuese: a) dëshmia e viktimës është marrë sipas nenit 132 (marrja e deklaratës 
në procedurë paraprake) ose sipas nenit 149 (mundësia hetuese e veçantë), dhe b) trupi 
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gjykues (ose gjyqtari i vetëm gjykues) çmon se marrja e sërishme në pyetje nuk është e 
nevojshme. 
Kur vlerësohet se marrja e sërishme në pyetje është e nevojshme, gjatë marrjes në 
pyetje të viktimës, mund të përjashtohet publiku. 
 
Paragrafi 2. 
 
Largimi i fëmijës dëshmitar nga gjykatorja, posa prania e tij të mos jetë më e 
nevojshme, bëhet me qëllim të mbrojtjes së fëmijës nga ndikimet negative që do të 
mund t’i shkaktonte prania e tij në shqyrtimin gjyqësor. 
 
Paragrafi 3. 
 
Me qenë se neni 339 merret me dëshmitarët nën mbrojtje të veçantë, paragrafi 3 i tij 
përkujton se masat për mbrojtjen e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve, siç parasheh 
kapitulli XIII i këtij Kodi, zbatohen gjatë shqyrtimit gjyqësor. 
 
Neni 340 [Betimi] 
 
1. Para marrjes në pyetje të dëshmitarit, gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i 

trupit gjykues ose gjyqtari i procedurës paraprake kur vepron sipas nenit 
149 të këtij Kodi, nga dëshmitari mund të kërkojë dhënien e betimit. 
Fëmija dhe personi për të cilin është vërtetuar të ketë kryer vepër penale 
ose me arsye dyshohet se ka kryer vepër penale ose ka marrë pjesë në 
kryerjen e veprës penale për të cilën merret në pyetje, nuk i nënshtrohet 
betimit. Nëse dëshmitari është betuar në procedurë paraprake, në shqyrtim 
gjyqësor i bëhet me dije se është nën betim. 

2. Teksti i betimit të dëshmitarit është: “I ndërgjegjshëm për rëndësinë e 
dëshmisë sime dhe përgjegjësinë time ligjore, solemnisht betohem se do të 
them të vërtetën, gjithë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe se nuk do të 
fsheh asgjë për të cilën kam dijeni.” 

3. Para marrjes në pyetje të ekspertit, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 
trupit gjykues mund të kërkojë nga ai dhënien e betimit. Para shqyrtimit 
gjyqësor, eksperti mund të betohet vetëm para gjykatës dhe vetëm kur 
ekziston rreziku se ai nuk do të jetë i pranishëm në shqyrtim gjyqësor. 
Arsyeja e dhënies së betimit shënohet në procesverbal. Ekspertit të 
përhershëm, i cili ka dhënë betim të përgjithshëm për ekzaminime 
përkatëse, në shqyrtimin gjyqësor vetëm i përkujtohet betimi i dhënë. 

4. Teksti i betimit të ekspertit është: “I ndërgjegjshëm për rëndësinë e 
deklaratës sime dhe përgjegjësinë time ligjore, solemnisht betohem se do të 
kryejë ekspertizën me ndërgjegje dhe me aq sa kam njohuri dhe 
konstatimin e mendimin tim do ta paraqes saktësisht dhe plotësisht”. 

5. Dëshmitari dhe eksperti memec që dinë shkrim dhe lexim e bëjnë betimin 
me nënshkrim të tekstit të betimit, ndërsa dëshmitari dhe eksperti shurdh e 
lexojnë tekstin e betimit. Nëse dëshmitari dhe eksperti shurdh ose memec 
janë analfabetë, betimi bëhet përmes përkthyesit. 
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Për realizim të suksesshëm të obligimit të dëshmisë, sipas rregullit, është paraparë edhe 
betimi i dëshmitarit. Betimi është vërtetim solemn i saktësisë së një deklarate ose 
premtim se do të jepet deklaratë e tillë.585 Shikuar historikisht betimi paraqitet si mjet 
provues joracional i pavarur ose si mjet provues arsyetues, që do të thotë betim me të 
cilin vërtetohet ndonjë deklaratë. Në procedurë penale atë e bënte një rreth i gjerë i 
njerëzve (conjuratores, betarët) duke i përfshirë edhe palët. Sot betimi nuk paraqitet si 
provë e pavarur, por si përforcim (garanci) i ndonjë prove tjetër.586  
 
Paragrafi 1. 
 
Në paragrafin 1 të këtij neni kemi të bëjmë me betimin si mjet provues premtimi, i cili 
bëhet para dhënies së deklarimit të dëshmitarit. Me të dëshmitari betohet se do të thotë 
të vërtetën, gjithë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe se nuk do të fsheh asgjë për të 
cilën ka dijeni. Bërja e betimit është mundësi për të cilën vendos gjyqtari. Betimi bëhet 
në shqyrtim gjyqësor kur këtë nga dëshmitari e kërkon gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues ose në procedurë paraprake gjatë mundësisë hetuese të veçantë 
kur atë e kërkon gjyqtari i procedurës paraprake. Në shqyrtim gjyqësor dëshmitari i 
betuar në procedurën paraprake bëhet me dije se është nën betim. 
Betimi bëhet gojarisht. Përjashtimet nga kjo rregull janë paraparë në paragrafin 5 të 
këtij neni. Gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues lexon tekstin ligjor të 
betimit, ndërsa dëshmitari që bënë betimin e përsëritë të njëjtin tekst ose teksti i betimit 
i jepet dëshmitarit i cili e lexon me zë. Fakti se është bërë betimi shënohet në 
procesverbal të shqyrtimit gjyqësor. 
Kodi i procedurës penale nuk parasheh ndonjë pasojë procedurale për dëshmitarin i cili 
nuk donë të betohet. Është në kompetencë të gjyqtarit që, pasi t’i analizojë arsyet e 
dëshmitarit që të mos betohet, si do ta vlerësojë dëshminë përkatëse. 
Paragrafi 1 më tutje përcakton kush nuk i nënshtrohet betimit. Nuk i nënshtrohet 
betimit fëmija (person i cili nuk i ka mbushur 18 vjet - neni 2 paragrafi 1 nënparagrafi 
1.1. i Kodit të drejtësisë për të mitur) dhe personi për të cilin është vërtetuar të ketë 
kryer vepër penale ose me arsye dyshohet se ka kryer vepër penale ose ka marrë pjesë 
në kryerjen e veprës penale për të cilën merret në pyetje.  
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 përmban tekstin e betimit të dëshmitarit. Askush (as gjyqtari) nuk mund ta 
ndryshojë tekstin e betimit.  
Betimit është akt formal, pa elemente religjioze, i përshtatshëm për dëshmitarë me 
bindje të ndryshme, sepse mbështetet në ndërgjegje si vlerë morale. Betimi, krahas 
vërejtjes për të folur të vërtetën dhe paralajmërimit se dëshmimi i rrejshëm është vepër 
penale, paraqet mjet provues plotësues me të cilin përforcohet dhënia e dëshmisë së 
saktë.  
 

                                                 
585 Vasiljević, Sistem..., fq. 282.  
586 Sahiti, Dëshmia e dëshmitarit si prove në procedurën penale, Prishtinë, 1993, fq. 105. 
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Paragrafi 3. 
 
Gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues mund të kërkojnë edhe nga 
eksperti betimin premtues (promisor). Para shqyrtimit gjyqësor, eksperti mund të 
betohet vetëm para gjykatës me rastin e zhvillimit të mundësisë hetuese të veçantë dhe 
vetëm kur ekziston rreziku se ai nuk do të jetë i pranishëm në shqyrtimin gjyqësor. 
Ekspertit të përhershëm, i cili ka dhënë betim të përgjithshëm për ekzaminime 
përkatëse, në shqyrtimin gjyqësor vetëm i përkujtohet betimi i dhënë. 
 
Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4 përmban tekstin e betimit të ekspertit. 
 
Paragrafi 5. 
 
Paragrafi 5 përcakton mënyrën e betimit të dëshmitarit dhe të ekspertit memec, shurdh 
apo të dëshmitarit dhe të ekspertit memec ose shurdh i cili është analfabet! Mund të 
ndodhë që dëshmitari të jetë memec, i shurdhët ose shurdhmemec dhe analfabet. 
Eksperti memec mund të jetë njohës i mirë në një lëmë si p.sh. i kompjuterit. Duke 
pasur parasysh faktin se eksperti caktohet në bazë të njohurisë profesionale ose të 
shkathtësisë së tij, teorikisht mund të imagjinohet situata kur caktohet eksperti i 
shurdhër (por në praktikë nuk do të duhej të ndodh). Por nuk është e qartë se si eksperti 
mund të jetë shurdh memec dhe analfabet.587 
 
Neni 341 [Deklarimi i ekspertit] 
 
1. Eksperti ia komunikon gjykatës konstatimin dhe mendimin e tij nëpërmjet 

raportit të përpiluar sipas nenit 138. 
2. Në shqyrtim gjyqësor, raporti futet në procesverbal. Eksperti përshkruan 

konstatimet dhe shpjegon analizat e tij. Eksperti mund të përdorë provat 
materiale në mbështetje të dëshmisë së tij. 

3. Pala e cila nuk ka kërkuar ekspertizën mund të bëjë marrjen e tërthortë në 
pyetje të ekspertit lidhur me raportin, analizat, arsimimin, përvojën, ose 
bazën e ekspertizës së tij. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Në procedurën e ndriçimit dhe të vërtetimit të fakteve relevante të një çështjeje penale 
shpeshherë gjykatës i nevojiten njohuritë nga shkenca natyrore ose teknike, njohuri të 
cilat gjyqtari si jurist nuk i disponon. Prandaj për vërtetimin e tyre me vendim të 
                                                 
587 Dispozita e paragrafit 5 të nenit 340 burimin e ka në nenin 325 alineja 6 të Ligjit të procedurës penale të 
Jugosllavisë, i cili është ligj i aplikueshëm në Kosovë deri të hyrja në fuqi e Kodit të përkohshëm të 
procedurës penale të Kosovës. Paragrafi 5 i nenit 340 të KPP të Kosovës, duke e akceptuar dispozitën e 
LPPJ, bënë një plotësim diskutabil të saj - krahas dëshmitarit e shton edhe ekspertin! Në këtë drejtim është 
me rëndësi të theksohet se nga shtetet e derivuara nga Jugosllavia dispozitën në fjalë të LPPJ (e cila ka të 
bëjë vetëm me dëshmitarin, jo edhe me ekspertin) në formën burimore të saj e ka ruajtur vetëm LPP i 
Republikës së Maqedonisë. Të tjerët e kanë hequr fare.  
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gjykatës mund të angazhohen në procedurë personat të cilët, në bazë të kualifikimit 
profesional dhe të shkathtësisë së fituar në profesion, i vështrojnë faktet, rrethanat ose 
dukuritë dhe për to japin mendimin e vet. Personat e tillë quhen ekspertë. Eksperti, pra, 
është person profesional i cili është i thirrur që në procedurë penale të jep konstatimin 
dhe mendimin për faktet kontestuese konkrete. Ekspertimi përbëhet prej dy pjesësh: 
prej konstatimit dhe mendimit. Konstatimi ka të bëjë me perceptimin e fakteve në bazë 
të vëzhgimit të drejtpërdrejtë të tyre, ndërsa mendimi përfshinë konkludimet e ekspertit 
deri të të cilat ka ardhur në bazë të eksperiencës së vet, por njëherësh duke i respektuar 
edhe dispozitat e KPP.588 
Eksperti ja komunikon gjykatës rezultatet e ekspertimit të tij nëpërmjet raportit me 
shkrim me përmbajtje të caktuar sipas nenit 238. Raporti i paraqitur futet në 
procesverbal të shqyrtimit gjyqësor. Futja e raportit të ekspertit në procesverbal të 
shqyrtimit gjyqësor nënkupton konstatimin se raporti është pjesë përbërëse e 
procesverbalit dhe si i tillë i bashkëngjitet atij. 
Për dërgimin e raportit të ekspertimit prokurorit të shtetit shih nenin 137 paragrafi 7.  
Eksperti me rastin e marrjes së tij në pyetje në shqyrtim gjyqësor sipas parimit gojor 
shpjegon konstatimet e tij lidhur me faktet që kanë qenë objekt i ekspertimit dhe 
konkluzionet deri të të cilat ka ardhur gjatë procesit të ekspertizës. Me atë rast, eksperti 
mund të përdorë provat materiale në mbështetje të deklarimit të tij. 
 
Paragrafi 3. 
 
Me qëllim krijimi të barazisë reale në procesin e të provuarit në procedurë penale, neni 
141 të KPP parasheh mundësinë që edhe i pandehuri të marrë dhe të paguajë vetë 
ekspertin. Paragrafi 3 i nenit 341 parasheh mundësinë e palës e cila nuk ka kërkuar 
ekspertimin të bëjë marrjen e tërthortë në pyetje të ekspertit lidhur me raportin, 
analizat, arsimimin, përvojën, ose bazën e ekspertizës së tij. 
 
Neni 342 [Prania e dëshmitarëve në gjykatore] 
 
1. Dëshmitarët dhe ekspertët e marrur në pyetje mbeten në gjykatore, përpos 

nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, pas marrjes në 
pyetje të palëve, i lejon të shkojnë ose përkohësisht të largohen nga 
gjykatorja. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, me propozim të 
palëve ose sipas detyrës zyrtare, mund të urdhërojë që dëshmitarët dhe 
ekspertët e marrur në pyetje të largohen nga gjykatorja dhe më vonë të 
thirren përsëri dhe të merren në pyetje edhe një herë në prani ose në 
mungesë të dëshmitarëve dhe ekspertëve të tjerë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Pasi të marren në pyetje dëshmitarët dhe ekspertët qëndrimi i tyre i mëtejshëm në 
gjykatore, largimi i përkohshëm i tyre apo lirimi i tyre që të shkojnë varet nga vendimi 
i gjyqtarit të vetëm gjykues ose i kryetarit të trupit gjykues. Çfarëdo vendimi që merr 
                                                 
588 Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005, fq. 172. 
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gjyqtari, patjetër duhet të komunikohet dhe të shënohet në procesverbal të shqyrtimit 
gjyqësor. Ndalja në gjykatore e dëshmitarëve dhe ekspertëve të pyetur ka për qëllim 
pengimin e marrëveshjes midis atyre që janë marrë në pyetje dhe të atyre që ende nuk 
janë marrë në pyetje. Kur lirohen të shkojnë, ata mund të mbesin në gjykatore si publik 
ose të shkojnë nga gjykata. 
 
Paragrafi 2. 
 
Gjyqtari, sipas detyrës zyrtare ose me propozim të palëve mund të urdhërojë largimin e 
përkohshëm nga gjykatorja të dëshmitarëve ose të ekspertëve të pyetur, kur çmon se ka 
nevojë që ata të pyeten përsëri. Neni 322 paragrafi 1 zbatohet edhe në këtë rast. Nevoja 
procedurale për ta marr përsëri në pyetje dëshmitarin ose ekspertin mund të paraqitet 
për shembull: për shkak të paqartësisë ose kundërthënieve në deklarim; për shkak të 
shmangies thelbësore nga deklarimi i mëparshëm; për shkak të nevojës së qartë për 
ballafaqim, ngase deklarimi i një dëshmitari dallon dukshëm nga deklarimet e 
dëshmitarëve të tjerë, edhe pse në të njëjtën kohë dhe nga vendi i njëjtë e kanë 
vëzhguar ngjarjen.589  
 
Neni 343 [Provat e marra jashtë gjykatës] 
 
1. Kur në shqyrtim gjyqësor mësohet se dëshmitari ose eksperti i thirrur nuk 

mund të vijë në gjykatë ose kur paraqitja e tij do të shkaktonte vështirësi të 
konsiderueshme, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues, kur çmon se 
deklarimi i tij është i rëndësishëm, urdhëron që ta merr në pyetje gjyqtari i 
vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues ose gjyqtari anëtar i trupit gjykues 
jashtë shqyrtimit gjyqësor, ose marrja në pyetje të bëhet nga gjyqtari i 
procedurës paraprake brenda kompetencës territoriale ku banon 
dëshmitari apo eksperti. 

2. Kur është e nevojshme të zbatohet këqyrja ose rikonstruksioni jashtë 
shqyrtimit gjyqësor, këtë e bën gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit 
gjykues ose gjyqtari anëtarë i trupit gjykues. 

3. Palët dhe i dëmtuari gjithmonë njoftohen kur dhe në cilin vend do të 
merret në pyetje dëshmitari apo do të zbatohet këqyrja ose rikonstruksioni 
dhe njoftohen se kanë të drejtë të jenë të pranishëm në këto veprime. Kur 
palët dhe i dëmtuari janë të pranishëm gjatë kryerjes së këtyre veprimeve, 
ata gëzojnë të drejtat e parapara në nenin 149, paragrafi 2 i këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kushtet për aplikim të dispozitës së paragrafit 1 të këtij neni për marrje në pyetje të 
dëshmitarit ose të ekspertit jashtë shqyrtimit gjyqësor janë që gjykata në shqyrtim 
gjyqësor ka marr vesh se dëshmitari ose eksperti a) nuk mund të vijë në gjykatë; ose se 
b) ardhja e tij do t’i shkaktonte vështirësi të konsiderueshme; dhe c) çmohet se 

                                                 
589 Marina, op. cit., fq. 295. 
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deklarimi është i rëndësishëm. Në rast të tillë gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues 
urdhëron590 marrjen në pyetje jashtë shqyrtimit gjyqësor.  
Marrja në pyetje jashtë shqyrtimit gjyqësor sipas paragrafit 1 parimisht vjen në 
shprehje kur dëshmitari ose eksperti më përpara nuk është marrë në pyetje. Nëse është 
marrë në pyetje më herët, deklarimi mund të lexohet sipas nenit 337 paragrafi 1 dhe 2. 
Megjithatë, ndodhë që nga leximi i procesverbalit shihet si e domosdoshme marrja e 
serishme në pyetje për t’i sqaruar paqartësitë eventuale në procesverbal.  
Kur dhe në çfarë situate dëshmitari ose eksperti nuk mund të vijë në gjykatë, apo kur 
ardhja e tij në gjykatë do t’i shkaktonte vështirësi të konsiderueshme është çështje 
faktike. Më së shpeshti varet nga karakteri dhe intensiteti i sëmundjes apo i pleqërisë së 
dëshmitarit ose të ekspertit. Nuk mund të vijë në gjykatë, për shembull: kur personi 
është i palëvizshëm e nuk dihet a do të jetë dhe kur do të jetë i aftë të vijë në gjykatë, 
ndërsa shkaktohen vështirësi të konsiderueshme kur dëshmitari ose eksperti nuk mund 
të ecë pa ndihmën e tjetrit, ose është nën kontroll mjekësore të vazhdueshme etj,  
 
Paragrafi 2. 
 
Kur është e nevojshme të zbatohet këqyrja ose rikonstruksioni (neni 150) jashtë 
shqyrtimit gjyqësor, atë e bën gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues ose 
gjyqtari anëtarë i trupit gjykues. Duhet të theksohet se këqyrja gjatë shqyrtimit 
gjyqësor në masë të konsiderueshme dallon nga këqyrja në procedurë paraprake, sepse 
në masë të konsiderueshme e humb karakterin kriminalistik dhe përafrohet me 
rikonstruktimin e ngjarjes.591  
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafin 3 është paraparë cilët persona njoftohen për marrje në pyetje, për këqyrje 
dhe për rikonstruksion. Aty nuk përmendet mbrojtësi. Konsiderojmë se edhe me këtë 
rast njoftimi për vendin dhe kohën kryerjes së veprimeve procedurale nga paragrafët 1 
dhe 2 duhet t’i bëhet edhe mbrojtësit sikurse këtë të drejtë e ka sipas nenit 61 paragarafi 
3. 
Me rastin e prezantimit gjatë kryerjes së veprimeve procedurale, personat nga paragrafi 
3 gëzojnë të drejtat e parapara me Kod (kanë të drejtë të shtrojnë pyetje, të kërkojnë 
sqarime, të bëjnë vërejtje etj.). Referenca e paragrafit 3 në nenin 149 paragrafi 2 duket 
të jetë joadekuate. Në vend të referencës në paragrafin 2 referenca logjikisht do të 
duhej tëishte paragrafi 6 i nenit 149. 
 

                                                 
590 Kur është fjala për shqyrtim gjyqësor të cilin e zhvillon gjyqtari i vetëm gjykues urdhrin e lëshon i njëjt 
njëjtnjëjti gjyqtar, ndërsa zbatimin e tij e bënë vetë gjyqtari i vetëm gjykues ose gjyqtari i procedurës 
paraprake në kompetencën territoriale të të cilit gjendet vendi ku banon dëshmitari ose eksperti. Në anën 
tjetër, urdhrin e trupit gjykues për marrje në pyetje jashtë shqyrtimit gjyqësor e zbatin kryetari i trupit 
gjykues ose anëtari i trupit gjykues ose gjyqtari i procedurës paraprake.  
591 Vasiljević, Grubač 1, fq. 522. 
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Neni 344 [Leximi i procesverbaleve ose riprodhimi i regjistrimeve] 
 
1. Procesverbalet për këqyrjen e vendit jashtë shqyrtimit gjyqësor, për 

kontroll të lokaleve dhe të personit, marrjen e sendeve, dokumenteve, 
librave, dosjeve dhe shkresave të tjera si dhe incizime teknike me vlerë 
provuese lexohen ose riprodhohen në shqyrtim gjyqësor për vërtetimin e 
përmbajtjes së tyre. Trupi gjykues gëzon të drejtë diskrecioni të lejojë 
prezentim të përmbledhur gojor të këtyre të dhënave, si dhe riprodhim të 
regjistrimit audio ose video të rrjedhës së këtyre veprimeve hetimore. 
Dokumentet që kanë rëndësinë e provës, sipas mundësisë, dorëzohen në 
formë origjinale. 

2. Sendet që gjatë shqyrtimit gjyqësor mund të shërbejnë për sqarimin e 
çështjes, mund t’i tregohen të akuzuarit, e në rast nevoje, edhe 
dëshmitarëve dhe ekspertëve. 

 
Paragrafi 1. 
 
Neni 338, siç është parë më përpara, rregullon çështjen e leximit në shqyrtim gjyqësor 
të procesverbaleve mbi deklarimin e dëshmitarëve, të bashkakuzuarve ose të të 
dënuarve për vepër penale si dhe të shkresave të tjera mbi konstatimin dhe mendimin e 
ekspertit  
Paragrafi 1 i nenit 344 në mënyrë taksative përcakton procesverbalet dhe shkersat tjera 
të cilat mund të lexohen në shqyrtim gjyqësor. Shkresat për të cilat flitet në këtë 
paragraf, përmbajnë rezultatin e provës së proceduar më herët, e cila më nuk mund të 
përsëritet, ose nuk mund të përsëritet pa vështirësi (procesverbali mbi këqyrjen e vendit 
të ngjarjes, kontrollin e banesës, kontrollin e personit, marrjen e sendit etj.), ose paraqet 
provë në vete (fatura, korrespodenca etj.). Procesverbalet lexohen në shqyrtim gjyqësor 
në formën e tyre integrale. Por, trupi gjykues (gjyqtari i vetëm gjykues) gëzon të drejtë 
diskrecioni të lejojë prezantim të përmbledhur gojor të këtyre të dhënave, si dhe 
riprodhim të regjistrimit audio ose video të rrjedhës së këtyre veprimeve hetimore.  
Dokumentet që kanë rëndësinë e provës, sipas mundësisë, dorëzohen në formë 
origjinale. Kur librat afarist dhe dokumentacioni tjetër shërben për veprimtarinë e 
rëndomtë të personit juridik ato fotokopjohen dhe ato shërbejnë më tutje për 
veprimtarinë e rëndomtë, ndërsa origjinali merret dhe futet në materialin provues. 
Shfrytëzimi eventual i fotokopjes varet nga mundësia e sigurimit të origjinalit.  
Pas leximit të çdo shkrese gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet 
t’i pyes palët a kanë ndonjë vërejtje. Vërejtjet eventuale shënohen në procesverbal. 
Për leximin e të dhënave penale të të akuzuarit nga evidenca e të dënuarve, shih: nenin 
349. 
  
Paragrafi 2. 
 
Sende nga paragrafi 2 të këtij neni, janë si ato të përcaktuara me KP (sendet e 
përdorura apo të destinuara për kryerjen e veprës penale apo sendet të cilat janë rezultat 
i kryerjes së veprës penale - neni 69 paragrafi 1 i KP), ashtu edhe sendet të cilat gjatë 
shqyrtimit gjyqësor mund të shërbejnë si provë (provat materiale). Sendet e tilla 
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procedohen si provë në shqyrtim gjyqësor dhe ato mund t’i tregohen të akuzuarit, e në 
rast nevoje, edhe dëshmitarëve dhe ekspertëve. Shih: nenin 120 të këtij Kodi. 
 
Neni 345 [Marrja në pyetje e të akuzuarit pas paraqitjes së provave] 
 
1. Pas marrjes në pyetje të dëshmitarëve e ekspertëve dhe pas prezentimit të 

provave materiale vazhdohet me marrjen në pyetje të të akuzuarit i cili nuk 
ka pranuar fajësinë. 

2. Dispozitat e zbatueshme gjatë marrjes në pyetje të të pandehurit në 
procedurë paraprake zbatohen përshtatshmërisht edhe gjatë marrjes në 
pyetje të të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor. 

3. Të bashkakuzuarit të cilët ende nuk janë marrë në pyetje nuk do të jenë të 
pranishëm gjatë pyetjes së të akuzuarit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kodi i procedurës penale, procedurën e shqyrtimit të provave e ka rregulluar sipas 
procedurës akuzative - adversiare, sipas të cilës provat në shqyrtim gjyqësor i 
procedojnë palët.  
Kodi i procedurës penale (si ai i përkohshmi ashtu edhe i riu), në krahasim me zgjidhjet 
ligjore që ekzistonin në kohën e mëhershme, përfaqësojnë një koncept të ri për sa i 
përket marrjes në pyetje të të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor. Koncepti i ri ka të bëjë si 
me vlerën provuese që Kodi i a njeh pohimit të të akuzuarit ashtu edhe me momentin 
kohor kur i akuzuari merret në pyetje në shqyrtim gjyqësor. 
Duke i pasur parasysh të drejtat dhe obligimet që i përkasin të akuzuarit, në teori të 
procedurës penale ka mendime të ndryshme për natyrën juridike të marrjes në pyetje të 
të akuzuarit. Ekzistojnë mendime se natyra juridike e pyetjes së të pandehurit qëndron 
në atë se ajo është mjet i mbrojtës për të akuzuarin.592 Përfaqësuesit e këtij mendimi 
këtë e arsyetojnë me faktin se i akuzuari ka të drejtë me heshtë; se ndalohet përdorimi i 
trysnisë dhe i formave të tjera të ndikimit në vullnetin e të akuzuarit për të arritur te 
deklarimi i tij etj. Mirëpo, përkundër faktit se me rastin e pyetjes, i akuzuari ka të drejtë 
të heshtë dhe se ka të drejtë të mos i përgjigjet në ndonjë pyetje të bërë, sjellja e tij 
forcërisht nuk ka për qëllim t'i ofrojë të akuzuarit mundësi për t'u mbrojtur, por që 
organeve proceduese (në shqyrtim gjyqësor edhe subjekteve të tjera) t'u mundësohet 
shtruarja e pyetjeve atij, me ç'rast ai i ekspozohet rrezikut që, nëpërmjet pyetjes së 
shkathtë të organit procedues, të sillet në situatë ta pranojë veprën penale.593 
Prandaj, nisur nga kjo disa teoricienë e potencojnë atë se marrja në pyetje e të 
pandehurit ka karakter kompleks - të dyfishtë: ajo është mjet provues dhe mjet i 
mbrojtjes.594 
Pavarësisht nga ekzistimi i pikëpamjeve të ndryshme, mund të thuhet se ekziston vetëm 
një qëllim i marrjes në pyetje të të akuzuarit, e ai është vërtetimi i fakteve të 

                                                 
592 Damaška, Okrivljenikov iskaz..., fq. 51. 
593 Bayer, Okrivljenik kao procsni subjekt..., fq. 165. 
594 Damaška, Okrivljenikov iskaz..., fq. 53; Në teori të procedurës penale haset edhe mendimi sipas të cilit i 
pandehuri ka obligim moral dhe juridik ta thotë të vërtetën, Dr. H. Walder, Ispitivanje okrivljenog (vështrim 
i Ž. Aleksiqit) JRKK, nr 2/65.  
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rëndësishme në procedurën penale. Natyra juridike e marrjes në pyetje në thelb është 
ajo se marrja në pyetje është mjet për njohjen e së vërtetës, ajo është mjet provues.595 
Sidoqoftë, marrja e drejtpërdrejt në pyetje e të akuzuarit nga mbrojtësi kryesor, e vetëm 
pastaj nga prokurori i shtetit në mënyrë të tërthortë (neni 346 paragrafi 2 dhe 3), si dhe 
fakti se sipas paragrafi 8 të të njëjtit nen gjyqtari e pyet të akuzuarin “nëse ka diçka për 
të shtuar për mbrojtjen e tij,” jep të kuptohet se Kodi e trajton marrjen e të akuzuarit në 
pyetje si mjet i mbrojtjes të të akuzuarit.  
I akuzuari, sipas rregullit, në shqyrtim gjyqësor deklarohet lidhur më çështjen penale 
në dy etapa. Pas hapjes së seancës kryesore dhe vërtetimit të identitetit të të akuzuarit 
(marrja në pyetje ad personam) fillohet me shqyrtimin gjyqësor ku, pas leximit të 
aktakuzës, i akuzuari deklarohet për aktakuzën si dhe për fajësisë (neni 325 dhe 326). 
Nëse i akuzuari në këtë etapë nuk e pranon fajësinë (apo trupi gjykues - gjyqtari i 
vetëm gjykues konsideron se nuk janë plotësuar kushtet për ta pranuar pranimin e 
fajësisë), marrja në pyetje e të akuzuarit lidhur me çështjen penale (marrja në pyetje ad 
rem) bëhet në fund të procedurës provuese (pasi të jenë marrë në pyetje dëshmitart 
ekspertët dhe pas prezentimit të provave materiale).  
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Dispozitat e zbatueshme gjatë marrjes në pyetje të të pandehurit në procedurë 
paraprake (nenet 151-155) zbatohen përshtatshmërisht edhe gjatë marrjes në pyetje të 
të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor. 
Me qëllim të shmangies së përshtatjes dhe harmonizimit të deklarimeve ndërmjet të 
akuzuarit dhe të bashkakuzuarve të cilët ende nuk janë marrë në pyetje, të 
bashkakuzuarit largohen nga gjykatorja gjatë marrjes në pyetje të të akuzuarit. 
 
Neni 346 [Marrja në pyetje e të akuzuarit] 
 
1. I akuzuari ka të drejtë që të mos deklarojë. Nëse ai zgjedh që të deklarojë, 

marrja e tij në pyetje zbatohet në pajtim me paragrafin 2 deri 4.  
2. Mbrojtësi kryesor merr në pyetje të pandehurin në pajtim me nenin 333.  
3. Prokurori i shtetit merr në pyetje të pandehurin në pajtim me nenin 334. 
4. Nëse ka të bashkëpandehur, ata mund të marrin në pyetje të pandehurin në 

pajtim me nenin 334. 
5. I dëmtuari mund të marrë në pyetje të pandehurin në pajtim me nenin 334. 
6. Mbrojtësi mund të rimerr në pyetje të pandehurin në pajtim me nenin 335. 
7. Pasi gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues sigurohet se palët 

nuk kanë pyetje të tjera, ai mund të vazhdojë t’i shtrojë pyetje të akuzuarit 
nëse në deklarimin ose në përgjigjet e tij ka zbraztësi, paqartësi apo 
kundërthënie. Pas kësaj, anëtarët e trupit gjykues mund t’i bëjnë pyetje të 
drejtpërdrejta të akuzuarit. 

8. Pas përfundimit të marrjes në pyetje, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues e pyet të akuzuarin nëse ka diçka për të shtuar për 
mbrojtjen e tij. Kur i akuzuari shtjellon më tej mbrojtjen e tij, mund të 
pyetet përsëri. 

                                                 
595 Sahiti, Argumentimi…, fq. 213-214. 
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Paragrafi 1. 
 
Një prej të drejtave të akuzuarit është e drejta që të mos deklarojë (të heshtë). Për këtë 
të drejtë i pandehuri njoftohet para çdo marrje në pyetje gjatë procedurës paraprake 
(neni 152 paragrafi 3 nënparagrafi 3.3.), si dhe me rastin e hapjes së seancës kryesore 
(para se të fillojë shqyrtimi gjyqësor me leximin e aktakuzës neni 323 paragrafi 2 
nënparagrafi 2.1.).  
Nëse i akuzuari zgjedh që të deklarojë, marrja e tij në pyetje zbatohet në pajtim me 
paragrafin 2 deri 4 të këtij neni.  
 
Paragrafët 2 deri 6. 
 
Paragrafët 2 deri 6 përcaktojnë radhën dhe mënyrën e marrjes në pyetje (marrjen në 
pyetje në mënyrë kryqëzore) të të akuzuarit nga ana e subjekteve procedurale duke iu 
referuar fazave të marrjes në pyetje (marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje, marrjes së 
tërthortë në pyetje dhe rimarrjes në pyetje). 
Në shqyrtim gjyqësor të pandehurin596 së pari e merr në pyetje drejtpërdrejtë mbrojtësi 
kryesor në pajtim me nenin 333. Pastaj prokurori i shtetit e merr në pyetje të tërthortë 
në pajtim me nenin 334.  
Edhe të bashkakuzuarit (nëse ka) dhe i dëmtuari mund të bëjnë marrjen e tërthortë në 
pyetje të të akuzuarit në pajtim me nenin 334.  
Më në fund, mbrojtësi mund ta rimerr në pyetje të pandehurin në pajtim me nenin 335. 
  
Paragrafi 7. 
 
Edhe përkundër faktit se në sistemin provues të përcaktuar me dispozitat e Kodit të 
procedurës penale shqyrtimi i provave është në kompetence të palëve, bazuar në 
përmbajtjen e paragrafit 7 të këtij neni, e ashtuquajtura maksima inkuizicionale edhe 
më tutje është e pranishme në këtë proces. Maksima inkuizicionale shpreh rolin aktiv të 
gjykatës me rastin e procedimit të provave, i cili manifestohet edhe me rastin e marrjes 
në pyetje të të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor. 
Në këtë drejtim, pas përfundimit të pyetjeve të palëve, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues mund t’i shtrojë pyetje të akuzuarit nëse në deklarimin ose në 
përgjigjet e tij ka zbrazësi, paqartësi apo kundërthënie. Pas kësaj, edhe anëtarët e trupit 
gjykues mund t’i bëjnë pyetje të drejtpërdrejta të akuzuarit.597 

                                                 
596 Neni 346 në paragrafët 1, 7 dhe 8 përdorë shprehjen “i akuzuari”, ndërsa në paragrafët 2 deri 6 përdor 
shprehjen “i pandehur”. Pavarësisht se shprehja “i pandehur” në kuptimin e përgjithshëm, sipas nenit 19, 
parag. 1 nënparag. 1.4. përfshinë të pandehurin, të akuzuarin dhe personin e dënuar, kur një person 
akuzohet për vepër penale dhe çështja arrin në shqyrtim gjyqësor ai është person i akuzuar. 
597 Në neni 372, parag. 2 të Kodit të Përkohshëm të procedurës penale parashihej që kur i akuzuari i cili 
merret në pyetje në shqyrtim gjyqësor shmanget nga deklarimet e tij të mëparshme, prokurori ose kryetari i 
trupit gjykues ia tërheqin vërejtjen për deklarimin e mëparshëm dhe kërkon shpjegim përse deklaron 
ndryshe dhe kur është e nevojshme, të akuzuarit i lexon deklarimin e mëparshëm ose pjesë të atij deklarimi. 
KPP tani në fuqi nuk e ka këtë dispozitë, por përmbajtja e saj figuron në nenet 346 ku i akuzuari merret në 
pyetje konform neneve 332-335. Me atë rast palët që marrin në pyetje mund t’i paraqesin të pyeturit provat 
që mbështesin deklarimin, ose mund t’ia paraqet ose t’ia lexojë provën që është në kundërshtim. 
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Paragrafi 8. 
 
Pas përfundimit të marrjes në pyetje, gjyqtari e pyet të akuzuarin nëse ka diçka për të 
shtuar për mbrojtjen e tij. Kur i akuzuari shtjellon më tej mbrojtjen e tij, mund të pyetet 
përsëri. Shprehja “shtjellon” është përkthim i shprehjes në gjuhen angleze “elaborate”. 
Në kontekstin që është përdorur ajo nënkupton situatën kur gjyqtari pas pyetjes së 
fundit që i drejton të akuzuarit: “nëse ka diçka për të shtuar për mbrojtjen e tij,” i 
akuzuari në mbrojtje i referohet fakteve, rrethanave ose provave të cilat nuk janë 
elaboruar gjatë marrjes së tij në pyetje. Në situatë të tillë mund të ndjehet nevoja për 
pyetje plotësuese ndaj të akuzuarit.  
 
Neni 347 [Marrja në pyetje e të bashkakuzuarit] 
 
1. Pas përfundimit të marrjes në pyetje të të akuzuarit të parë, secili prej të 

akuzuarve të tjerë, nëse ka, merren në pyetje me radhë në pajtim me nenin 
346. Çdo i akuzuar ka të drejtë t’u bëjë pyetje të bashkakuzuarve të tjerë të 
pyetur më parë. 

2. Deklarimet e mëparshme të të bashkakuzuarve gjatë shqyrtimit gjyqësor 
mund të përdoren nga palët sipas nenit 334. Kur deklarimet e të 
bashkakuzuarve për rrethana të njëjta ndryshojnë, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të bëjë ballafaqimin e të 
bashkakuzuarve. 

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 përcakton rendin e marrjes në pyetje në shqyrtim gjyqësor kur akuzohen më 
shumë persona. Në rast të tillë fillohet me të akuzuarin e parë pa praninë e të 
bashkakuzuarve tjerë. I akuzuari që merret në pyetje në shqyrtim gjyqësor si i akuzuar i 
parë nuk do të thotë të jetë i akuzuari i parë i renditur në aktakuzë. Cili i akuzuar do të 
merret në pyetje i pari, varet nga ajo se a e ka pranuar fajësinë ndonjëri nga të 
akuzuarit, sepse në fund të procedurës provuese merren në pyetje vetëm të akuzuarit të 
cilët nuk e kanë pranuar fajësinë (neni 326 paragrafi 5). Pas përfundimit me marrjen në 
pyetje të të akuzuarit të parë, vazhdohet me marrjen në pyetje të akuzuarëve tjerë në 
pajtim me nenin 346. Me atë rast çdo i akuzuar ka të drejtë t’u bëjë pyetje të 
bashkakuzuarve të tjerë të pyetur më parë. 
 
Paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2 parasheh mundësinë që palët t’i përdorin deklarimet e mëparshme të të 
bashkakuzuarve gjatë shqyrtimit gjyqësor me rastin e marrjes në pyetje në mënyrë të 
tërthortë.  
Gjyqtari mund të bëjë ballafaqimin, si një formë të posaçme të marrjes në pyetje, e të 
bashkakuzuarve kur për rrethana të njëjta ka deklarime të ndryshme. Për ballafaqim të 
dëshmitarëve shih: nenin 133 paragrafi 8. 
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Neni 348 [Propozimet për plotësimin e procedurës së provave] 
 
1. Pas përfundimit të procedurës së provave, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues i pyet palët dhe të dëmtuarin nëse kanë propozim 
për plotësimin e procedurës së provave. 

2. Nëse askush nuk ka propozim për plotësim të procedurës së provave, ose 
propozimi refuzohet dhe gjykata çmon se çështja është sqaruar, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues shpall të përfunduar 
procedurën e provave. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me përfundimin e pyetjeve të akuzuarit gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues i pyet palët dhe të dëmtuarin nëse kanë propozim për plotësimin e procedurës 
së provave. Propozimi eventual për plotësim të procedurës së provave mund të jetë i 
nxitur me faktin se, derisa nuk është marrë në pyetje i akuzuari, nuk është ditur për 
ekzistimin e provave të tilla. Mirëpo, palët mund të përsërisin edhe propozimin për 
shqyrtim të provave të reja kur propozimi i tillë nuk është aprovuar sipas nenit 288 
paragrafi 1, ose sipas nenit 329 paragrafi 3.  
Propozimi për plotësim të procedurës provuese duhet të jetë i qartë, konkret (duhet të 
caktohet saktë cilat fakte do duhej të vërtetohen dhe cilat prova propozohen të 
procedohen), dhe i arsyetuar. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
çmon propozimet eventuale dhe, varësisht nga kualiteti i propozimeve dhe niveli i 
shqyrtimit dhe vërtetimit të fakteve, merr aktvendim me të cilin i aprovon të gjitha 
propozimet, ose ato i aprovon pjesërisht e pjesërisht i refuzon, ose i refuzon në 
tërësi.598 
 
Paragrafi 2. 
 
Gjyqtari shpall të përfunduar procedurën provuese kur nuk ka propozim për plotësim të 
procesit të të provuarit ose kur propozimi refuzohet dhe gjykata çmon se çështja është 
sqaruar.  
 
Neni 349 [Të dhënat penale të të akuzuarit] 
 

Të dhënat penale nga evidenca e të dënuarve, si dhe të dhënat tjera për 
dënimet për vepra penale mund të lexohen pas përfundimit të procedurës 
së provave. Kur i akuzuari pranon fajësinë, të gjitha informatat lidhur me 
dënimet e mëparshme të të akuzuarit lexohen para se palët të paraqesin 
fjalën përfundimtare. 

 
Me rastin e marrjes në pyetje gjatë deklaratës në procedurë paraprake sipas nenit 154 
paragrafi 1, midis pyetjeve që i bëhen të pandehurit për vërtetimin e identitetit të tij, 
është edhe pyetja: a zbatohet ndonjë procedurë penale kundër tij për ndonjë vepër tjetër 

                                                 
598 Petrić 1, fq. 114. 
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penale. Mirëpo, kur vërtetohet identiteti i të akuzuarit në fillim të shqyrtimit gjyqësor 
(neni 321) nuk bën t’i shtrohet pyetja lidhur me të dhënat mbi dënimet e mëparshme.  
Të dhënat për dënimet e mëparshme të të akuzuarit gjithsesi janë me rëndësi për 
studimin e personalitetit të të akuzuarit. Neni 349 përcakton momentin procedural kur 
të dhënat e tilla lexohen në shqyrtim gjyqësor. Koha kur duhet të lexohen ato të dhëna 
varet nga fakti se a e ka pranuar i akuzuari fajësinë sipas nenit 326 apo jo. Kur i 
akuzuari pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe gjyqtari e pranon pranimin 
e fajësisë, gjyqtari lexon të dhënat për dënimet e mëparshme të të akuzuarit, pastaj 
palët paraqesin fjalën përfundimtare. Mirëpo, të dhënat penale nga evidenca e të 
dënuarve, si dhe të dhënat tjera për dënimet për vepra penale mund të lexohen pas 
përfundimit të procedurës së provave.  
Në fjalinë e parë të nenit 349 flitet për të dhënat nga evidenca e të dënuarve dhe për të 
dhënat tjera për dënimet. Për mbajtjen e evidencës së personave të dënuar shih nenin 
491. Me shprehjen “të dhëna tjera për dënimet” mund të përfshihen edhe 
dënimi/dënimet tjera të shqiptuara kundër të akuzuarit, ku aktgjykimi ende nuk e ka 
fituar formën e prerë dhe si rrjedhojë, dënimi ende nuk është regjistruar në evidencën e 
të dënuarve. 
Më tutje, për rastin kur i akuzuari pretendon pafajësinë thuhet: të dhënat mund të 
lexohen, ndërsa kur ai e ka pranuar fajësinë thuhet: lexohen. Nuk është e qartë pse 
është ky dallim. Mendojmë se kur i akuzuari pretendon pafajësinë ndërsa gjykata 
vërteton fajësinë e tij, aq më tepër ka rezon të lexohen të dhënat për dënimet e 
mëparshme të tij.  
 
 
12. Ndryshimi dhe zgjerimi i aktakuzës 
 
Aktakuza në bazë të së cilës zhvillohet shqyrtimi gjyqësor nuk është e 
pandryshueshme. Kodi në kuadër të këtij titulli, parasheh mundësinë e ndryshimit të 
aktakuzës (neni 350), përkatësisht të zgjerimit të aktakuzës (neni 351).  
 
Neni 350 [Ndryshimi i aktakuzës në shqyrtim gjyqësor] 
 
1. Kur prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor konstaton se provat e 

shqyrtuara tregojnë se gjendja faktike e paraqitur në aktakuzë është 
ndryshuar, ai në shqyrtim gjyqësor mund ta ndryshojë aktakuzën gojarisht 
dhe mund të propozojë që shqyrtimi gjyqësor të ndërpritet për përgatitjen 
e aktakuzës së re. 

2. Nëse trupi gjykues lejon ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor për përgatitjen 
e aktakuzës së re, atëherë cakton afatin kur prokurori i shtetit detyrohet të 
paraqesë aktakuzën e re. Të akuzuarit i dërgohet kopja e aktakuzës së re. 
Nëse prokurori i shtetit në afatin e caktuar nuk paraqet aktakuzë të re, 
gjykata vazhdon shqyrtimin gjyqësor në bazë të aktakuzës së mëparshme. 

3. Kur ndryshohet aktakuza, i akuzuari ose mbrojtësi mund të propozojnë 
ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor për përgatitjen e mbrojtjes. Trupi 
gjykues mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor për përgatitjen e mbrojtjes 
kur thelbi i aktakuzës është ndryshuar ose është zgjeruar. 
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Paragrafi 1. 
 
Çështja e ndryshimit të aktakuzës është e drejtë diskrecionale e prokurorit të shtetit. 
Gjykata nuk mund ta urdhërojë prokurorin e shtetit ta ndryshojë aktakuzën, Gjykata 
është e lidhur me identitetin subjektiv dhe objektiv të aktakuzës për sa i përket të 
akuzuarit dhe veprës penale të përfshirë në aktakuzë. Ndryshimi i aktakuzës mund të 
bëhet gjatë shqyrtimit gjyqësor, deri në përfundimin e tij, por me së shpeshti gjatë 
procedurës provuese. Ndryshimi bëhet kur prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor 
konstaton se provat e analizuara tregojnë se gjendja faktike e paraqitur në aktakuzë 
është ndryshuar. Ndryshimi i aktakuzës vjen në shprehje kur ndryshojnë elementet e 
veprës penale të cilat veprës ia japin formë më të lehtë apo më të rëndë (por ngjarja dhe 
i akuzuari mbeten të njëjtit), kur ndryshon forma e fajit - me dashje ose nga pakujdesia 
e të ngjashme.  
Prokurori i shtetit mund ta ndryshojë aktakuzën gojarisht (në rast të tillë shqyrtimit 
gjyqësor vazhdon) ose mund të propozojë që shqyrtimi gjyqësor të ndërpritet për 
përgatitje me shkrim të aktakuzës së re.  
 
Paragrafi 2.  
 
Ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor (neni 312 paragrafi 1) për përgatitje të aktakuzës së 
re mund ta lejojë trupi gjykues vetëm kur ka ndryshime për sa i përket gjendjes faktike 
të cilat kërkojnë ndryshime vëllimore dhe të ndërlikuara të aktakuzës.599 
Me rastin e ndërprerjes së shqyrtimit gjyqësor për përgatitje të aktakuzës së re, trupi 
gjykues (gjyqtari i vetëm gjykues) cakton afatin për paraqitje të aktakuzës së re. Derisa 
të mos paraqitet aktakuza e re, aktakuza e parë mbetet (nuk anulohet). Ajo ekziston por 
nuk prodhon efekt. Mosrespektimi i afatit për paraqitje të aktakuzës së re bën që 
gjykata të vazhdojë gjykimin sipas aktakuzës së mëparshme dhe të marrë aktgjykimin.  
Të akuzuarit i dërgohet kopja e aktakuzës së re e përpiluar me shkrim.  
 
Paragrafi 3. 
 
Ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor për shkak të ndryshimit të aktakuzës mund ta 
kërkojë edhe i akuzuari apo mbrojtësi i tij. Trupi gjykues (gjyqtari i vetëm gjykues) 
mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor për përgatitjen e mbrojtjes kur thelbi i 
aktakuzës është ndryshuar ose është zgjeruar. Ndryshimi i thelbit të aktakuzës 
nënkupton ndryshim rrënjësor, të rëndësishëm të aktakuzës. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“I akuzuari U.M. pranoi fajësinë sipas të gjitha pikave të aktakuzës për veprat penale 
shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 al.1 lidhur me al.5 e 3 të KPK dhe 
armëmbajtje pa leje nga neni 328 par.2 të KPK, sipas aktakuzës së PPQ në Prizren, 
PP.nr.212/05, të dt. 18.10.2005, në fillim të shqyrtimit kryesor. 

                                                 
599 Petrić 1, vep. e cit, fq. 116. 
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Prokurori publik në fjalën përfundimtare, paraqiti ndryshimin e aktakuzës ashtu që 
tani U.M. e akuzoi për vepër penale të vrasjes në tentativë nga neni 147 lidhur me 
nenin 20 të KPK, ndërkaq për veprën e dytë ngeli pranë aktakuzës. 
Gjykata duke marrë parasysh se i akuzuari ka pranuar fajësinë sipas të gjitha pikave të 
aktakuzës dhe të njëjtën e aprovoi, prandaj nuk u lëshua në procedurën e provave, 
shqyrtimin e tyre dhe vlerësim. Gjykata nuk pranoi ndryshimin e aktakuzës nga 
prokurori publik në fjalën përfundimtare, me që ndryshimi i aktakuzës mund të bëhet 
“kur paditësi gjatë shqyrtimit kryesor konstaton se provat e shqyrtuara tregojnë se 
gjendja faktike e paraqitur në aktakuzë është e ndryshuar”, në rastin konkret nuk pati 
procedim të provave, prandaj nuk mund të bëhej ndryshimi i aktakuzës.” 
(Aktgjykim i Gjykatës së Qarkut në Prizren,P.nr165/05, dt.08.12.2005.) 
 
Neni 351 [Zgjerimi i aktakuzës në shqyrtimin gjyqësor] 
 
1. Nëse i akuzuari gjatë shqyrtimit gjyqësor kryen vepër penale ose nëse 

vepra penale e mëparshme e të akuzuarit zbulohet gjatë shqyrtimit 
gjyqësor, trupi gjykues në shqyrtimin gjyqësor mund të përfshijë edhe këtë 
vepër në bazë të akuzës së prokurorit të shtetit, e cila mund të paraqitet 
edhe gojarisht. 

2. Në rastin e tillë, gjykata mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor për t’i 
dhënë kohë mbrojtjes për t’u përgatitur, e pas dëgjimit të palëve, mund të 
vendosë që për veprën nga paragrafi 1 i këtij neni të gjykojë veçmas të 
akuzuarin. 

3. Nëse për gjykimin e çështjes nga paragrafi 1 i këtij neni është kompetent 
departamenti tjetër në kuadër të gjykatës themelore, trupi gjykues, pas 
dëgjimit të palëve, vendos se a do t’ia dërgojë çështjen për të cilën është 
duke e drejtuar shqyrtimin gjyqësor gjykatës drejtpërdrejt më të lartë 
kompetente për të marrë vendim. 

 
Paragrafi 1. 
 
Për dallim nga ndryshimi i aktakuzës sipas nenit 350 ku ndryshim ka të bëjë me të 
njëjtën vepër penale, zgjerimi i aktakuzës bëhet duke e përfshirë në aktakuzë vepër 
penale të re. Vepra penale e re mund të jetë vepër e kryer nga i akuzuari në shqyrtim 
gjyqësor ose vepër penale e tij e zbuluar në shqyrtim gjyqësor (jo vepër penale për 
ekzistimin e të cilës prokurori i shtetit ka pasur dijeni para ngritjes së aktakuzës). 
Për ta zhvilluar procedurën për vepër penale të re bashkë me veprën penale për të cilën 
shqyrtimi gjyqësor është duke u mbajtur, kusht i domosdoshëm është zgjerimi i 
aktakuzës në mënyrë që me te të përfshihet edhe vepra penale e re. Aktakuza e zgjeruar 
mund të paraqitet gojarisht (e cila shënohet në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor), ose 
me shkrim. 
Në bazë të aktakuzës së zgjeruar të prokurorit të shtetit trupi gjykues (gjyqtari i vetëm 
gjykues) vazhdon gjykimin duke e zgjeruar shqyrtimin gjyqësor me përfshirjen edhe të 
veprës penale të re. 
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Paragrafi 2. 
 
Përveç mundësisë që ka gjykata sipas paragrafit 1 të këtij neni për gjykim të përbashkët 
të veprës së re dhe të asaj më parë të akuzuar, gjykata mund të ndërpresë shqyrtimin 
gjyqësor për përgatitje të mbrojtës (jo për hartim me shkrim të aktakuzës së zgjeruar, 
sepse prokurori i shtetit si palë ka të drejtë të kërkojë që për veprën penale të re të 
gjykohet veçmas). Ndërprerja e shqyrtimit për përgatitje të mbrojtjes mund të tregohet 
e arsyeshme kur në shqyrtim gjyqësor zbulohet vepër penale e re e të akuzuarit.  
Mundësia vijuese është që gjykata, pas dëgjimit të palëve, të vendos që për veprën nga 
paragrafi 1 i këtij neni të gjykojë veçmas të akuzuarin. 
 
Paragrafi 3. 
 
Vepra penale nga paragrafi 1 ndodh të jetë më e rëndë, për gjykimin e të cilës është 
kompetent departamenti tjetër në kuadër të gjykatës themelore. Në rast të tillë trupi 
gjykues (gjyqtari i vetëm gjykues, pas dëgjimit të palëve, vendos se a do t’ia dërgojë 
edhe çështjen për të cilën zhvillohet shqyrtimi gjyqësor departamentit tjetër.600  
  
 
13. Fjala përfundimtare 
 
Nenet 352 - 356 e rregullojnë fjalën përfundimtare të palëve dhe të disa personave 
tjerë. Fjala përfundimtare është faza e fundit e shqyrtimit gjyqësor. Qëllimi i fjalës 
përfundimtare është shpjegimi dhe çmuarja e rezultateve të shqyrtimit gjyqësor nga ana 
e palëve, para se të merret vendimi gjyqësor. 
Duke u mbështetur në rezultatet e procedurës provuese, palët në fjalën përfundimtare 
gojarisht paraqesin dhe i arsyetojnë përfundimet në të cilat ato kanë arritur lidhur me të 
gjitha çështjet për të cilat duhet të vendos gjykata. Fjala përfundimtare e palëve 
posaçërisht ka të bëjë me trajtimin e fakteve dhe çështjeve juridike, ku palët propozojnë 
pranimin ose refuzimin e ndonjë prove, analizojnë dhe propozojnë zgjidhje për dilemat 
juridike të karakterit material ose procedural. 
Fjala përfundimtare paraqitet gojarisht. Me atë rast, mund të përdorën shënime. Leximi 
i fjalës përfundimtare të përgatitur në tërësi me shkrim nuk vjen në shprehje, sepse 
sipas nenit 252 paragrafi 1 gjyqtar i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues ua jep 
fjalën palëve, të dëmtuarit dhe mbrojtësit për t’i përmbledhur argumentet e tyre. 
Megjithatë, sa shënime do të mund t’i mjaftonin personit për t’i paraqitur argumentet 
në mënyrë të përmbledhur varet nga pesha, karakteri dhe ndërlikueshmëria e çështjes 
penale në një anë dhe nga përvoja dhe shkathtësia e personit për t’i komunikuar idetë 
dhe pikëpamjet e veta.601 

                                                 
600 Fjalia e fundit e paragrafit 3 thotë: “trupi gjykues…vendos se a do t’ia dërgojë çështjen për të cilën është 
duke e drejtuar shqyrtimin gjyqësor gjykatës drejtpërdrejt më të lartë kompetente për të marrë vendim. 
Edhe këtu kemi të bëjmë me një lëshim redaktorial, sepse për gjykim në shkallë të parë ka kompetencë 
vetëm gjykata themelore. Andaj, në kontekst të paragrafit 3 si gjykatë drejtpërdrejt më të lartë duhet kuptuar 
departamentin e gjykatës themelore e cila ka kompetencë për vepra më të rënda - Departamentit për krime 
të rënda.  
601 Marina, op. cit., fq. 303. 
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Fjala përfundimtare nuk duhet të përmbajë të dhëna të reja. Ajo duhet t’i referohet 
provave të proceduara në shqyrtim gjyqësor, analizës së tyre, vlerësimit kritik etj. 
 
Neni 352 [Fjala përfundimtare e palëve] 
 
1. Pas përfundimit të procedurës së provave, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues u jep fjalën palëve, të dëmtuarit dhe mbrojtësit për 
t’i përmbledhur argumentet e tyre. Së pari, fjalën e merr prokurori i 
shtetit, pastaj i dëmtuari, mbrojtësi dhe në fund i akuzuari. 

2. Personat në fjalën përfundimtare mund t’u referohen provave të 
pranueshme, si dhe procedurës, ligjit në fuqi, karakterit dhe sjelljes së 
dëshmitarëve gjatë procedurës gjyqësore; ata mund të përdorin tabela, 
diagrame, përshkrime incizimesh të lejuara nga gjykata, përmbledhje dhe 
krahasime të provave nëse ato bazohen në prova të pranueshme, si dhe 
zmadhim të ekzemplarëve të tyre për t’i demonstruar ose për t’i paraqitur 
si ilustrim në gjykatë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Paragrafi 1 përcakton personat dhe rendin e paraqitjes së fjalës përfundimtare. Së pari, 
fjalën e merr prokurori i shtetit, pastaj i dëmtuari, mbrojtësi dhe në fund i akuzuari.  
 
Paragrafi 2.  
 
Paragrafi 2, përcakton lëndën e cila mund të jetë objekt trajtimi në fjalën 
përfundimtare. Kështu, personat mund t’u referohen: a) provave të pranueshme - 
potencohen provat të cilat e përforcojnë tezën e akuzës ose tezën e mbrojtjes, si dhe ato 
që eliminojnë thëniet e palës tjetër); b) procedurës - kompetenca e gjykatës, etj); c) 
ligjit në fuqi - analizohen posaçërisht elementet e veprës penale, rrethanat të cilat 
përjashtojnë ekzistimin e veprës penale, faktet për cilësim juridik të drejtë të veprës 
penale; rrethanat që kanë të bëjnë me përgjegjësinë penale etj.); dhe ç) karakterit dhe 
sjelljes së dëshmitarëve gjatë procedurës gjyqësore. Me atë rast, në mbështetje të 
pretendimeve të tyre, personat mund të përdorin si ilustrim tabela, diagrame, 
përshkrime incizimesh të lejuara nga gjykata, përmbledhje dhe krahasime të provave 
nëse ato bazohen në prova të pranueshme, si dhe zmadhim të ekzemplarëve të tyre.  
 
Neni 353 [Fjala përfundimtare e prokurorit të shtetit] 
 
1. Prokurori i shtetit në fjalën e tij përfundimtare paraqet 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 Penal të cilat duhet zbatuar si dhe për rrethanat lehtësuese dhe 
rënduese që duhet të merren parasysh me rastin e caktimit të dënimit. 
Prokurori i shtetit nuk mund të propozojë lartësinë e dënimit, por mund të 
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propozojë shqiptimin e vërejtjes gjyqësore ose ndonjë dënim alternativ nga 
neni 49 i Kodit Penal. 

2. Në rastet kur i akuzuari i cili është dëshmitar bashkëpunues pranon 
fajësinë në bazë të marrëveshjes mbi fajësinë, prokurori mund të 
rekomandojë gjykatës kufijtë e dënimit, qortimin gjyqësor ose njërën nga 
dënimet alternative të parashikuara me Kodin Penal të Kosovës. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në fjalën e tij prokurori i shtetit paraqet vlerësimin përkitazi me provat e prezantuara 
në shqyrtim gjyqësor, pastaj paraqet konkluzionet e veta për faktet e rëndësishme për 
vendim, paraqet dhe e arsyeton mendimin e vet përkitazi me përgjegjësinë penale të të 
akuzuarit, për dispozitat përkatëse të Kodit penal, të cilat, sipas mendimit të tij, duhet 
të aplikohen në rastin konkret. Posaçërisht duhet të caktojë kufijtë midis dashjes 
eventuale dhe pakujdesisë me vetëdije; kufijtë e tejkalimit të mbrojtjes së nevojshme; 
të vë në pah rrethanat lehtësuese dhe rënduese që duhet pasur parasysh me rastin e 
caktimit të dënimit etj.  
Me fjalë të tjera, prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare bënë analizën dhe çmuarjen 
e provave nga pikëpamja e tij në mënyrë të hollësishme, përcakton qëndrimin e tij 
lidhur me besueshmërinë dhe fuqinë provuese të provave të caktuara lidhur me faktet e 
rëndësishme. Pasi prokurori t’i këtë analizuar provat në bazë të cilave gjen se është 
provuar fajësia e të akuzuarit, kalon në cilësimin juridik të veprës penale. Në këtë rast 
ai duhet të justifikojë se veprimtaria e të akuzuarit përmban elementet e figurës së 
caktuar të veprës penale. Në këtë drejtim qëndrimi i prokurorit të shtetit duhet të jetë i 
qartë. Nuk lejohet farë alternative që d.m.th. se nuk lejohen variante të ndryshme për 
cilësimin juridik të veprës penale. Prokurori i shtetit duhet të përcaktohet për cilësim 
konkret. 
Prokurori i shtetit nuk mund të propozojë lartësinë e dënimit, por mund të propozojë 
shqiptimin e vërejtjes gjyqësore ose ndonjë dënim alternativ nga neni 49 i KP.  
Kur kalon te kërkesa për masën e dënimit, e cila sipas mendimit të tij duhet të 
shqiptohet ndaj të akuzuarit, prokurori i shtetit duhet të ndalet në disa tregues të cilët 
janë bazë për individualizimin e dënimit. Kështu, ai duhet të përcaktojë shkallën e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer nga i akuzuari, rolin që ai ka luajtur në 
kryerjen e veprës penale, motivet nga të cilat është udhëhequr me rastin e kryerjes së 
saj etj. Varësisht nga rezultatet e procedurës provuese, prokurori i shtetit mund të 
tërhiqet nga aktakuza (neni 363 paragrafi 1 nënparagrafi 1) ose të qëndrojë pranë 
aktakuzës së vet dhe të kërkojë që i akuzuari të dënohet sipas ligjit (neni 353 paragrafi 
1 dhe 2), për ndryshim ose zgjerim të aktakuzës (nenet 350-351). 
Prokurori i shtetit tërhiqet nga ndjekja penale në fjalën përfundimtare të tij kur 
rezultatet e procedurës provuese nuk argumentojnë tezën e akuzës.  
  
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 të këtij neni, prokurori i shtetit mund t’i rekomandojë gjykatës 
kufijtë e dënimit, vërejtjen gjyqësore ose njërën nga dënimet alternative të parashikuara 
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me KP, kur i akuzuari i cili është dëshmitar bashkëpunues pranon fajësinë në bazë të 
marrëveshjes mbi negocimin e fajësisë. 
  
Neni 354 [Fjala përfundimtare në emër të të dëmtuarit] 
 

I dëmtuari ose përfaqësuesi i tij i autorizuar, në fjalën e tij përfundimtare 
mund të shpjegojë kërkesën e tij pasurore juridike dhe potencon provat që 
ndërlidhen me përgjegjësinë penale të të akuzuarit. 

  
Në procedurën penale, i dëmtuari gëzon të drejtën në kompensim dëmi nga i pandehuri 
i cili ka pranuar fajësinë ose është shpall fajtor për veprën penale me të cilën është 
shkaktuar dëmi (neni 62). Më tutje, kur i dëmtuari është i pranishëm në shqyrtim 
gjyqësor dhe ende nuk ka paraqitur kërkesën pasurore juridike, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues e udhëzon atë se mund të paraqesë propozim për 
realizimin e kësaj kërkese në procedurën penale (neni 322 paragrafi 2). Paraqitja e 
kërkesës do të thotë edhe ofrim të provave lidhur me të.  
Neni 354 ofron mundësinë të dëmtuarit ose përfaqësuesi të tij (përfaqësuesit ligjor apo 
përfaqësuesit të autorizuar) që në fjalën përfundimtare të arsyetojë kërkesën pasurore 
juridike (jo ta paraqes siç ka qenë dikur) dhe të vë në dukje provat për përgjegjësinë 
penale të të akuzuarit. Përfaqësuesi i autorizuar sipas rregullit e paraqet fjalën 
përfundimtare, por kur fjalën e ka marr i dëmtuari, nuk i takon fjala edhe përfaqësuesit 
të autorizuar. 
Kërkesa pasurore juridike mund të përfshijë kompensimin e dëmit, kthimin e sendit ose 
anulimin e veprimit të caktuar juridik (neni 458 paragrafi 2). Arsyetimi i kërkesës 
pasurore juridike nënkupton detyrimin e të dëmtuarit apo të përfaqësuesit të tij që ta 
konkretizojë kërkesën e paraqitur në frymën e nenit të sipërpërmendur dhe saktë ta 
përcaktojë. 
 
Neni 355 [Fjala përfundimtare dhe komentet në emër të të akuzuarit] 
 
1. Mbrojtësi ose i akuzuari në fjalën përfundimtare paraqet personalisht 

argumente për mbrojtjen tij dhe mund të komentojë pretendimet e 
prokurorit dhe të dëmtuarit.  

2. Pasi mbrojtësi të ketë prezentuar argumentet për mbrojtjen, i akuzuari ka 
të drejtë të deklarohet personalisht nëse pajtohet me mbrojtjen e 
prezentuar nga mbrojtësi i tij dhe mbrojtjen e tillë ta plotësojë. 

3. Prokurori i shtetit dhe i dëmtuari kanë të drejtë të përgjigjen në mbrojtje, 
kurse mbrojtësi apo i akuzuari kanë të drejtë që këto përgjigje t’i 
komentojnë. 

4. Fjalën e fundit gjithmonë e merr i akuzuari. 
 
Paragrafi 1. 
 
Mbrojtësi ose vet i akuzuari paraqesin në fjalën përfundimtare argumentet në favor të 
mbrojtjes dhe mund të komentojnë pretendimet e prokurorit dhe të dëmtuarit.  
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Mbrojtësi është i pavarur nga i akuzuari. Ai duhet ta ushtrojë funksionin e mbrojtjes në 
mënyrë korrekte. Në ushtrimin plotësues të funksionit të mbrojtjes, ai mbështetet në 
bindjen e vet të brendshme. Megjithatë ky duhet patjetër të ketë parasysh pozitën e të 
akuzuarit e të mos veprojë në kundërshtim me interesat e tij. Kjo do të thotë se 
mbrojtësit nuk i lejohet që t’i konsiderojë të vërtetuara faktet të cilat i ka mohuar i 
akuzuari. Mbrojtësi në fjalën përfundimtare, duke u mbështetur në provat e 
administruara, sheshon dhe i potencon ato të dhëna të cilat i kontribuojnë pozitës së të 
akuzuarit. Në fjalën e tij ai duhet t’i lidhë dhe t’i vë në pah të dhënat të cilat kanë të 
bëjnë me veprën penale dhe me kryerësin e saj në mënyrë që gjykata të krijojë bindje të 
plotë dhe të favorshme për faktet. Përndryshe mbrojtësi ka të drejtë t’i hesht faktet të 
cilat shkojnë në dëm të të akuzuarit. 
Për dallim nga prokurori i shtetit, mbrojtësi në fjalën përfundimtare mund të propozojë 
dy ose më tepër alternativa për cilësimin juridik të veprës, duke i a lënë përzgjedhjen e 
fundit gjykatës. Ai gjithashtu mund të propozojë alternativisht edhe llojin e aktgjykimit 
si dhe llojin dhe lartësinë e dënimit.602 
 
Paragrafi 2. 
 
Pas mbrojtësit, fjala i jepet të akuzuarit, i cili deklarohet se a e aprovon mbrojtjen e 
mbrojtësit, apo sipas nevojës, e plotëson atë. Kështu, duke folur i fundit i akuzuari ka 
mundësi të vlerësojë nga pikëpamja e mbrojtjes së interesave të tij rezultatet e 
procedurës provuese, ndërsa gjykata, gjithashtu, është e interesuar të dëgjojë mendimin 
e të akuzuarit dhe qëndrimin e tij përfundimtar pikërisht para se të tërhiqet për të marrë 
vendim. Në fjalën përfundimtare i akuzuari mund të merret me çdo çështje e cila sipas 
tij meriton vëmendje nga ana e gjykatës, mjafton që këto të kenë lidhje me çështjen 
penale. Në qoftë se i akuzuari në fjalën e tij zbulon fakte të reja që kanë rëndësi për 
çështjen, gjykata ka të drejtë që sipas detyrës zyrtare ose me propozim të ndonjërës 
palë të rifillojë procedurën provuese me qëllim që të provohen ato. 
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Në fjalën përfundimtare mund të bëhet edhe replikë. Prokurori i shtetit dhe i dëmtuari 
kanë të drejtë të përgjigjen në pretendimet e mbrojtjes, kurse mbrojtësi apo i akuzuari 
kanë të drejtë që këto përgjigje t’i komentojnë. Në këtë fazë të shqyrtimit gjyqësor çdo 
herë fjala e fundit i takon të akuzuarit.  
 
Neni 356 [Paraqitja e fjalëve përfundimtare] 
 
1. Paraqitja e fjalës përfundimtare nga palët mund të kufizohet në kohë nga 

gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues. 
2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, pasi të ketë bërë 

vërejtje paraprake, mund të ndërpresë personin i cili në fjalën e tij 
përfundimtare fyen rendin publik dhe moralin, fyen personin tjetër, 
përsërit ose jep shpjegime të gjata të cilat qartazi nuk ndërlidhen me 

                                                 
602 Marina, op. cit, fq. 305. 



Ejup Sahiti 

836 

çështjen. Në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor shënohet koha dhe arsyeja 
e ndërprerjes së fjalës përfundimtare. 

3. Kur akuzën e përfaqësojnë disa persona ose mbrojtjen e përfaqësojnë disa 
mbrojtës, vetëm prokurori apo mbrojtësi kryesor ose mbrojtësi i caktuar 
nga mbrojtësi kryesor mund të paraqet fjalën përfundimtare në emër të 
palës së tyre. 

4. Pas paraqitjes së fjalës përfundimtare nga të gjithë, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues pyet nëse ndokush ka edhe ndonjë 
deklaratë tjetër. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Sipas paragrafit 1, paraqitja e fjalës përfundimtare e palëve mund të kufizohet në kohë. 
Mirëpo, me qenë se paraqitja e fjalës përfundimtare, ku palët analizojnë dhe vlerësojnë 
materialin provues përkitazi me çështjen penale, limitimi i kohës nuk do duhej të bëhet 
pengesë për prezantim të opinioneve të palëve në fjalën përfundimtare. Sidoqoftë, për 
arsyet e parapara në paragrafin 2, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues, 
pasi t’i ketë bërë vërejtje, mund t’ia ndërpres fjalën përfundimtare të personit. Koha 
dhe arsyeja e ndërprerjes së fjalës përfundimtare shënohet në procesverbal të 
shqyrtimit gjyqësor. 
Fyerja e personit tjetër si arsye për të kufizuar fjalën përfundimtare mund të jetë fyerja 
qoftë e pjesëmarrësit në procedurë, qoftë e personit që merr pjesë në shqyrtim gjyqësor.  
 
Paragrafi 3. 
 
Aktakuza është akt formal të cilën e harton prokurori i shtetit dhe e përfaqëson në 
gjykatë. Kur akuzën e përfaqësojnë disa persona, vetëm prokurori mund të paraqet 
fjalën përfundimtare në emër të prokurorisë 
Në procedurë penale i pandehuri mund të ketë deri në tre mbrojtës, por e drejta në 
mbrojtje konsiderohet se është e mjaftueshme kur në procedurë merr pjesë njëri nga 
mbrojtësit (neni 55 paragrafi 2). Edhe kur ka më shumë se një mbrojtës, para gjykate 
palën e përfaqëson vetëm një mbrojtës. Kur i pandehuri ka më shumë se një mbrojtës, 
ai cakton njërin prej tyre si mbrojtës kryesor. Nëse i pandehuri nuk cakton mbrojtësin 
kryesor, atë e cakton gjyqtari kompetent (neni 55 paragrafi 3). Me dorëzimin mbrojtësit 
kryesor të dokumenteve dhe të i shkresave të cilat duhet t’i zbulohen të pandehurit, 
konsiderohet se dorëzimi u është bërë të gjithë mbrojtësve që përfaqësojnë palën (neni 
19, paragrafi 1 nënparagrafi 1.28.  
Sipas paragrafit 3 të këtij neni, në rastin kur mbrojtjen e përfaqësojnë disa mbrojtës, 
vetëm mbrojtësi kryesor ose mbrojtësi i caktuar nga mbrojtësi kryesor mund të paraqet 
fjalën përfundimtare.  
  
Paragrafi 4. 
 
Kur përfundon paraqitja e fjalës përfundimtare nga të gjithë, para se gjyqtari të shpall 
shqyrtimin gjyqësor të përfunduar, ai pyet nëse ndokush ka edhe ndonjë deklaratë 
tjetër. Palët mund të paraqesin propozime për plotësim të procedurës provuese, 
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ndonëse ajo është përfunduar (neni 348 paragrafi 2), por nuk ka përfunduar seanca 
gjyqësore. Gjykata e aprovon apo e refuzon propozimin varësisht nga rëndësia që 
propozimi ka për zgjidhjen e drejtë të çështjes penale.  
Sipas dispozitës së paragrafit 1 të këtij neni, plotësimi i procedurës provuese mund të 
bëhet edhe kur gjykata pas fjalës përfundimtare çmon se duhet përsëri të hapet 
procedura e provave. 
Gjykata mund të vendos të hapë serish shqyrtimin gjyqësor për plotësim të procedurës 
ose për sqarim të ndonjë çështjeje konkrete edhe gjatë këshillimit dhe votimit (neni 358 
paragrafi 1). 
 
Neni 357 [Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor, këshillimi dhe votimi] 
 
1. Nëse pas përfundimit të fjalës përfundimtare të palëve, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose trupi gjykues nuk çmon se duhet marrë prova të tjera, gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues shpall shqyrtimin gjyqësor të 
përfunduar. 

2. Pas kësaj, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues tërhiqet për këshillim 
dhe votim për marrjen e aktgjykimit. 

 
Paragrafi 1 dhe 2 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni përcakton se kur gjyqtari i vetëm gjykues apo 
kryetari i trupit gjykues çmon se nuk duhet të merren prova të tjera, e shpall shqyrtimin 
gjyqësor të përfunduar. Pastaj trupi gjykues tërhiqet në seancë për këshillim dhe votim 
për të marrëaktgjykimin. 
  
Neni 358 [Hudhja e aktakuzës] 
 
1. Trupi gjykues me aktvendim e hudh aktakuzën kur: 

1.1. Procedura është zbatuar pa kërkesën e prokurorit të shtetit; 
1.2. Ka munguar propozimi i kërkuar i të dëmtuarit ose leja e organit 

publik kompetent, apo nëse organi publik kompetent e ka tërhequr 
lejen; ose 

1.3. Ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen. 
2. Aktvendimin mbi hudhjen e aktakuzës mund ta merr gjyqtari i vetëm 

gjykues ose trupi gjykues edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor. 
 
Paragrafi 1. 
 
Neni 358 i KPP parasheh që edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor trupi gjykues 
(gjyqtari i vetëm gjykues) e hedh aktakuzën kur ekziston ndonjëra nga arsyet e 
përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni. Risia qëndron në faktin se në rastet e sipër 
përmendura gjykata e hedh akuzën (nuk e refuzon) sepse pa u plotësuar kushtet që i 
thekson neni 358 aktakuza juridikisht është inekzistente, andaj në rast të tillë gjykata 
s’ka çka të refuzojë.  
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Pavarësisht nga kjo u tha më sipër, dispozita e nenit 358, kështu si është sistemuar në 
Kod, është jo adekuate dhe e panevojshme. Duke pas parasysh faktin se aktgjykimi me 
të cilin refuzohet aktakuaza është aktgjykim jo meritor shkaqet për të cilat sipas nenit 
358 hudhet aktakuza do duhej të parashihen si shkaqe për refuzim të aktakuzës. 
Sipas paragrafit 1 aktakuzën e hedh trupi gjykues. Aty duhet të kuptohet edhe gjyqtari i 
vetëm gjykues, sikurse që është përfshirë në paragrafin 2.  
Shkaqet nga nënparagrafi.2. praktikisht paraqesin raste kushtëzimi të parimit të 
oficialitetit të ndjekjes penale, sepse procedura penale mund të vihet në lëvizje pasi që 
të jetë plotësuar kushti paraprak në formë të propozimit për ndjekje të të dëmtuarit apo 
në formë të lejes së nevojshme nga organi publik. Për propozimin e të dëmtuarit për 
ndjekje shih: neni 6 paragrafi 3. Për lejen për ndjekje shih nenin 117 të KP. 
Kodi nuk përcakton cilat mund të jenë “rrethana tjera të cilat e pengojnë ndjekjen.”  
Si një rrethanë tjetër e cila e pengon ndjekjen mund të jetë vdekja e të akuzuarit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 2 potencon faktin se aktvendimi për hedhjen e aktakuzës merret 
edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor. Në kontekst të këtij paragrafi, marrja e 
aktvendimit mbi hedhjen e aktakuzës “edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor” ka të 
bëj me vetë shqyrtimin gjyqësor, sepse deri sa nuk hapet seanca gjyqësore (ku shpallet 
përbërja e trupit gjykues) trupi gjykues nuk ekziston në aspektin funksional.  
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Kapitulli XX: Aktgjykimi 
 
1. Marrja e aktgjykimit 
 
Në Kapitullin XX i cili ka të bëjë me aktgjykimin, janë paraparë njësitë vijuese: 1. 
marrja e aktgjykimit, 2. llojet e aktgjykimit, 3. shpallja e aktgjykimit, dhe 4. përpilimi 
dhe dorëzimi i aktgjykimit. 
Aktgjykimi është vendim gjyqësor i cili merret dhe shpallet në emër të popullit. 
Aktgjykimi përfaqëson zbatimin e Kodit penal në çështjet penale konkrete. Nëpërmjet 
tij zbatohen masat e shtrëngimit shtetëror kundër atyre që është vërtetuar se kanë kryer 
ndonjë vepër penale. Aktgjykimi i formës së prerë ka fuqinë e ligjit për çështjen 
konkrete penale që është zgjidhur me te dhe si i tillë është i detyrueshëm për të gjithë. 
Dhënia e aktgjykimit është e drejtë ekskluzive e gjykatës. Me te bëhet formimi faktik 
dhe juridik i çështjes penale. Aktgjykimi merret pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor.  
Vetëm në disa raste aktgjykimi merret jashtë shqyrtimit gjyqësor, siç është aktgjykimi 
për urdhër ndëshkimor të cilin e merr gjyqtari i vetëm gjykues (neni 493 paragrafi 1, 
neni 495 paragrafi 1). Po ashtu aktgjykimi i kolegjit prej tre gjyqtarësh për revokimin e 
dënimit me kusht (519 paragrafi 4), aktgjykimi i kolegjit të Gjykatës së Apelit me 
rastin e shqyrtimit të ankesës (neni 308), aktgjykimi i kolegjit me rastin e rishikimit jo 
të drejtë të procedurës penale (neni 420 paragrafi 5), aktgjykimi i kolegjit prej tre 
anëtarësh për njohje dhe ekzekutim të sanksionit të shqiptuar me vendim të gjykatës së 
huaj.603  
Vetëm në raste të pakta shqyrtimi gjyqësor i filluar, apo çështja e shtruar në te zgjidhet 
me aktvendim, si bie fjala kur hedhet akuza sipas nenit 358 të KPP ose kur shqiptohet 
masa edukuese ndaj të miturit (neni 73 paragrafi 3 i KDM) etj.  
Çështja penale për të cilën vendoset me aktgjykim është individualizuar me aktakuzë. 
Ndërmjet aktakuzës dhe aktgjykimit duhet të ekzistoj identiteti objektiv, sikurse edhe 
për sa i përket personit të akuzuar duhet të ekzistojë identiteti subjektiv. 
Lejohen shmangie dhe ndërhyrje të caktuara të gjykatës në gjendjen faktike, ose në 
cilësimin juridik të përcaktuar në aktakuzë. GjEDNj ka vlerësuar se nuk paraqet shkelje 
të Konventës rasti në të cilin gjykata më e lartë e ka ndryshuar cilësimin juridik të 
veprës në bazë të fakteve të cilat nga fillimi kanë qenë të njohura për të pandehurit 
(GjEDNj: De Salvador Torres v. Spain). Përkundrazi ekziston shkelje nëse gjykata më 
e lartë, duke e ndryshuar aktgjykimin lirues të gjykatës më të ultë, e ndryshon cilësimin 
juridik pa mundësuar përgatitje të nevojshme të mbrojtjes (GjEDNj: Pelissier and Sassi 
v. Frace).604  
Objekt i aktgjykimit (primar dhe sekondar) është vepra/veprat penale e përfshirë në 
aktakuzën e paraqitur fillimisht, të ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtimin gjyqësor.  
Sanksionin penal mund ta shqiptojë vetëm gjykata në procedurë të filluar dhe të 
zbatuar sipas Kodit (neni 2). Sanksioni penal mund të shqiptohet vetëm me aktgjykim. 
 

                                                 
603 Neni 65 i Ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale. 
604 Pavišić 1, fq. 906. 
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Neni 359 [Marrja dhe shpallja e aktgjykimit] 
 
1. Nëse gjykata gjatë këshillimit çmon se nuk nevojitet që përsëri të hapet 

shqyrtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës ose për sqarimin e ndonjë 
çështjeje konkrete, atëherë e merr aktgjykimin. 

2. Aktgjykimi merret dhe shpallet në emër të popullit. 
 
Paragrafi 1. 
 
Gjykata në seancë për këshillim dhe votim mund të konstatojë se ka nevojë të 
plotësohet procedura (neni 472 paragrafi 1) dhe si rrjedhojë e kësaj vendos që përsëri të 
hapet shqyrtimit gjyqësor. Rihapja e shqyrtimit gjyqësor bëhet me aktvendim me të 
cilin specifikohen provat për të cilat është parë nevoja që të shqyrtohen. Aktvendimi 
për hapjen e serishme të shqyrtimit gjyqësor u komunikohet palëve në vend që t’u 
komunikohet aktgjykimit. Po që se ekzistojnë mundësitë, shqyrtimi gjyqësor hapet 
menjëherë. Në të kundërtën shqyrtimi për zbatimin e plotësimeve shtyhet. Gjatë 
shqyrtimit të rihapur palët kanë autorizimet që atyre u takojnë gjatë shqyrtimit 
gjyqësor.  
 
Paragrafi 2. 
 
Ndonëse disa shtete në regjion shpalljen e aktgjykimit e bëjnë në emër të shtetit të tyre 
(p. sh. Bosnja dhe Hercegovina: Në emër të Bosnjës dhe Hercegovinës; Kroacia: Në 
emër të Republikës së Kroacisë) Kodi i procedurës penale i Kosovës e ka mbajtur 
formulimin e mëparshëm, sipas të cilit, aktgjykimi merret dhe shpallet në emër të 
popullit. 
 
Neni 360 [Identiteti subjektiv dhe objekti i aktgjykimit me aktakuzën] 
 
1. Aktgjykimi mund t’i referohet vetëm personit të akuzuar dhe vetëm veprës 

që është objekt i akuzës të përfshirë në aktakuzën e paraqitur fillimisht, të 
ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtimin gjyqësor. 

2. Gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me 
kualifikimin ligjor të veprës. 

3. Gjykata nuk detyrohet me marrëveshje ndërmjet prokurorit të shtetit dhe 
mbrojtjes lidhur me ndryshimin e akuzës ose pranimin e fajit, përveç 
marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë të pranuar nga gjykata sipas nenit 
233. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Me rastin e marrjes së aktgjykimit, gjykata duhet të ketë kujdes në mënyrë që të ketë 
përputhshmëri ndërmjet asaj çka kërkon aktakuza dhe për atë çka vendos gjykata me 
aktgjykim. Në të vërtetë aktgjykimi mund t'i përkas vetëm personit i cili është akuzuar 
- identiteti subjektiv dhe vetëm veprës e cila është objekt i akuzës të përmbajtur në 
aktakuzën e parashtruar, apo të ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtim gjyqësor - 
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identiteti objektiv. Ekzistimin e identitetit juridik (për sa i përket cilësimit të veprës) 
neni 360 nuk e kërkon. Gjykata nuk është e lidhur me propozimet e prokurorit të shtetit 
në pikëpamje të cilësimit juridik të veprës penale.  
Në procedurën ndaj të miturve, çështja e identitetit objektiv është rregulluar ndryshe. 
Trupi gjykues për të mitur është i autorizuar të marrë vendim në bazë të gjendjes 
faktike të vërtetuar në shqyrtim gjyqësor, pavarësisht se prokurori i shtetit nuk e ka 
ndryshuar propozimin apo nuk ka paraqitur propozim të ri - neni 70 paragrafi 2 i KDM.  
 
Paragrafi 3. 
 
Gjykata, përveç në rastet kur arrihet marrëveshja mbi pranimin e fajësisë të pranuar nga 
gjykata, sipas nenit 233, nuk është e lidhur me ndonjë marrëveshje tjetër eventualisht të 
arritur ndërmjet prokurorit të shtetit dhe mbrojtjes lidhur me ndryshimin e aktakuzës 
ose pranimin e fajit.  
 
Neni 361 [Baza e aktgjykimit] 
 
1. Gjykata e bazon aktgjykimin vetëm në faktet dhe në provat e proceduara 

në shqyrtimin gjyqësor. 
2. Gjykata detyrohet që me ndërgjegje të vlerësojë çdo provë një nga një dhe 

në lidhje me provat e tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë të nxjerrë 
përfundim nëse fakti konkret është provuar. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me rastin e marrjes së aktgjykimit, gjykata e bazon atë vetëm mbi faktet dhe provat të 
cilat janë shqyrtuar në shqyrtim gjyqësor. Obligimi i gjykatës për të bazuar vendimin 
gjyqësor në prova dhe fakte që shqyrtohen dhe verifikohen në shqyrtim gjyqësor 
ekziston edhe sipas nenit 8 paragrafi 2. Kështu, bie fjala, deklarimi i një dëshmitari të 
pyetur në hetim ose një dokument i marrë kryesisht nga ana e gjykatës nuk janë të 
vlefshme për ta mbështetur aktgjykimin në to nëse këto nuk janë shqyrtuar dhe 
verifikuar në shqyrtimin gjyqësor.  
 
Paragrafi 2. 
 
Vendimi gjyqësor duhet të pasqyrojë të vërtetën, zbulimi i së cilës mund të bëhet në 
qoftë se njoftimet për faktet dhe rrethanat në të cilat mbështetet gjykata janë 
objektivisht të vërteta. Faktet rënduese në të cilat gjykata e bazon aktgjykimin, duhet të 
provohen plotësisht. Po që se për saktësinë e tyre mbetet edhe një fije dyshimi, gjykata, 
në bazë të parimit in dubio pro reo - në rast dyshimi të veprohet në dobi të të 
pandehurit, duhet të veprojë sikurse ai fakt nuk ekziston fare. 
Sipas nenit 7 paragrafi 2 gjykata detyrohet që me vëmendje dhe me përkushtim 
maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë të vërtetojnë faktet kundër të 
pandehurit si dhe ato në favor të tij. Në këtë drejtim gjykata duhet që me ndërgjegje të 
çmojë çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat e tjera dhe në bazë të vlerësimit të 
tillë të nxjerrë konkluzionin se a është provuar një fakt. Duke i vlerësuar provat sipas 
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bindjes së brendshme gjykata nuk gjykon sipas përshtypjes së përgjithshme, as që i 
pranon faktet si të vërtetuara sipas vlerësimit diskrecional, por provat i vlerëson ashtu 
siç është paraparë në paragrafin 2 të këtij neni.  
Teoria e çmuarjes së lirë të provave (teoria e bindjes së brendshme të gjyqtarit) për kah 
koncepti dhe rregullimi i saj është e kundërt me teorinë legale të vlerësimit të provave. 
Kjo teori bazohet në parimin e së vërtetës materiale. Sipas saj, gjykata nuk është e 
lidhur me kurrfarë rregullash formale provuese për sa i përket asaj se a do ta 
konsiderojë një provë si të saktë apo jo. Sipas teorisë së çmuarjes së lirë të provave, 
tërë materialin provues, i cili në procedurë penale është paraqitur si rezultat i 
propozimit dhe i aktivitetit të palëve dhe i aktivitetit të gjykatës, vlerësohet sipas 
bindjes së lirë të gjykatës, bindje të cilën ajo e ka krijuar me rastin e zbatimit të procesit 
të marrjes së provave.  
Pavarësisht nga fakti se teoria e çmuarjes së lirë të provave nuk është e kufizuar me 
norma ligjore,605 vlerësimi i provave nuk bën të jetë vlerësim arbitrar. Gjyqtari nuk bën 
ta ngatërrojë parimin e çmuarjes së lirë të provave me lirim nga respektimi i rregullave 
për çmuarjen e provave. Gjyqtari është i lirë t’i besojë ose të mos i besojë provës së 
proceduar, por ai nuk mund të dalë jashtë kufijve ligjor që kanë të bëjnë qoftë me 
mbledhjen e provave qoftë me procedimin e tyre në shqyrtim gjyqësor. Çmuarja e 
provave patjetër duhet të mbështetet në ligjshmëri të përgjithshme të logjikës dhe të 
gjykimit, çka duhet të shërbejë si tendë ndalese kundër keqpërdorimeve me rastin e 
çmuarjes së tyre për dhënien e vendimit në procedurë.606 
Aktgjykimi mund të merret jashtë shqyrtimit gjyqësor në tri situata: a) kur i akuzuari 
gjatë shqyrtimit fillestar ka pranuar fajësinë, b) me rastin e dhënies së aktgjykimit me 
urdhër ndëshkues dhe c) me rastin e rishikimit jo të drejt të procedurës penale. Me 
rastin e pranimit të fajësisë në shqyrtim fillestar, pranimi i fajësisë çmohet në frymen e 
nenit 248, te urdhri ndëshkues çmohen provat e paraqiitura nga prokurori i shtetit dhe 
të rishikimi jo i drejtë i procedurës penale nuk vlerësohen provat por vetëm ndryshohet 
aktgjykimi sa përket vendimit mbi dënimin sipa nenit 420. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Dëshmitaret e kësaj ngjarjeje-policët duke u gjetur para kësaj situate, meqë 
gjendeshin në vend ku kishte qarkullim të madh të njerëzve nga frika se i akuzuari F. 
do ta aktivizonte granatën detyrohen t’i lëshojnë të akuzuarit të largohet nga vendi i 
ngjarjes. Nga kjo rezulton se i akuzuari F. ditën e ngjarjes posedonte granatën e dorës 
ndërsa duke pasur parasysh mënyrën se si është zhvilluar ngjarja, faktin se i akuzuari 
është arrestuar disa javë nga dita e ngjarjes është irelevante se atij nuk i është 
konfiskuar apo gjetur granata.” 
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 47/2005, dt.19.04.2005. Bot. ne 
Buletinin 2004/2005, fq. 84.) 
 

                                                 
605 Fakti që aplikimi i parimit in dubio pro reo në një mënyrë nënkupton futjen e një rregulle formale në 
procesin e të provuarit, apo se neni 422 parag. 1 dhe neni 423 parag. 3 për lejim e rishikimit të procedurës 
penale kërkon provë të caktuar, nuk e vë në pyetje ekzistimin e teorisë së çmuarjes së lirë të provave. 
606 Sahiti, Murati, op. cit., fq. 255. 
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2. Llojet e aktgjykimeve 
 
Neni 362 [Forma e aktgjykimit] 
 
1. Me aktgjykim ose refuzohet akuza, ose i akuzuari lirohet nga akuza, ose 

shpallet fajtor. 
2. Kur akuza përfshin disa vepra penale, në aktgjykim shënohet nëse dhe për 

cilën vepër është refuzuar akuza, apo nëse dhe për cilën vepër i akuzuari 
lirohet ose shpallet fajtor. 

 
Nga tri llojet e aktgjykimit aktgjykimi lirues dhe aktgjykimi me të cilin i akuzuari 
shpallet fajtor (aktgjykimi fajësues - dënues) janë aktgjykime meritore, sepse me të 
zgjidhet çështja kryesore - lënda e aktakuzës. Me aktgjykim refuzues, për shkak të 
ekzistimit të ndonjë pengese procedurale, refuzohet akuza ashtu që lënda e akuzës 
mbetet e pazgjidhur.  
Për të njëjtën vepër penale aktgjykim nuk mund të jetë meritor dhe formal, e as lirues 
dhe dënues. Mirëpo, kur akuza përfshin disa vepra penale, (me qenë se për të gjitha 
veprat penale vendoset me një aktgjykim) aktgjykimi për një vepër penale mund të jetë 
dënues, për tjetrën lirues apo refuzues. Në qoftë se në procedurën penale aktgjykimi 
përfshin lloje të ndryshme të aktgjykimit, në aktgjykim shënohet për cilën vepër është 
refuzuar akuza, apo për cilën vepër i akuzuari lirohet ose shpallet fajtor. 
  
Neni 363 [Aktgjykimi refuzues] 
 
1. Gjykata merr aktgjykim me të cilin akuza refuzohet kur: 

1.1. Prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza nga hapja deri në 
përfundim të shqyrtimit gjyqësor; 

1.2. I akuzuari për të njëjtën vepër është gjykuar me aktgjykim të formës 
së prerë ose procedura kundër tij është pushuar me aktvendim të 
formës së prerë; ose 

1.3. Ka kaluar afati i parashkrimit dhe vepra përfshihet në amnisti ose falje, 
ose kur ekzistojnë rrethana të tjera që përjashtojnë ndjekjen penale. 

 
Karakteristikë themelore e këtij lloji të aktgjykimit është se me te refuzohet akuza dhe 
çështja penale e cila është objekt gjykimi mbetet e pazgjidhur. Refuzimi i aktakuzës 
bëhet për shkak të ekzistimit të ndonjë pengese procedurale. 
 
Nënparagrafi 1.1. 
 
Pas përfundimit të hetimit ose kur prokurori i shtetit konsideron se informacionet me të 
cilat ai disponon për veprën penale dhe kryerësin e saj paraqesin dyshim të bazuar 
mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale apo vepra penale, procedura para gjyqit 
mund të zbatohet vetëm në bazë të aktakuzës së ngritur nga prokurori i shtetit. 
Ekzistimi i aktakuzës është kusht pa të cilin nuk ka zhvillim të procedurës gjyqësore.  
Prokurori i shtetit disponon me aktakuzën e paraqitur në gjykatë. Në këtë drejtim ai 
angazhohet për realizimin e tezës së akuzës. Mirëpo, konform nenit 52, prokurori i 
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shtetit mund të tërhiqet nga ndjekja deri në fund të shqyrtimit gjyqësor para gjykatës 
themelore. Tërheqja tërësisht apo pjesërisht nga aktakuza apo ndryshimi i saj mund të 
bëhet edhe në shqyrtim të Gjykatës së Apelit (neni 393 paragrafi 5. Kur prokurori i 
shtetit tërhiqet nga aktakuza nga hapja deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, 
gjykata merr aktgjykim me të cilin refuzon akuzën. 607 
Deklarata e prokurorit të shtetit duhet të jetë kategorike, e shprehur në mënyrë të qartë 
se tërhiqet nga aktakuza. Tërheqja e aktakuzës eliminon bazën juridike për vazhdim të 
gjykimit (nemo iudex sine actore). 
Për momentin e fillimit dhe të përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, shih: nenet 324 dhe 357. 
 
Nënparagrafi 1.2. 
 
Nënparagrafi 1.2. ka të bëjë me parimin res iudicata, parim i cili ndalon gjykimin e 
serishëm për të njëjtën vepër penale. Prandaj, kur gjykata konstaton se për veprën 
penale e cila është objekt gjykimi, i akuzuari është gjykuar me aktgjykim të formës së 
prerë ose procedura kundër tij është pushuar me aktvendim të formës së prerë, merr 
aktgjykim me të cilin e refuzon aktakuzën. 
 Procedura penale e pushuar me aktvendim të formës së prerë para fillimit të shqyrtimit 
gjyqësor, mund të rishikohet nën kushtet e përcaktuara në nenin 422. 
 
Nënparagrafi 1.3. 
 
Nënparagrafi 1.3. i këtij neni përmban tri baza sipas të cilave merret aktgjykimi refuzues.608  
Baza e parë ka të bëjë me institutin juridiko penal material të parashkrimit. Parashkrimi 
i ndjekjes penale, fillimi, afatet, rrjedha, ndërprerja, parashkrimi absolut dhe të gjitha 
çështjet tjera që kanë të bëjnë me parashkrimin duhet të çmohen në kuptim të neneve 
106-107 të Kodit penal. 
Baza e dytë ka të bëjë gjithashtu me institucionet juridiko penale materiale të amnistisë 
dhe faljes. Për faljen shih: nenet 112 dhe 113 të KP dhe Ligjin për Faljen, ndërsa për 
amnistinë- Ligjin për Amnistinë.609  
Si bazë e tretë kur ekzistojnë rrethana të tjera që përjashtojnë ndjekjen penale. 
                                                 
607 Lidhur me tëheqjen e të dëmtuarit nga propozimi për ndjekje, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës 
me 23.04. 2014, ka marr Mendim Juridik në të cilin theksohet; “I dëmtuari mund të tërhiqet nga propozimi 
për ndjekje penale deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. Në situatën e tillë pavarësisht asaj se prokurori 
shtetëror e tërheqë apo jo aktin akuzues, merr aktgjykim refuzues” Ndërkaq, në arsyetim të këtij Mendimi 
Juridik, theksohet se; “Sipas Kodit penal të Kosovës për disa vepra penale ligjdhënësi ka lën në vullnetin e 
të dëmtuarit se don apo jo të ndërmirret ndjkeja, dmth. vepra penale ndiqet oficialisht, por iniciativa duhet 
të vij nga i dëmtuari. Meqenëse Ligji nuk ka limituar kohën se deri në cilën fazë të procedurës penale i 
dëmtuari mund të tërhiqet nga propozimi për ndjekje penale, ai mund të tërhiqet gjatë gjithë procedurës 
penale, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në shkallë të parë (deri në fjalën përfundimtare). Në 
situatën kur i dëmtuari tërhiqet nga propozimi në shqyrtimin gjyqësor edhe nëse prokurori i shtetit nuk e 
tërheqë aktakuzën, gjykata përkundër faktit se këtë, nuk e thotë neni 363 i KPPK-së, duhet të marrë 
aktgjykim refuzues duke u thirrë në këtë dispozitë, ngase çështja në shqyrtim gjyqësor përfundon vetëm me 
aktgjykim, më përjashtim kur kemi të bëjmë me vdekjen e të pandehurit, çështja përfundon më aktvendim.” 
608 Lidhur me ekzistimin e bazava të tjera për refuzimin e aktakuzës më hollësishtë shih: Komentet e nenit 
384 parag. 1.6.  
609 Lidhur me refuzimin e aktakuzës, shih; Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti 
për krime të rënda, nr. PKR, 14./13, dt. 04.03.2014 (II. Pjesa liruese) Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në 
Prishtinë - Departamenti për krime të rënda, PKR. nr. 74/13 (pjesa I). 
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Rrethanë e tillë mund të jetë p. sh. fakti se me rastin e ekstradimit mund të vihen 
kufizime për sa i përket ndjekjes për vepër penale tjetër përveç asaj për të cilën lejohet 
ekstradimi (neni 36 i Ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale). 
Bazuar Kodin penal, për veprat penale të caktuara që janë kryer jashtë territorit të 
Republikës së Kosovës dhe ndaj personave të huaj të cilët kryejnë vepra penale jashtë 
territorit të Republikës së Kosovës, procedura penale nuk fillohet nëse ekzistojnë 
kushtet nga neni 117 paragrafi 2 nënparagrafët 1.1. deri 1.3. të Kodit penal. Nëse është 
filluar procedura dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor vërtetohet se ekziston ndonjë fakt 
(kusht) nga paragrafët e sipërpërmendur, gjykata duhet ta refuzojë aktakuzën. 
Paraburgimi, pavarësisht bazës për të cilën është caktuar, hiqet posa të jetë dhënë 
aktgjykimi refuzues (neni 367 paragrafi 4 nënparagrafi 1.6.). 
Më parë është folur për vështirësitë që për ligjzbatuesit i shkakton fakti se mungesa e 
kompetencës lendore nuk është parapraë si shkak për refuzim të aktakuzës sipas nenit 
463. Vështirësi paraqitën edhe për sa u përket shkaqeve për hudhje të aktakuzës në 
shqyrtim gjyqësor sipas nenit 358 (për sa i përket tërheqjes së të dëmtuarit nga 
propozimi për ndjekje) në raport me refuzimin e aktakuzës sipas nenit 367 parag. 4, 
nënparag.4. 6. dhe faktin se neni 363 nuk e ka rradhitur moskompetencës lëndore si 
shkak për refuzim të aktakuzës. Në këtë drejtim, Gjykata Supreme e Republikës së 
Kosovës, me dt. 21. 01. 2014, ka marrë Mendim Juridik në cilin konstaton se në situata 
të tilla duhet të mererret aktgjykim refuzues. 
 
Neni 364 [Aktgjykimi lirues] 
 
1. Gjykata merr aktgjykim me të cilin i akuzuari lirohet nga akuza nëse: 

1.1. Vepra me të cilën i akuzuari akuzohet nuk përbën vepër penale; 
1.2. Ka rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale; ose 
1.3. Nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet. 
 
Në këtë nen parashihen tri arsye (baza) për marrje të aktgjykimit me të cilin i akuzuari 
lirohet nga akuza  
Bazat për marrje të aktgjykimit lirues të parapara në nënparagrafët 1 - 3 janë baza të 
vetme për vendim të tillë. Ato kurrsesi nuk mund të zgjerohen me interpretim 
ekstensiv, as nëpërmjet analogjisë as në ndonjë mënyrë tjetër.610 
Aktgjykimi lirues sipas nënparagrafi 1.1. të këtij neni mund të shqiptohet vetëm 
atëherë kur veprimi i përshkruar në aktakuzën e paraqitur apo në aktakuzën e ndryshuar 
në shqyrtim gjyqësor nuk paraqet vepër penale. Me fjalë tjera aktgjykimi lirues merret 
kur nuk janë realizuar elementet e përgjithshme (kundërligjshmëria, përcaktuar 
ardhmëria me ligj si vepër penale) dhe tiparet e posaçme që e përbëjnë figurën e veprës 
penale; kur ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë kundërligjshmërinë siç janë: 
mbrojtja e nevojshme (neni 12 i KP), nevoja ekstreme (neni 13 KP), dhuna ose kanosja 
(neni 14 KP), veprat e kryera nën shtrëngim (neni 15 KP), dhe urdhrat nga lartë (neni 
16 KP). 
Aktgjykim lirues merret në rastet kur Kodi penal përcakton se kryerësi i veprës penale 
nuk dënohet sepse kjo përjashton kundërligjshmërinë dhe aty nuk ka vepër penale, siç 
                                                 
610 Petrić, 2, op. cit., fq. 142. 
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është p. sh. rasti nga neni 389 paragrafi 2 KP i cili ka të bëjë me dhënien e ndihmës 
personit të akuzuar nga Tribunali Ndërkombëtar penal nga të afërmit e tij. Aktgjykim 
lirues gjithashtu merret edhe kur dispozita e Kodit penale thotë nuk është penalisht 
përgjegjës sepse është përjashtuar përgjegjësia penale (lajthimi juridik - neni 26; 
moslajmërimi i përgatitjes së veprës penale - neni 385 paragrafi 3; moslajmërimi i 
veprave penale apo i kryerësve të tyre - neni 386 paragrafi 3; moslajmërimi i personit 
të akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal - neni 387 paragrafi 2; dhënia e ndihmës 
kryesve pas kryerjes së veprës penale - neni 388 paragrafi 5). 
Kur në Kod penal thuhet lirohet nga dënimi (neni 77, 29, 30,134 të KP etj.), merret 
aktgjykimi me të cilin i akuzuari shpallet fajtor por nuk i shqiptohet dënimi. 
 
Nënparagrafi 1.2.  
 
Rrethanat të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale nga nënparagrafi 2 të këtij neni 
janë përcaktuar me Kod penal. Rrethanat e tilla vijnë në shprehje si bazë për lirim nga 
aktakuza vetëm kur vërtetohet ekzistimi i veprës penale dhe fakti se i akuzuari është 
kryerës i saj. Si rrethanë e cila përjashton përgjegjësinë penale më së shpeshti merret 
paaftësia mendore e të akuzuarit për të kuptuar natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e 
veprimeve të tij, ose të kontrollojë veprimet e tij apo të kuptojë se kryen vepër penale - 
neni 18 paragrafi 1 i KP. Rrethana tjetër është p.sh. mosha nën katërmbëdhjetë vjeç e 
kryerësit - neni 18 paragrafi 2 i KP; lajtihimi faktik - neni 25 i KP etj. 
Kur tek i akuzuari konstatohet ekzistimi i paaftësisë mendore në kohën e kryerjes së 
veprës penale, prokurori i shtetit nën kushtet e parapara me nenet 89-90 të KP, paraqet 
propozim për shqiptim të masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik.  
 
Nënparagrafi 1.3. 
 
Gjykata para se të marrë aktgjykim lirues sipas nënparagrafit 3 të këtij neni duhet t’i 
analizojë dhe t’i vlerësoj të gjitha provat e paraqitura në shqyrtim gjyqësor përkitazi me 
çështjen penale konkrete. Fakti se a ka apo jo prova të mjaftueshme se i akuzuari e ka 
kryer veprën penale për të cilën akuzohet është çështje e gjykatës për çka ajo vendos 
sipas bindjes së lirë gjyqësore. 
Me rastin e marrjes së aktgjykimit lirues sipas këtij nënparagrafi, çështja e ekzistimit të 
veprës penale nuk është kontestuese. Vepra penale ekziston, por nuk ka prova të 
mjaftueshme se i akuzuari e ka kryar atë. 
Kur i akuzuari lirohet nga akuza, ai nuk shpallet i pafajshëm. Kërkesa e prokurorit të 
shtetit e shprehur në aktakuzë pretendon se i akuzuari ka kryer veprën penale dhe ai ka 
përgjegjësi penale për kryerjen e veprës. Kur në shqyrtim gjyqësor nuk është provuar 
se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet dhe gjykata ka marr 
aktgjykim lirues, prezumimi i pafajësisë qëndron sepse ai nuk është rrëzuar. 
Krahas aktgjykimit lirues, aktgjykimit refuzues apo aktvendimit mbi pushimin e 
procedurës, gjykata merr edhe aktvendim për lirimin e të akuzuarit nga paraburgimi.  
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Neni 365 [Aktgjykimi fajësues] 
 
1. Gjykata, në aktgjykimin me të cilin të akuzuarin e shpall fajtor shënon: 

1.1. Veprën penale për të cilën shpallet fajtor, së bashku me faktet dhe 
rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale, si dhe faktet dhe 
rrethanat nga të cilat varet zbatimi i dispozitës përkatëse të Kodit 
Penal; 

1.2. Emërtimin ligjor të veprës penale dhe dispozitat e ligjit penal të 
zbatuara gjatë marrjes së aktgjykimit; 

1.3. Dënimin e shqiptuar të akuzuarit, duke përfshirë edhe dënimin 
alternativ nga Kodi Penal ose lirimin nga dënimi; 

1.4. Urdhrin për shqiptimin e masës për trajtim të detyrueshëm reha-
bilitues të kryerësve të varur nga droga dhe alkooli, ose për kon-
fiskimin e dobisë pasurore që i nënshtrohet konfiskimit; 

1.5. Vendimin për llogaritjen e paraburgimit ose dënimit të mëparshëm 
në lartësinë e dënimit; dhe 

1.6. Vendimin për shpenzimet e procedurës penale, për kërkesën pasu-
rore juridike, si dhe përcaktimin se a duhet shpallur aktgjykimin e 
formës së prerë në shtyp, në radio apo në televizion. 

2. Kur i akuzuari dënohet me gjobë, në aktgjykim shënohet afati kur duhet 
paguar gjoba dhe mënyra e zëvendësimit të gjobës kur gjoba forcërisht nuk 
mund të arkëtohet. 

 
Paragrafi 1 i këtij neni përcakton elementet të cilat, sipas rregullit, i përmban 
dispozitivi i aktgjykimit fajësues.611 Në të vërtetë, çdo aktgjykim fajësues duhet të 
përmbajë elementet nga nënparagrafët 1.1. deri 1.3. të këtij paragrafi, por elementet 
nga nënparagrafët 1.4. deri 1.6. nuk do të thotë se duhet e as që mund t’i përmbajë çdo 
dispozitiv i aktgjykimit. Mirëpo, kur dispozitivi i aktgjykimit fajësues nuk përmban 
ndonjërin nga tri elementët e para, ose ndonjërin nga elementët pasues kur ata duhet të 
shënohen në dispozitiv, kjo sipas rregullit paraqet shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale nga neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 1.12.  
Aktgjykimi me të cilin i akuzuari shpallet fajtor për atë që e ngarkon aktakuza, mund të 
ketë format e paraqitjes së saj.612 
- Aktgjykimi me të cilin i akuzuari shpallet fajtor dhe gjykohet me llojin dhe 

lartësinë e dënimit, ose caktohet dënimi pa ekzekutimin e tij - dënimi me kusht - 
neni 51 i KP, ose dënimi i shqiptuar zëvendësohet me urdhrin për punë në dobi të 
përgjithshme - neni 60 i KP;  

                                                 
611 Neni 365 aktgjykimin me të cilin të akuzuarin e shpall fajtor e emërton si aktgjykim fajësues. Në teori të 
procedurës penale në gjuhën shqipe dhe në praktikë përdoren edhe emërtimet: aktgjykim gjykues dhe 
aktgjykim dënues. Përdorimit të përkufizimit aktgjykim gjykues në aspektin procedural mund t’i bëhet 
vërejtje për faktin se edhe në rastin kur merret aktgjykimi me të cilin i akuzuari lirohet nga akuza, ndaj të 
akuzuarit është zhvilluar gjykimi. Përkufizimi aktgjykim dënues kishte shtrirje përdorimi më të gjerë, 
ndonëse edhe përdorimit të tij mund t’i bëhen vërejtje për faktin se procedura penale e përfunduar me 
aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor nuk nënkupton domosdo edhe shqiptimin e dënimit - neni 77 
i KP. Megjithatë, duhet cekur se Kodi herë herë përdorë edhe përkufizimin aktgjykim dënues, si p.sh. në 
nenin 503 parag. 1.  
612 Sijerčić, Čolić, Komentari zakona o krivičnom/kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini, fq. 734. 
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- Me këtë aktgjykim i akuzuari, i cili është shpallur fajtor për vepër penale të 
caktuar, mund të lirohet nga dënimi - neni 77, 29, 30,134 të KP etj.; 

- Gjykata mund të marrë aktgjykim me të cilin jep urdhrin ndëshkimor (neni 493). 
 
Nënparagrafi 1.1. 
 
Çështje themelore në procedurë e cila duhet të zgjidhet me aktgjykim është vërtetimi se 
a është kryer vepra penale dhe kush është kryerësi i saj. Andaj, përshkrimi i veprës 
penale për të cilën i akuzuari shpallet fajtor duhet të përmbajë të gjitha faktet dhe 
rrethanat të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale - elementet të cilat e karakterizojnë 
dhe e individualizojnë veprën penale nga veprat tjera penale dhe e bëjnë veprën penale 
të të privilegjuar apo të rëndë. Ndër elementet e posaçme të veprës penale bëjnë pjesë 
edhe vendi dhe koha e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës etj. 
Përshkrimi i fakteve dhe rrethanave që e përbëjnë figurën e veprës penale, si dhe i 
fakteve dhe i rrethanave nga të cilat varet zbatimi i dispozitës konkrete të Kodit penal 
nënkupton përshkrimin faktik të veprës, përshkrim i cili paraqet bazën faktike të 
aktgjykimit. Mbi bazën faktike të konstatuar zbatohen dispozitat penale përkatëse. 613 
Edhe pse për sa i përket përshkrimit faktik të veprës duhet të ekzistojë identiteti 
ndërmjet aktakuzës dhe aktgjykimit, kjo nuk do të thotë se aktgjykimi duhet ta merr në 
mënyrë mekanike dhe tekstualisht tekstin nga aktakuza. 
 
Nënparagrafi 1.2. 
 
Në nënparagrafin 1.2. është paraparë baza juridike e aktgjykimit e cila delë nga baza 
faktike e veprës. Këto dy baza janë të lidhura ngushtë dhe në mënyrë të pandashme 
ashtu që baza juridike duhet pa tjetër t’i përgjigjet bazës faktike. 
Çdo vepër penale e ka emërtimin e vet në Kod penal. Në aktgjykim shënohet emërtimi 
ligjor i veprës penale dhe numri i nenit përkatës. Me fjalë të tjera, bëhet cilësimi 
(kualifikimi) juridik për gjendjen faktike të vërtetuar. Aty shënohen edhe dispozitat 
tjera të cilat aplikohen me rastin e marrjes së aktgjykimit që kanë të bëjnë me matjen e 
dënimit, me zbutjen, me dënimin me kusht, me lirimin nga dënimi, me bashkimin e 
veprave penale etj. 
Për sa i përket cilësimit juridik të veprës penale gjykata nuk është e lidhur me cilësimin 
e shprehur në aktakuzë. 
 
Nënparagrafi 1.3. 
 
Nënparagrafi 1.3. parasheh sanksionin penal si element të tretë të cilin duhet ta ketë 
dispozitivi i aktgjykimit fajësues. Çfarë lloji i dënimit dhe në çfarë kohëzgjatje ai mund 
të shqiptohet, është përcaktuar me nenin 42 të KP. Dënimet mund të jenë kryesore, 
alternative dhe plotësuese. Si sanksion i llojit të veçantë është edhe vërejtja gjyqësore - 
neni 85 -86 i KP. 

                                                 
613 Në këtë drejtim shih: Aktgjykimin PKR. nr. 74/13 (pjesa e II) të Gjykatës Themelore në Prishtinë-
Departamenti ë për Krime të Rënda; Aktgjykimin P. nr. 101/12 të Gjykatës Themelore në Prishtinë: 
Aktgjykiminn PKR. nr. 355/13 të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda; 
Aktgjykimin PKR. nr. 38/13 të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda. 
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Në rastin e koneksitetit subjektiv, kur i akuzuari dënohet për disa vepra penale, dënimi 
duhet të shqiptohet veç e veç për secilën vepër penale dhe pastaj për të gjitha veprat 
penale shqiptohet dënimi unik sipas nenit 80 të KP. 
Gjykata bën individualizimin (matjen) e dënimit. Me rastin e shqiptimit të dënimit 
gjykata merr parasysh shkallën e përgjegjësisë penale; motivet për kryerjen e veprës; 
intensitetin e rrezikut apo të dëmit të vlerës së mbrojtur; rrethanat në të cilat është kryer 
vepra; sjelljen e mëparshme të kryerësit; pranimin e fajit dhe rrethanat personale të 
kryerësit dhe sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale etj. - neni 73 i KP. Gjithashtu 
duhet të merren parasysh rregullat e përgjithshme për zbutjen ose ashpërsimin e 
dënimit - nenet 74, 75, 79 të KP; apo për bazat e posaçme të lirimit nga dënimi - neni 
78 i KP. 
Lirimi i të akuzuarit nga dënimi - neni 77 i KP bëhet përkundër faktit se i akuzuari 
është shpallur fajtor. Lirimi nga dënimi bëhet vetëm kur kjo shprehimisht është 
përcaktuar me ligj.  
Me rastin e shqiptimit të dënimit me kusht, në aktgjykim duhet të përcaktohet koha për 
të cilën ekzekutimi i dënimit shtyhet, mënyra e verifikimit (dënimi me kusht me urdhër 
për mbikëqyrje të shtuar nga shërbimi sprovues - 58 i KP), si dhe urdhrin për të 
përmbushur ndonjërin nga llojet e detyrimeve të caktuara në dënimin me kusht sipas 
nenit 59 të KP. 
Nëse ndaj të akuzuarit është shqiptuar dënimi me gjobë, atëherë në dispozitiv duhet të 
shënohet afati i pagesës dhe mënyra si do të zëvendësohet dënimi me gjobë në rast të 
pamundësisë së inkasimit të saj - neni 46 paragrafi 2 dhe 3 i KP. 
  
Nënparagrafi 1.4. 
 
Kodi penal i Kosovës parasheh dy masa të trajtimit të detyrueshëm: trajtimin e 
detyrueshëm psikiatrik (i cili ka dy variante: trajtimin e detyrueshëm psikiatrik me 
ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor dhe trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në 
liri), dhe trajtimin me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur nga 
droga ose alkooli. Konform Kodit penal masat në fjalë nuk janë sanksion (as dënim), 
por janë masa me karakter të rehabilitimit shëndetësor.614  
Për procedurën penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore shih Kapitullin 
XXXIII të KPP (nenet 506 - 518). 
Procedurën ndaj personave të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e alkoolit ose 
drogës dhe trajtimin e tyre e rregullon Kapitulli i XXXII (nenet 503-505). 
Gjykata mund të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitimin e 
kryerësit të varur nga alkooli ose nga droga, nëse gjykata, pas raportit të shërbimit 
sprovues, se faktori kryesor i cili ka motivuar kryerjen e veprës penale është i lidhur me 
varësinë e tij nga droga ose alkooli dhe se trajtimi i suksesshëm do të zvogëlonte 
rrezikun për kryerjen e veprës së re penale. Urdhri për shqiptimin e kësaj mase duhet të 
përfshihet në dispozitiv të aktgjykimit dënues. Me atë rast gjykata cakton periudhën 

                                                 
614 Konform legjislacionit penal të RSFJ të zbatueshëm në Kosovë para se të nxirret Kodi i përkohshëm 
penal i Kosovës masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik dhe masa e trajtimit me anë të rehabilitimit të 
detyrueshëm të personave të varur nga droga ose alkooli, bashkë me disa masa të tjera konsideroheshin si 
masa të sigurimit. Masat e sigurimit konsideroheshin si lloj i sanksionit penal. 
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gjatë të cilës programi për trajtim të detyrueshëm duhet të fillojë dhe të përfundojë - 
neni 57 i KP.  
Kapitulli XVIII - nenet 267 - 273 rregullojnë procedurën e konfiskimit para ngritjes së 
aktakuzës, ndërsa nenet 274 - 284 rregullojnë procedurën e konfiskimit pas ngritjes së 
aktakuzës. Sipas nenit 276 paragrafi 1 të KPP dobi pasurore e fituar me vepër penale 
është ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është fituar 
drejtpërdrejt nëpërmjet veprimeve që përbëjnë veprën penale. Dobi pasurore e fituar 
me vepër penale konsiderohet edhe ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme 
ose aseti i cili është blerë me mjetet e përfituara drejtpërdrejt nga veprimet që përbëjnë 
veprën penale (neni 276). 
Dobia pasurore e fituar me vepër penale, pasuria që rezulton nga veprimet korruptive 
(neni 281) dhe pasuria që i nënshtrohet automatikisht konfiskimit (neni 282) duhet të 
shënohen në aktakuzë. Në bazë të kësaj gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues, së 
bashku me aktgjykim lëshon urdhrin e arsyetuar që përcakton nëse duhet të 
konfiskohen apo të lirohen ndërtesat, pasuritë e paluajtshme, pasuritë e luajtshme apo 
asetet e përcaktuara në aktakuzë.  
Në dispozitiv të aktgjykimit dënues duhet të shënohet edhe urdhri për konfiskimin e 
dobisë pasurore të përfituar me vepër penale (kur masa e tillë është shqiptuar) konform 
nenit 96 dhe 97 të KP.  
 
Nënparagrafi 1.5. 
 
Të pandehurit gjatë zhvillimit të procedurës penale, nën kushtet e caktuara me Kod, 
mund t’i kufizohet liria në pritje të gjykimit. Kufizimi i lirisë ka të bëjë me arrestin e 
përkohshëm, me ndalimin policor (neni 164), me arrestin shtëpiak (neni 183), dhe me 
paraburgimin (neni 185). Sipas nenit 172 policia mban një procesverbal për të gjitha 
veprimet e ndërmarra lidhur me personin e arrestuar në të cilin, përveç të dhënave të 
tjera shënohen: vendi, data dhe koha e arrestimit; rrethanat e arrestimit; çfarëdo 
vendimi të prokurorit të shtetit lidhur me ndalimin dhe vendin e ndalimit. Kësisoj 
çdoherë sigurohen të dhënat për kohën e arrestimit. 
Me paraburgimin barazohet edhe koha e kaluar në institucionin shëndetësor me qëllim 
të ekspertimit psikiatrik (neni 508). 
Koha e kufizimit së lirisë, nga arresti, gjatë arrestit shtëpiak dhe paraburgimit, llogaritet 
në dënimin e shqiptuar me burgim, në burgimin për të mitur dhe në dënimin me gjobë. 
Gjithashtu, kur në bazë të lutjes së shtetit tonë i pandehuri ekstradohet në vendin tonë, 
koha e qëndrimit të të pandehurit në paraburgim në shtetin tjetër gjatë zbatimit të 
procedurës për ekstradim llogaritet në dënimin e shqiptuar. Vendimi për llogaritjen e 
paraburgimit është një prej elementeve të dispozitivit të aktgjykimit fajësues.  
Në dispozitiv të aktgjykimit, në kuadër të dënimit të shqiptuar përfshihet edhe dënimi i 
cili është shqiptuar më përpara në formë të prerë - neni 82 i KP, i cili ende nuk është 
ekzekutuar. Me atë rast duhet të shënohen të dhënat lidhur me numrin e aktgjykimit 
mbi dënimin e mëparshëm dhe gjykata e cila e ka dhënë aktgjykimin. 
Dënimi me burgim ose dënimi me gjobë të cilin personi i dënuar e ka mbajtur, 
përkatësisht e ka paguar për kundërvajtje ose për delikt ekonomit, përfshihet në 
dënimin e shqiptuar për vepër penale, kur elementet e saj përfshijnë edhe elementet e 
kundërvajtjes apo të deliktit ekonomik - neni 83 paragrafi 2 i KP. 
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Nënparagrafi 1.6. 
 
Nënparagrafi 1.6. përcakton se në dispozitiv të aktgjykimit fajësues duhet të shënohet 
edhe vendimi për objektin sekondar të procedurës - vendimi për shpenzimet e 
procedurës penale, - vendimi për kërkesën pasurore juridike, si dhe përcaktimi se a 
duhet shpallur aktgjykimin e formës së prerë në shtyp, në radio apo në televizion. 
Çështjen e obligimit për t’i paguar shpenzimet e procedurës në tërësi apo një pjesë të 
tyre Kodi e zgjidhë duke u bazuar në fajin e subjekt i cili i ka shkaktuar ato.  
Me çdo aktgjykim ose aktvendim me të cilin përfundohet procedura penale duhet 
përfshirë edhe vendimin për mbulimin e shpenzimeve të procedurës dhe shumën e tyre. 
Vendimi për pagimin e shpenzimeve të procedurës penale duhet të jetë pjesë e 
dispozitivit të aktgjykimit i cili sipas rregullit obligon subjektin konkret (ose subjektet 
konkretë) të paguajë në emër të shpenzimeve procedurale shumën saktë të përcaktuar. 
Mirëpo, kur mungojnë të dhënat për shumën e shpenzimeve, procesmbajtësi merr 
aktvendim të posaçëm për shumën e shpenzimeve, i cili aprovohet nga gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues kur sigurohen të dhënat (neni 451 paragrafi 1 dhe 
2). 
Kur me shpenzime të procedurës ngarkohet personi i cili me vetëdije ka paraqitur 
kallëzimin e rremë (neni 454 paragrafi 2) atëherë vendimi për pagimin e shpenzimeve 
duhet të përfshihet në aktgjykim apo aktvendim me të cilin vendoset për çështjen. 
Në qoftë se për pagim të shpenzimeve detyrohet ndonjë subjekt tjetër nga neni 452 
paragrafi 1, përveç të pandehurit, atëherë merret aktvendim i posaçëm kundër të cilit 
mund të paraqitet ankesë tek kolegji shqyrtues. 
Kërkesa pasurore juridike mund të përfshijë kompensimin e dëmit, kthimin e sendit 
ose anulimin e një veprimi të caktuar juridik. Ajo mund të paraqitet jo më vonë se deri 
në përfundim të shqyrtimit gjyqësor 
Vendimin për kërkesën pasurore juridike mund ta merr vetëm gjykata me aktgjykim 
fajësues. Kur merret aktgjykimi lirues ose aktgjykimi refuzues, apo aktvendim me të 
cilin pushohet procedura, i dëmtuari me kërkesën pasurore juridike të tij udhëzohet në 
kontest civil.  
Kur gjykata përcaktohet për shpallje të aktgjykimit të formës së prerë në shtyp, radio 
apo në televizion, në dispozitiv të aktgjykimit duhet në mënyrë precize të shënohet a 
duhet të shpallet teksti integral i aktgjykimit, ose vetëm dispozitivi, ose dispozitivi dhe 
pjesë e caktuar e aktgjykimit. 
Shqiptimin e dënimit plotësues - urdhrit për publikimin e aktgjykimit nga neni 70 i KP 
nuk duhet identifikuar me marrjen e vendimit për shpalljen e aktgjykimit të formës së 
prerë në shtyp, radio apo në televizion të paraparë me nenin 365 paragrafi 1 
nënparagrafi 1.6.sepse aty kemi të bëjmë me situata të ndryshme. Urdhri për 
publikimin e aktgjykimit nga neni 70 i KP është dënim plotësues, të cilin e urdhëron 
gjykata kur çmon se publikimi është në interes të përgjithshëm, në interes të të 
dëmtuarit ose të personave tjerë. Andaj kur gjykata shqipton këtë dënim, ai përfshihet 
në dispozitiv të aktgjykimit sipas nënparagrafi 1.3. të këtij neni. 
Sa i përket shpalljes së aktgjykimit të formës së prerë nëpërmjet mjeteve të informimit 
sipas nënparagrafit 1.6. duhet theksuar se aty është fjala për një masë e cila nuk paraqet 
sanksion penale, por një formë të kompensimit të të ashtuquajturit dëm moral. 
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Paragrafi 2. 
 
Dënimi me gjobë është lloj i dënimit kryesor - neni 43 i KP. Si i tillë ai do të mund të 
shënohej në dispozitiv edhe sipas nënparagrafit 1.3. të këtij neni. Sidoqoftë, paragrafi 2 
i këtij neni i referohet rastit kur shqiptohet dënimi me gjobë. Në rast të tillë në 
dispozitiv të aktgjykimit duhet të shënohet afati kur duhet paguar gjoba dhe mënyra e 
zëvendësimit të gjobës kur gjoba forcërisht nuk mund të arkëtohet. 
Për afatin e pagimit të gjobës, për mundësinë e pagimit me këste, për mënyrën e 
zëvendësimit të dënimit me gjobë me dënimin me burgim apo me urdhër për punë në 
dobi të përgjithshme shih nenin 46 të KP. 
Për llogaritjen e paraburgimit në dënimin me gjobë shih komentin te nënparagrafi 1.5. 
të këtij neni. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Në pjesën e arsyetimit ku flitet për gjendjen faktike, e cila dallon nga gjendja faktike e 
përshkruar në dispozitiv të të njëjtit aktgjykim, nuk janë cekur në mënyrë të plotë faktet 
e vërtetuara gjatë seancës kryesore, nuk janë paraqitur qartë dhe në mënyrë të plotë se 
cilat fakte dhe për çfarë arsye konsiderohen si të vërtetuara apo të pavërtetuara. Pra, 
në arsyetimin e këtij aktgjykimi nuk janë dhenë arsyet lidhur me faktet vendimtare, siç 
parashikohet me nenin 396 parag.7 të KPPPK (me që është fjala për veprën penale të 
rrezikimit të trafikut publik është dashur që në dispozitiv të thuhet se çfarë shpejtësie 
është zhvilluar në momentin kritik dhe cila shpejtësi është e lejuar në vendin e ngjarjes, 
të cilat mungonin). Këto lëshime përbëjnë shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, parashikuar nga neni 403 parag.1 pika 12 të KPPPK, siç thuhet me 
të drejtë në kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit.”  
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl. nr. 12/2004 dt. 9.11.2004, Buletini i 
praktikës gjyqësore 2004/2005, fq.15.) 
 
 “Në shqiptimin e aktgjykimit të shkallës së pare është vendosur që gjykimi me kusht do 
të revokohet nëse I pandehuri në afat prej tre muaj prej plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi nuk paguan përfaqësueses ligjore, nënës së te miturve D.E. dhe E.E. te 
gjitha ratat e arritura me të cilat është obliguar në emër të obligimit për mbajtjen e 
vajzës së mitur madje për periudhën 30 shtator 2005 deri 16 prill 2008. 
Ky shqiptim i aktgjykimit është i paqartë më që gjykata e shkallës së pare nuk ka 
shënuar shumën e përgjithshme të cilën do ta paguaj në kohën e caktuar, nën 
kërcënimin e revokimit të gjykimit me kusht dhe ekzekutimin e dënimit të caktuar me 
burg në kohëzgjatje prej 30 ditësh. Ky lëshim i gjykatës së shkallës së pare që të 
përcaktoj shumën e detyrimit në të holla të cilën I pandehuri obligohet ta paguaj e 
bënë aktgjykimin të pakuptueshëm, gjë që paraqet shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale nga neni 376 al.1 pika 11 të LPP, për çka aktgjykimi i ankimuar nuk 
mund të shqyrtohet.” 
(Aktgjykim I Gjykatës së Lartë në Podgoricë, Kz. Br.1950/09, dt.18.11.2009.) 
 
“…Në shqiptim të aktgjykimit të shkallës së pare, gjykata ka shpallë fajtor të 
pandehurin dhe e ka gjykuar të pandehurin P.B., me dënim burgu në kohëzgjatje prej 
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tre muaj, për shkak të veprës penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 152 al.2 lidhur 
al.1 të Kodit Penal. 
Gjykata duke dhënë arsyet në pikëpamje të vendimit për dënimin në fq. e gjashtë në 
pasusin e katërt, thekson se i pandehuri P.B. gjykohet për vepër penale të sjelljes 
huligane nga neni 399 al.2 lidhur me al.1 të Kodit Penal, gjithashtu me dënim burgu 
në kohëzgjatje prej 3 muaj burg. Kështu gjykata e shkallës së pare në arsyetimin e 
aktgjykimit të ankimuar të pandehurin e gjykon për vepër penale tjetër për të cilën 
është shpallë fajtor, me çka janë shkelë esencialisht dispozitat e procedurës penale nga 
neni 376 al.1 pika 11 të LPP.”  
(Aktvendim i Gjykatës së Lartë në Podgoricë, Kz.br.2104/08, dt.31.08.2009.) 
 
Praktika: 
“Rrezikshmëria shoqërore sipas vlerësimit të kësaj Gjykate është element i veprës 
penale ashtu si me të drejt cekë mbrojtësi i të akuzuarve në përgjigjen e dhënë ndaj 
ankesës së prokurorit, ndërsa më që në ankesë nuk ceket ndonjë rrethanë tjetër 
rënduese në anën e të akuzuarve, e as që kjo Gjykatë gjen, pretendimet që të akuzuarve 
t’u shqiptohen dënime më të ashpra janë të pa bazuara.” 
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 71/2005, dt. 5.04.2005. Buletini 
2004/2005, fq.108.) 
 
“Duke e vlerësuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin për dënimin, kjo 
Gjykatë i pranon të gjitha rrethanat e konstatuara dhe drejtë të vlerësuara për të 
akuzuarin G.L., se është i ri, i pa pune, gjer me tani i pa gjykuar, si rrethana 
lehtësuese, dhe prej rrethanave rënduese se këto vepra penale në Kosovë janë në rritje 
e sipër, kurse rrethanën se me kryerjen e veprës ka dashtë të përfitojë pasuri të 
kundërligjshme, duke shfrytëzuar pozitën e rëndë të dëmtuarës, këto përbëjnë elementet 
e veprës penale /trafikimit/, prandaj si të tilla nuk mund të qëndrojnë.” 
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme, Ap.nr.89/2005, dt.24.05.2005. Buletini 2004/2005, 
fq.112.) 
 
“Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, Gjykata e Shkallës së parë i ka mbivlerësuar 
rrethanat lehtësuese/ mosha e re, se më parë nuk ka qenë i gjykuar, sjelljet korrekte 
para gjykatës, ndërsa rrethana renduese nuk ka gjetur, dhe ka shqiptuar një sanksion 
penal /një gjobë prej 400 euro/ që nuk është në përpjestim me intensitetin e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 
penale të të akuzuarit, si ekzekutor, duke pasur parasysh se tek i akuzuari është gjetur 
arma dhe municioni të cilat fare nuk u lejohen qytetareve, gjë që paraqesin 
rrezikshmëri të lartë shoqërore.” 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 464/2004, dt. 8.02.2005. Bot. në 
Buletinin 2004/2005, fq.175.) 
 
“Gjykata Supreme çmon se dënimi i shqiptuar /500 euro gjobë për vrasje në tentativë, 
nga neni 30 i LPK lidhur me nenin 19 te LPJ/ është i butë, që i ka shqiptuar gjykata e 
shkallës së parë, bazuar në rrethanat në të cilat është kryer vepra penale në prani të 
disa fëmijëve, pastaj intensiteti i rrezikimit të të mirës së mbrojtur, /lëndimet që i kishte 
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pësuar i dëmtuari kanë qenë serioze/, si dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të 
miturit si kryes, i mitur madhor /tani ka mbushur moshën 21 vjet e dënon 600 euro/. 
(GJS e Kosovës, Apm.1/2005, dt.15.11.2005. Bot. në Buletinin e GJS KORRIK 
/SHKURT 2005/, fq. 9.) 
 
 
3. Shpallja e aktgjykimit 
 
Neni 366 [Shpallja e aktgjykimit] 
 
1. Pasi gjykata merr aktgjykimin, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues e shpall menjëherë. Kur gjykata nuk ka mundësi që në të 
njëjtën ditë pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të marrë aktgjykimin, 
shpalljen e aktgjykimit e shtyn më së shumti tri ditë dhe e cakton kohën dhe 
vendin e shpalljes së aktgjykimit. 

2. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues në prani të palëve, të 
përfaqësuesve të tyre ligjorë, të përfaqësuesve të autorizuar dhe të 
mbrojtësve lexon në seancë të hapur dispozitivin dhe shkurtimisht pre-
zenton arsyet e aktgjykimit.  

3. Shpallja e aktgjykimit bëhet edhe kur pala, përfaqësuesi ligjor, përfaqë-
suesi i autorizuar ose mbrojtësi nuk janë të pranishëm. Gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupi gjykues mund të urdhërojë që të akuzuarit i cili 
nuk është i pranishëm t’ia komunikojë gojarisht aktgjykimin ose t’i 
dërgohet me shkrim aktgjykimi. 

4. Kur publiku është përjashtuar nga shqyrtimi gjyqësor, dispozitivi i akt-
gjykimit gjithmonë lexohet në seancë të hapur. Trupi gjykues vendos se a 
do ta përjashtojë publikun me rastin e prezentimit të arsyeve të aktgjykimit 
dhe në ç’masë e përjashton. 

5. Të gjithë të pranishmit e dëgjojnë leximin e dispozitivit të aktgjykimit duke 
qëndruar në këmbë. 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Aktgjykimi, sipas rregullit, shpallet menjëherë pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, 
ose, së paku, brenda të njëjtës ditë. Në çështjet penale të ndërlikuara ose kur procedura 
zhvillohet për shumë vepra penale apo kur ka më shumë të akuzuar dhe dosja penale 
përfshinë material të gjerë, gjykata mund ta shtyjë shpalljen e aktgjykimit më së shumti 
tri ditë. 
Tejkalimi i afatit treditor nuk ka pasoja procedurale përveç që palët mund ta theksojnë 
në ankesë si shkelje relative të procedurës penale (neni 384 paragrafi 2). Me atë rast 
Gjykata e Apelit çmon nëse ky lëshim ka ndikuar ose ka mundur të ndikojë në marrjen 
e aktgjykimit të ligjshëm dhe të drejtë.  
Me rastin e shtyrjes së shpalljes të aktgjykimit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 
trupit gjykues duhet të caktojë kohën dhe vendin e shpalljes së aktgjykimit. 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues në prani të personave nga 
paragrafi 2 i këtij neni e lexon publikisht dispozitivin e aktgjykimit nga procesverbali i 
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shqyrtimit gjyqësor dhe shkurtimisht prezanton arsyet e aktgjykimit të cilat kanë 
ndikuar në marrjen e llojit përkatës të aktgjykimit. 
Shpallja bëhet edhe kur personat nga paragrafi 3 i këtij neni nuk janë të pranishëm. 
Shpallja gojarisht e aktgjykimit është në funksion të njoftimit të palëve dhe të publikut 
me përmbajtjen e aktgjykimit. Ndryshe, akti i shpalljes nuk ka ndonjë rëndësi juridike 
procedurale. Aktgjykimi i shpallur duhet sipas nenit 369 të përpilohet me shkrim dhe 
t’u dorëzohet palëve në kopje të vërtetuar. 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues mund të urdhërojë që të akuzuarit 
i cili nuk është i pranishëm t’ia komunikojë gojarisht aktgjykimin ose t’i dërgohet me 
shkrim aktgjykimi. 
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Pavarësisht nëse publiku ka qenë i përjashtuar në shqyrtim gjyqësor, dispozitivi i 
aktgjykimit gjithmonë lexohet në seancë publike. Mirëpo me rastin e prezantimit të 
arsyetimit të aktgjykimit, nëse publiciteti ka qenë i përjashtuar në shqyrtimin gjyqësor, 
trupi gjykues (ose gjyqtari i vetëm gjykues) vendos se a do ta përjashtojë dhe në 
ç’masë e përjashton publikun.  
Qëndrimi në këmbë i të gjithë personave që prezantojnë në gjykatore derisa lexohet 
dispozitivi i aktgjykimit manifeston respektin ndaj gjykatës dhe vendimit të saj që 
duhet pasur ndaj pushtetit gjyqësor. Mosrespektimi eventual i dispozitës së paragrafit 5 
nuk ndikon në rregullsinë juridike të procesit të shpalljes së aktgjykimit.  
 
Neni 367 [Paraburgimi pas shpalljes së aktgjykimit] 
 
1. Me rastin e marrjes së aktgjykimit me të cilin i akuzuari dënohet me 

burgim, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues: 
1.1. Cakton, vazhdon paraburgim kur ekzistojnë kushtet nga neni 187, 

paragrafi 1 i këtij Kodi; ose 
1.2. Ndërpren paraburgimin nëse i akuzuari ndodhet në paraburgim kur 

pushojnë së ekzistuari shkaqet për të cilat është paraburgosur. 
2. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues shqipton dënim prej pesë 

ose më shumë vjet burg të akuzuarit ia cakton paraburgimin, nëse ai nuk 
gjendet në paraburgim, ose ia vazhdon atë kur i akuzuari gjendet në 
paraburgim. 

3. Nëse dënimi i shqiptuar është më i ulët së pesë vjet, atëherë paraburgimi 
caktohet ose vazhdohet nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara me nenin 
187 par. 1 i këtij kodi.  

4. Trupi gjykues gjithmonë ndërpren paraburgimin dhe urdhëron lirimin e të 
akuzuarit nëse: 
4.1. Është liruar nga akuza; 
4.2. Është deklaruar fajtor, por është liruar nga dënimi; 
4.3. Është dënuar vetëm më gjobë ose i është shqiptuar vërejtja 

gjyqësore; 
4.4. I është shqiptuar një nga dënimet alternative, përveç dënimit me 

gjysmëliri nga neni 61 i Kodit Penal; 
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4.5. Për shkak të llogaritjes së paraburgimit në lartësinë e dënimit, ai veç 
e ka mbajtur dënimin; ose 

4.6. Akuza është refuzuar, përveç në rastin kur është refuzuar për shkak 
të moskompetencës së gjykatës. 

5. Para caktimit ose heqjes së paraburgimit nga paragrafi 3 ose 4 i këtij neni, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues së pari dëgjon mendimin e 
prokurorit të shtetit, nëse procedura është filluar me kërkesën e tij, dhe 
pastaj dëgjon të akuzuarin apo mbrojtësin e tij. 

6. Kur i akuzuari gjendet në paraburgim dhe gjyqtari i vetëm gjykues ose 
trupi gjykues çmon se ende ekzistojnë shkaqet për të cilat ishte caktuar 
paraburgimi, paraburgimin e vazhdon me aktvendim të posaçëm. 
Gjithashtu, me aktvendim të posaçëm e cakton ose e heq paraburgimin. 
Ankesa kundër aktvendimit nuk e pezullon ekzekutimin e aktvendimit. 

7. Paraburgimi i caktuar ose i vazhduar sipas dispozitave të paragrafëve 3 
deri 6 të këtij neni mund të zgjasë derisa aktgjykimi të marrë formë të 
prerë, por jo më shumë se koha e dënimit të shqiptuar në aktgjykimin e 
gjykatës themelore. 

8. I akuzuari i dënuar me burgim, i cili gjendet në paraburgim, me kërkesën e 
tij mund të transferohet me aktvendim të gjyqtarit të vetëm gjykues ose të 
kryetarit të trupit gjykues në institucionin për mbajtjen e dënimit para se 
aktgjykimi të marrë formë të prerë. 

  
Paragrafi 1. 
 
Paraburgimi është masa më e rëndë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në 
procedurë penale ngase me të bëhet kufizimi i lirisë së tij. S'ka dyshim së liria është një 
prej të drejtave themelore të individit e garantuar me të drejtën ndërkombëtare dhe me 
të drejtën vendore. Mirëpo, nën kushtet dhe në procedurën e përcaktuar me ligj (neni 
12, neni 185 i KPP), megjithatë, mund të bëhet kufizimi i lirisë, me ç’rast personi i 
privuar lirie ka të drejtë që për ligjshmërinë e kufizimit të lirisë së tij të vendos gjykata.  
KPP në nenin 164 dhe 187 paragrafi 1 parasheh mundësinë e kufizimit të lirisë së të 
pandehurit dhe përcakton kushtet nën të cilat mund të caktohet paraburgimi. S'ka 
dyshim se çështja e heqjes paraprake të lirisë është një prej çështjeve me delikate në 
procedurë penale. Paraburgimi duhet të hiqet në çdo fazë të procedurës posa të 
pushojnë shkaqet për caktimin e tij (neni 185). 
Paragrafi 1 autorizon gjyqtarin e vetëm gjykues ose trupin gjykues që me rastin e 
marrjes së aktgjykimit me të cilin i akuzuari shpallet fajtor dhe dënohet me burgim, të 
caktojë ose të vazhdojë paraburgimin kur ekzistojnë kushtet nga neni 187, paragrafi 1 i 
KPP; ose të ndërpres paraburgimin nëse pushojnë së ekzistuari shkaqet për të cilat 
është caktuar paraburgimi.. 
Për kushtet për paraburgim shih: komentin te neni 187. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Kodi i procedurës penale i takon grupit të drejtave pozitive të cilat i përmbahen sistemit 
taksativ të përcaktimit të shkaqeve për paraburgim. KPP ka përcaktuar kushtet sipas të 
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cilave mund të paraburgoset një person dhe e autorizon gjykatën (gjyqtarin e 
procedurës paraprake) që, sipas kërkesës me shkrim të prokurorit të shtetit pas seancës 
dëgjimore, të caktojë paraburgimin kur vlerëson se kushtet e parapara janë plotësuar.  
Paragrafi 2 i këtij neni parasheh paraburgimin obligator. Për paraburgim obligator 
është me rëndësi lartësia e dënimit të shqiptuar me burgim, jo lartësia e dënimit të 
parashikuar me ligj. Kur gjykata shqipton dënim me burgim prej pesë ose më shumë 
vitesh, të akuzuarit i a cakton apo ia vazhdon paraburgimin varësisht nga ajo se i 
akuzuari a është në liri apo gjendet në paraburgim.  
Dënimi me burgim prej pesë ose më shumë vitesh mund të jetë dënim i shqiptuar për 
një vepër penale ose për vepra penale në bashkim apo dënim me të cilin është përfshirë 
edhe dënimi i shqiptuar më përpara me aktgjykim të formës së prerë por ende i 
paekzekutuar.  
Paraburgimi është obligatorë edhe në procedurë ndaj të miturve, kur është shqiptuar 
dënimi burg për të mitur prej pesë ose më shumë vitesh. Kjo për arsye se në Kodin e 
drejtësisë për të mitur nuk ka dispozitë të posaçme e cila do ta rregullonte në mënyrë 
tjetër këtë çështje. - neni 5 i KDM.  
Kur i akuzuari është dënuar me pesë vjet burgim ose më shumë, lartësia e dënimit 
shkakton rrezik potencial për mundësinë e ikjes së tij nëse mbetet në liri. Sidoqoftë, 
paraburgimi obligator nuk mund të zëvendësohet me dorëzani nga neni 179. në këtë 
drejtim edhe vendimi i GjS të Kroacisë (VSH Kž. 221/62 datë 31. I 1962).615  
Paragrafi 3 parasheh paraburgimin fakultativ. Sipas tij, kur është shqiptuar dënim më i 
ulët së pesë vjet, atëherë paraburgimi caktohet ose vazhdohet nëse janë plotësuar 
kushtet e përcaktuara me nenin 187 paragrafi 1 i këtij kodi.  
  
Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4 përcakton rastet e heqjes detyrimisht të paraburgimit. Kurdo që trupi 
gjykues (apo gjyqtari i vetëm gjykues) ka të bëjë me ndonjë rast të paraparë në 
nënparagrafët 4.1. deri 4.6. ndërprenë paraburgimin.  
Paraburgimi në rend të parë ndërpritet me rastin e marrjes së disa llojeve të aktgjykimit 
(a/ aktgjykimi lirues; b/ aktgjykimi fajësues ku i akuzuari është liruar nga dënimi - neni 
77 i KP, është dënuar me gjobë - neni 46 i KP, i është shqiptuar vërejtja gjyqësore - 
neni 85 i KP, apo i është shqiptuar një nga dënimet alternative - neni 49 i KP, përveç 
dënimit me gjysmë liri nga neni 61 i KP; dhe c/ aktgjykimi refuzues. Pastaj 
paraburgimi ndërpritet kur me llogaritjen e tij në lartësinë e dënimit, ai veç e ka 
mbajtur dënimin. 
Sipas nën-paragrafit 4.6. të paragrafi 4 ndërpritet paraburgimi kur akuza është refuzuar, 
“përveç në rastin kur është refuzuar për shkak të mos kompetencës së gjykatës”. Ky 
përjashtim është i panevojshëm. Teksti në fjalë paraqet një mbetje nga legjislacioni i 
më hershëm, i cili nuk përkon me zgjidhjen që e kishte Kodi i përkohshëm i procedurës 
penale as me zgjidhjen e KPP tani në fuqi për sa i përket rasteve kur merret aktgjykimi 
refuzues. Mos kompetenca e gjykatës nuk është shkak për marrje të aktgjykimit 
refuzues sipas nenit neni 363, por shkakton procedimin për dërgim të lëndës gjykatës 
kompetente (neni 37).  

                                                 
615 Petrić 2, fq. 154. 
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Paragrafi 5. 
 
Para caktimit ose heqjes së paraburgimit nga paragrafi 3 ose 4 i këtij neni, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose trupi gjykues së pari dëgjon mendimin e prokurorit të shtetit, të 
akuzuarit apo të mbrojtësit të tij. Mendimi i prokurorit të shtetit, i të akuzuarit apo i 
mbrojtësit të tij nuk e obligon gjykatën. Gjykata vendos në bazë të vlerësimit që ka për 
rastin 
 
Paragrafi 6. 
 
Dispozita e paragrafit 6 parasheh që, me rastin e marrjes së aktgjykimit me të cilin i 
akuzuari dënohet me burgim, me aktvendim të posaçëm të vendoset për vazhdim të 
paraburgimit (kur ende ekzistojnë shkaqet për paraburgim); të caktohet paraburgim 
(nëse i akuzuari ka qenë në liri dhe paraburgimi caktohet sipas paragrafit 2 dhe 3); ose 
të ndërpritet paraburgimi (kur i akuzuari ka qenë në paraburgim dhe paraburgimi hiqet 
sipas paragrafit 4 apo më nuk ekzistojnë shkaqet për paraburgim. 
Aktvendimi i posaçëm lidhur me paraburgimin ekzekutohet menjëherë, sepse ankesa 
kundër tij nuk e pezullon ekzekutimin. 
  
Paragrafi 7. 
 
Paraburgimi i caktuar sipas dispozitave të këtij neni (përveç paraburgimit obligator) 
nëse nuk është heqë më herët, zgjatë derisa aktgjykimi të marrë formë të prerë, por jo 
më shumë se koha e dënimit të shqiptuar në aktgjykimin e gjykatës themelore. 
Dispozita e përgjithshme për urgjencë të procedurës kur bëhet fjalë për paraburgimin 
(neni 185 paragrafi 2), për zëvendësim të masës më të rëndë me masë më të lehtë (neni 
173 paragrafi 3), dhe për heqjen e paraburgimit posa të pushojnë shkaqet për të cilat ka 
qenë i caktuar (neni 190 paragrafi 3) vlejnë edhe për veprimtarinë pas shpalljes së 
aktgjykimit. Në këtë drejtim është paraparë edhe detyrimi për Gjykatën e Apelit që, kur 
i akuzuari është në paraburgim, vendimin dhe shkresat t’ia dërgojë gjykatës themelore 
jo më vonë se tre muaj nga dita e marrjes së shkresave nga kjo gjykatë (neni 405 
paragrafi 2). 
 
Paragrafi 8. 
 
Transferimi i të akuzuarit të dënuar me burgim nga institucioni i paraburgut në 
institucionin për mbajtjen e dënimit para se aktgjykimi të marrë formë të prerë mund të 
bëhet vetëm me kërkesë të të akuzuarit i cili gjindet në paraburgim. Për aprovim apo 
mos aprovim të kërkesës së të akuzuarit vendos me aktvendim gjyqtari i vetëm gjykues 
apo kryetari i trupit gjykues. Kërkesa nuk e obligon gjykatën. 
I akuzuari i cili sipas paragrafit 8 dërgohet në institucionin për mbajtjen e dënimit i 
nënshtrohet regjimit i cili vlen për personat të cilët e mbajnë dënimin. I akuzuari 
juridikisht edhe më tutje është i paraburgosur, dhe nëse në Gjykatë të Apelit merret 
ndonjëri prej vendimeve sipas të cilave, bazuar në paragrafin 4 të këtij neni, 
paraburgimi detyrimisht hiqet, i akuzuari lirohet nga paraburgimi. 
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Mirëpo, kur Gjykata e Apelit e anulon aktgjykimin e gjykatës themelore dhe urdhëron 
rigjykimin dhe merr aktvendim për vazhdimin e paraburgimit (neni 402 paragrafi 1 dhe 
4), i akuzuari më nuk mund të qëndrojë në institucionin e ekzekutimit të dënimit.  
  
Neni 368 [Udhëzimet dhe paralajmërimet që shoqërojnë aktgjykimin] 
 
1. Pas shpalljes së aktgjykimit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues i udhëzon palët për të drejtën në ankesë. Udhëzimi shënohet në 
procesverbal të shqyrtimit gjyqësor.  

2. Kur shqiptohet dënim alternativ nga neni 49 i Kodit Penal, gjyqtari i vetëm 
gjykues ose kryetari i trupit gjykues paralajmëron të akuzuarin për 
rëndësinë e dënimit dhe kushtet të cilat duhet respektuar.  

3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues përkujton palët për 
detyrimet e tyre që, deri në përfundim të procedurës, të njoftojnë gjykatën 
për çdo ndryshim të adresës. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e nenit 368 parasheh udhëzimet (paragrafi 1) dhe paralajmërimet (paragrafët 
2 dhe 3) të cilat gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i a jep të 
akuzuarit. Udhëzimi për të drejtën në ankesë i jepet edhe të dëmtuarit. Udhëzimi gojor 
pas shpalljes së aktgjykimit ka të bëjë me njoftimin për të drejtën në ankesë, për afatin 
e paraqitjes së saj dhe për atë se kujt i dërgohet ankesa. Udhëzimi i bërë shënohet në 
procesverbal të shqyrtimit gjyqësor. Udhëzimi u jepet subjekteve përkatës edhe pse 
kopja e vendimeve kundër të cilave ekziston e drejta në ankesë u dërgohet me 
udhëzimin për të drejtën në ankesë (neni 369 paragrafi 3), në mënyrë që të njoftohen 
për këtë të drejtë, si dhe për pasojat e mosveprimit të tij nëse ai, për shkak të mosdijes, 
nuk e shfrytëzon të drejtën e tij (neni 16).  
Ndonëse paragrafi 1 i këtij neni nuk e thotë, konsiderojmë se udhëzimi për të drejtën në 
ankesë do duhej t’i jepet edhe personit të pranishëm me rastin e shpalljes së 
aktgjykimit të cilit i është konfiskuar sendi me aktgjykim, si dhe personit juridik të cilit 
i është konfiskuar dobia pasurore e fituar me vepër penale (neni 369 paragrafi 4).  
Lëshimi i dhënies së udhëzimit gojor apo i shënimit të tij në procesverbal nuk tërheq 
pasoja procedurale për vendimin. 
 
Paragrafi 2. 
 
Me rastin e shqiptimit të dënimit alternativ, i akuzuari paralajmërohet për rëndësinë e 
dënimit të tillë dhe për kushtet të cilat duhet respektuar. Për rëndësinë dhe qëllimin e 
dënimeve alternative shih: nenin 50 të KP; për kushtet të cilat duhet të respektohen me 
rastin e shqiptimit të dënimit me kusht shih nenin 51 paragrafi 3 dhe nenin 52 të KP; 
ndërsa për llojet e detyrimeve të caktuara në dënimin me kusht nenin 59 të KP. 
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Paragrafi 3. 
 
Përkujtimi që u bëhet palëve për detyrimet e tyre që, deri në përfundim të procedurës, 
të njoftojnë gjykatën për çdo ndryshim të adresës ka konotacion të paralajmërimit. 
Mirëpo, me qenë se të pandehurit paralajmërimi për detyrimin që ta njoftojë gjykatën 
për çdo ndryshim të adresës së tij ose për qëllim të ndryshimit të vendqëndrimit i është 
bërë me rastin e marrjes së tij në pyetje për herë të parë ose me rastin e dorëzimit të 
aktakuzës (neni 174 paragrafi 4), dispozita e paragrafit 3 e nenit 368 kërkon që kjo t’i 
përkujtohet të akuzuarit.  
Pamundësia e dorëzimit të aktgjykimi personalisht të akuzuarit për shkak të 
mosdhënies së adresës hapë rrugë për vënien e vendimit në stendën e gjykatë dhe pas 
tetë ditësh konsiderohet se dorëzimi është bërë në mënyrë të rregullt (neni 478 
paragrafi. 4).  
 
 
4. Përpilimi dhe dorëzimi i aktgjykimit 
 
Neni 369 [Koha dhe dorëzimi i aktgjykimit me shkrim] 
 
1. Aktgjykimi i shpallur duhet të përpilohet me shkrim brenda pesëmbëdhjetë 

ditëve nga shpallja e tij, kur i akuzuari gjendet në paraburgim ose i është 
caktuar paraburgimi, ndërsa në raste të tjera brenda 30 ditëve nga dita e 
shpalljes. Kur rasti është i ndërlikuar, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari 
i trupit gjykues mund të kërkojë nga presidenti i gjykatës që të zgjasë 
afatin për përpilimin me shkrim të aktgjykimit deri në gjashtëdhjetë ditë.  

2. Aktgjykimin e nënshkruajnë gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit 
gjykues dhe procesmbajtësi. 

3. Kopja e vërtetuar e aktgjykimit e cila përmban udhëzimin për të drejtën në 
ankesë i dërgohet palëve. 

4. Kopja e vërtetuar e aktgjykimit, së bashku me udhëzimin për të drejtën në 
ankesë i dërgohet të dëmtuarit, personit të cilit i është konfiskuar sendi me 
aktgjykim, si dhe personit juridik të cilit i është konfiskuar dobia pasurore 
e fituar me vepër penale.  

5. Kur gjykata gjatë zbatimit të dispozitave për caktimin e dënimit unik për 
vepra penale në bashkim shqipton aktgjykim duke i marrë parasysh edhe 
aktgjykimet që i kanë shqiptuar gjykatat tjera, atyre gjykatave u dërgon 
kopje të vërtetuara të aktgjykimit të formës së prerë. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Afati për shpalljen e aktgjykimit është caktuar me nenin 366, paragrafi 1. Paragrafi 1 i 
nenit 369 parasheh afat tjetër për përpilim të aktgjykimit me shkrim. Konform kësaj 
dispozite afati për përpilim me shkrim të aktgjykimit është pesëmbëdhjetë ditë nga 
shpallja e aktgjykimit kur i akuzuari është në paraburgim, përkatësisht tridhjetë ditë në 
rastet tjera.Në rastet e ndërlikuara, gjyqtari vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
mund të kërkojë nga kryetari i gjykatës zgjatjen e këtij afati deri në gjashtëdhjetë ditë. 
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Detyra e kryetarit të gjykatës është që t’i çmojë arsyet para se të vendos për zgjatje të 
afatit për ankesë.  
Në krahasim me afatet e mëhershme, Kodi në fuqi është më dorëlirë për sa i përket 
afatit për përpilim me shkrim të aktgjykimit.  
Aktgjykimin e nënshkruajnë gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues dhe 
procesmbajtësi. 
 
Paragrafët 3 deri 5. 
 
Dispozitat e paragrafëve 3 deri 5 përcaktojnë subjektët të cilëve duhet t’u dërgohet 
kopja e vërtetuar e aktgjykimit.  
Kopja e vërtetuar e aktgjykimit bashkë me udhëzimin për ankesë u dërgohet: palëve, të 
dëmtuarit, personit të cilit i është konfiskuar sendi me aktgjykim, si dhe personit 
juridik të cilit i është konfiskuar dobia pasurore e fituar me vepër penale.  
Neni 369 nuk e përfshinë mbrojtësin midis subjekteve që u dërgohet kopja e vërtetuar e 
aktgjykimit! Mirëpo, sipas nenit 478 paragrafi 2 dhe 4, kur i pandehuri ka mbrojtës 
aktgjykimi i dërgohet mbrojtësit dhe të pandehurit në pajtim me dispozitat e nenit 477 
të këtij Kodi. Në rastin e tillë, afati për ushtrimin e mjetit juridik apo të përgjigjes në 
ankesë rrjedhë nga dita e dorëzimit të shkresës të pandehurit. 
Kur ka të drejtë i dëmtuari të paraqesë ankesë kundër aktgjykimit dhe në ç’drejtim 
mund ta kundërshtojë aktgjykimin e përcakton neni 381 paragrafi 3. 
Kur gjykata në dënimin unik të shqiptuar ka llogaritur edhe dënimet e shqiptuar nga 
gjykatat tjera, kopja e vërtetuar e aktgjykimit të formës së prerë u dërgohet edhe atyre 
gjykatave.  
 
Neni 370 [Përmbajtja dhe forma e aktgjykimit me shkrim] 
 
1. Aktgjykimi i përpiluar me shkrim duhet të jetë në përputhje me aktgjykimin 

e shpallur. Aktgjykimi përfshinë hyrjen, dispozitivin dhe arsyetimin. 
2. Hyrja e aktgjykimit përfshin: shënimin se aktgjykimi merret në emër të 

popullit, emrin e gjykatës, emrin dhe mbiemrin e gjyqtarit të vetëm gjykues 
ose kryetarit dhe të anëtarëve të trupit gjykues dhe të procesmbajtësit, 
emrin dhe mbiemrin e të akuzuarit, veprën penale për të cilën i akuzuari 
është dënuar dhe nëse ka qenë i pranishëm në shqyrtimin gjyqësor, ditën e 
shqyrtimit gjyqësor, nëse shqyrtimi gjyqësor ka qenë i hapur, emrin dhe 
mbiemrin e prokurorit të shtetit, mbrojtësit, përfaqësuesit ligjor dhe të 
përfaqësuesit të autorizuar të cilët kanë qenë të pranishëm në shqyrtim 
gjyqësor, datën e shpalljes së aktgjykimit të shqiptuar dhe datën e 
përpilimit të aktgjykimit. 

3. Dispozitivi i aktgjykimit përfshin të dhënat personale të të akuzuarit dhe 
vendimin me të cilin i akuzuari shpallet fajtor për vepër penale për të cilën 
akuzohet, ose me të cilin lirohet nga akuza për atë vepër apo me të cilin 
refuzohet aktakuza. 

4. Kur i akuzuari është dënuar, dispozitivi i aktgjykimit përfshin të gjitha të 
dhënat e nevojshme të parapara në nenin 365 të këtij Kodi, ndërsa kur ai 
është liruar nga akuza ose akuza është refuzuar, dispozitivi i aktgjykimit 
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përfshin përshkrimin e veprës për të cilën është akuzuar dhe vendimin për 
shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesën pasurore juridike, nëse një 
kërkesë e tillë është paraqitur. 

5. Në rastin e gjykimit të veprave penale në bashkim, gjykata në dispozitivin e 
aktgjykimit shënon dënimet e shqiptuara për secilën vepër penale, e pastaj 
dënimin për të gjitha veprat në bashkim. 

6. Gjykata në arsyetimin e aktgjykimit paraqet arsyet për çdo pikë të 
aktgjykimit. 

7. Gjykata paraqet qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë 
arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara. Gjykata gjithashtu, 
në mënyrë të veçantë vlerëson saktësinë e provave kundërthënëse, arsyet e 
mosmiratimit të propozimit konkret të palëve, si dhe arsyet në të cilat është 
bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjeve juridike, veçanërisht me rastin e 
vërtetimit të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të 
akuzuarit, si dhe me rastin e zbatimit të dispozitave të caktuara të ligjit 
penal ndaj të akuzuarit dhe veprës së tij. 

8. Kur i akuzuari dënohet me burgim, arsyetimi përfshin rrethanat të cilat 
gjykata i ka marrë parasysh me rastin e caktimit të dënimit. Gjykata 
veçanërisht arsyeton se në cilat shkaqe është bazuar kur ka konstatuar se 
ka të bëjë veçanërisht me rast të rëndë dhe se duhet shqiptuar dënim më të 
rëndë se dënimi i paraparë, ose ka konstatuar se është e nevojshme të ulë 
apo të heqë dënimin, të shqiptojë dënim alternativ ose masën për trajtim të 
detyruar rehabilitimi ose të konfiskohet dobia pasurore e fituar me vepër 
penale. 

9. Kur në aktakuzë përcaktohet pasuria që i nënshtrohet konfiskimit, 
aktgjykimi përcakton nëse pasuria konfiskohet apo jo. Aktgjykimi 
përmban arsyetimin për konfiskimin e secilës pasuri për të cilën urdhërohet 
konfiskimi dhe arsyetimin për secilën pasuri për të cilën nuk urdhërohet 
konfiskimi.  

10. Kur i akuzuari lirohet nga akuza, në arsyetim veçanërisht shënohet arsyeja 
e paraparë në nenin 364 të këtij Kodi sipas së cilës ka vepruar. 

11. Në arsyetimin e aktgjykimit me të cilin refuzohet akuza, gjykata nuk e 
vlerëson çështjen kryesore, por kufizohet vetëm në arsyet e refuzimit të 
akuzës. 

 
Paragrafi 1. 
 
Akti më i rëndësishëm në procedurën penale është aktgjykimi. Me të sipas rregullit 
zgjidhet çështja penale në mënyrë meritore. Për shkak të rëndësisë që ka aktgjykimi, 
dispozitat e nenit 370 përcaktojnë formën dhe përmbajtjen e tij.  
Paragrafi 1 i këtij neni, vë rregullën sipas të cilës aktgjykimi i përpiluar me shkrim 
duhet të jetë në përputhje me aktgjykimin e shpallur. Shpallja e aktgjykimit bëhet duke 
e lexuar dispozitivin e aktgjykimit nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor. Andaj, edhe 
aktgjykimi i shpallur duhet të jetë në përputhje me dispozitivin e aktgjykimit të shënuar 
në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor, i cili konsiderohet të jetë origjinal (neni 319 
paragrafi 1. 
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Paragrafi 1 pastaj cakton se aktgjykimi përfshinë hyrjen, dispozitivin dhe arsyetimin. 
Secili aktgjykim duhet të përmbajë këto tri pjesë. Nëse aktgjykimi nuk është përpiluar 
në pajtim me këtë nen, konsiderohet se ekziston shkelje esenciale e dispozitave të 
procedurës penale nga neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 1.12.  
 
Paragrafi 2. 
 
Hyrja e aktgjykimit përfshinë shënimin e të dhënave sipas renditjes që e jep paragrafi 2 
i këtij neni. 
Shënimi në hyrje të aktgjykimit i veprës penale me të cilën i akuzuari akuzohet616 
nënkupton shënimin e emërtimit ligjor të veprës penale sipas Kodit penal.  
Të dhënat të cilat kanë të bëjnë me individualizimin e pjesëmarrësve në shqyrtim 
gjyqësor duhet të shënohen me emër dhe mbiemër si dhe funksioni proceduralo penal 
që e kanë pasur në procedurë. 
 
Paragrafi 3. 
 
Pjesa bazike dhe më e rëndësishme e aktgjykimit është dispozitivi. 
Sipas paragrafit 3, në dispozitiv shënohen të dhënat personale të të akuzuarit dhe 
vendimi për veprën që akuzohet (fajësues, lirues ose refuzues). Të dhënat personale të 
të akuzuarit janë siguruar gjatë procedurës paraprake me rastin e marrjes së deklaratës 
ose në fillim të seancës gjyqësore. Prandaj këto të dhëna merren nga aktakuza apo nga 
procesverbali i shqyrtimit gjyqësor. 
 
Paragrafi 4. 
 
Paragrafi 4, varësisht nga lloji i aktgjykimit që merret, përcakton përmbajtjen e 
mëtejshme të dispozitivit. 
Dispozitivi i aktgjykimit me të cilin i akuzuari shpallet fajtor përfshinë të dhënat nga 
neni 365 të KPP. Neni 365 është plotësim i rëndësishëm i nenit 370. Shih komentin e 
nenit 365. 
Dispozitivi i aktgjykimit me të cilin i akuzuari lirohet nga akuza ose dispozitivi i 
aktgjykimit me të cilin akuza është refuzuar përfshinë: 1. përshkrimin e veprës për të 
cilën është akuzuar; 2. vendimin për shpenzimet e procedurës penale; dhe 3. vendimin 
për kërkesën pasurore juridike, nëse është paraqitur kërkesë e tillë.  
  

                                                 
616 Teksti shqip dhe teksti anglisht i paragrafit 2 të nenit 370 që ka të bëjë me veprën penale e cila duhet të 
shënohet në hyrje të aktgjykimit përdorin fjalët: “veprën penale për të cilën i akuzuari është dënuar”, ndërsa 
teksti serbisht “veprën penale për të cilën është akuzuar.” Në këtë rast teksti në gjuhën serbe është me vend.  
Arsyeja qëndron në faktin se ka lloje të ndryshme të aktgjykimit. Te të gjitha llojet e aktgjykimit, ka hyrje të 
aktgjykimit. Në hyrje të aktgjykimit lirues apo të aktgjykimit refuzues s’ka logjikë të shënohet përkufizimi 
“vepra penale për të cilën i akuzuari është dënuar”, por aty është fjala për “veprën penale për të cilën i 
akuzuari është akuzuar.” Konsiderohet se veprën penale duhet shënuar në hyrje të aktgjykimit ashtu siç 
është shënuar në aktakuzë. Nëse cilësimi juridik i gjykatës për veprën dallon, kjo do të bëhet e qartë në 
dispozitiv të aktgjykimit, ndërsa arsyet për tjetër cilësim juridik shënohen në arsyetim të aktgjykimit.  
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Paragrafi 5.  
 
Paragrafi 5 i këtij neni në një mënyrë reflekton frymën e nenit 80, paragrafi 1 të KP 
lidhur me shqiptimin e dënimit unik për vepra penale në bashkim. 
 
Paragrafi 6. 
 
Dispozitat e paragrafëve 6 deri 11 të këtij neni rregullojnë pjesën e tretë të aktgjykimit 
- arsyetimin e aktgjykimit. Në arsyetimin e aktgjykimit gjykata paraqet në mënyrë të 
detajuar arsyet për çdo pikë të aktgjykimit. Paraqitja e arsyeve ka të bëjë me arsyet 
faktike dhe juridike. Arsyetimi i anës faktike të aktgjykimit mbështetet në çmuarjen e 
lirë të provave. Gjykata duhet të analizojë çdo provë veç e veç, duke përfshirë tërësinë 
e tyre, raportin ndërmjet provave, dhe të shprehet qartë se cilat prova dhe për çfarë 
arsyesh i ka pranuar ose nuk i ka pranuar. 
Ana juridike arsyetohet me interpretim dhe konkretizim të dispozitave juridike. 
Arsyetimi juridik është i domosdoshëm për përcaktim të cilësimit juridik si dhe për 
shkak të kërkesave të aktakuzës dhe të mbrojtjes, si dhe për vendimet që kanë të bëjnë 
me lëndën kryesore dhe sekondare. Mirëpo, qartësia dhe konkretizimi i arsyeve të 
aktgjykimit të shkallës së parë nuk do të thotë se ajo duhet t’i interpretojë gjerësisht e 
t’i reprodukojë provat, por duhet të përmbledhë tërësinë argumentuese të vlerësimit të 
tyre (VSRH Kž 402/2010 datë 8. VII. 2010).617  
 
Paragrafi 7. 
 
Paragrafi 7 kërkon që në arsyetim të paraqiten qartë dhe në mënyrë të plotë faktet që i 
konsideron dhe arsyet pse i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara. Me atë rast 
gjykata ka për detyrë që në mënyrë të veçantë të vlerësojë: a) saktësinë e provave 
kundërthënëse, b) arsyet e mosmiratimit të propozimit konkret të palëve, dhe c) arsyet 
në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjeve juridike, veçanërisht me rastin 
e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të akuzuarit, si 
dhe me rastin e zbatimit të dispozitave të caktuara të ligjit penal ndaj të akuzuarit dhe 
veprës së tij. 
Fjalët “në mënyrë të veçantë,” “veçanërisht” tregojnë se gjykata në arsyetim fokusimin 
e saj duhet ta përqendrojë në faktet të cilat potencohen në këtë paragraf. 
 
Paragrafi 8. 
 
Dispozita e paragrafit 8 kërkon arsyetimin e rrethanave të cilat gjykata i ka marrë 
parasysh me rastin e individualizimit të dënimit. Rrethanat e tilla si të mundshme i 
parashohin nenet 73-74 të KP. Me atë rast kërkohet që në mënyrë të veçantë të 
arsyetohen rrethanat në bazë të të cilave gjykata ka konstatuar se ka të bëjë me 
recidivin e shumëfishtë (neni 79 i KP), me ç’rast ka shqiptuar dënim më të rëndë se 
dënimi i paraparë. Në mënyrë të veçantë duhet të arsyetohen edhe rrethanat në bazë të 
të cilave gjykata e ulë apo e heqë dënimin, shqipton dënim alternativ ose masën për 
trajtim të detyruar rehabilitimi ose konfiskon dobinë pasurore të fituar me vepër penale. 
                                                 
617 Pavišić 1, vep. e cit., fq. 936. 
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Fjalët “veçanërisht me rast të rëndë” aludojnë në veprën penale - rast veçanërisht të 
rëndë - nga neni 47 i Ligjit penal të RSFJ, i cili nuk figuron në Kodin penal të Kosovës. 
  
Paragrafi 9. 
 
Kur në aktakuzë përcaktohet pasuria që i nënshtrohet konfiskimit (neni 241 paragrafi 1 
nënparagrafi 1.9.), aktgjykimi përcakton nëse pasuria konfiskohet apo jo (neni 365 
paragrafi 1 nën-paragrafi 1.4. fjalia e fundit). Për secilën pasuri për të cilën urdhërohet 
apo për të cilën nuk urdhërohet konfiskimi, duhet të jepet arsyetimi.  
 
Paragrafët 10 dhe 11. 
 
Dispozitat e paragrafëve 10 dhe 11 kanë të bëjnë me arsyetimin e aktgjykimit lirues 
dhe refuzues. Te aktgjykimi lirues baza për lirim shënohet në arsyetim të aktgjykimit, 
ndërsa te aktgjykimi refuzues, arsyetimi kufizohet vetëm në shkaqet e refuzimit të 
aktakuzës.  
 
Neni 371 [Gabimet e imëta në aktgjykim] 
 
1. Gabimet në emra dhe numra, gabimet tjera në shkrim dhe llogaritje, 

parregullsitë në mënyrën e përpilimit të aktgjykimit me shkrim dhe 
mospërputhja e aktgjykimit me shkrim me origjinalin, me kërkesë të 
palëve, të mbrojtësit ose sipas detyrës zyrtare përmirësohen nga gjyqtari i 
vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues me aktvendim të posaçëm. 

2. Nëse gabimet e imëta apo të padëmshme në aktgjykim janë objekt i 
ankesës, Gjykata e Apelit mund ta përmirësojë aktgjykimin nga neni 403. 

3. Kur të dhënat nga neni 365, paragrafi 1, nënparagrafët 1 deri në 4 dhe 
nënparagrafi 6 i këtij Kodi në aktgjykimin e përpiluar me shkrim 
ndryshojnë nga origjinali, aktvendimi për përmirësim u dërgohet 
personave nga neni 369 i këtij Kodi. Në rastin e tillë, afati i ankesës kundër 
aktgjykimit llogaritet nga dita e dorëzimit të aktvendimit. Kundër këtij 
aktvendimi nuk lejohet ankesë e posaçme. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Dispozita e paragrafit 1 në rend të parë rregullon përmirësimin e gabimeve teknike (në 
emra, numra, llogaritje dhe në mënyrën e përpilimit të aktgjykimit me shkrim). Ajo 
rregullon gjithashtu mospërputhjen e aktgjykimit me shkrim me origjinalin. Gabimet e 
sipërpërmendura, sipas kërkesës së palëve, të mbrojtësit ose sipas detyrës zyrtare, i 
përmirëson gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues me aktvendim të 
posaçëm. 
Kur gabimet e imëta apo të padëmshme në aktgjykim janë objekt i ankesës, ato mund 
t’i përmirësojë Gjykata e Apelit me aktgjykimin nga neni 403. 
Me gabime të imëta apo të padëmshme nënkuptohen gabimet teknike të cilat nuk janë 
gabime përmbajtsore të aktgjykimit.  
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Paragrafi 3. 
 
Të paragrafi 1 i këtij neni është thënë se për përmirësim të gabimeve (teknike dhe të 
mospërputhjes së aktgjykimit të përpiluar me shkrim me origjinalin e aktgjykimit duhet 
të merret aktvendim i posaçëm.  
Kur marrja e aktvendimit të posaçëm ka të bëjë me të dhënat nga neni 365, paragrafi 1 
nën-paragrafët 1.1. deri në 1.4. dhe nën-paragrafi 1.6. (të cilat i përkasin aktgjykimit 
fajësues), aktvendimi u dërgohet personave nga neni 369 i këtij Kodi. Në rastin e tillë, 
afati i ankesës kundër aktgjykimit (jo kundër aktvendimit) llogaritet nga dita e 
dorëzimit të aktvendimit.  
Për origjinalin e aktgjykimit, shih: nenin 319 paragrafi 1.  
 
Neni 372 [Ekzekutimi i sanksioneve penale] 
 
1. Kur gjykata vendos për vazhdimin ose caktimin e paraburgimit pas 

shpalljes së aktgjykimit dhe i akuzuari pajtohet me këtë, ose kur gjykata e 
cakton dënimin konform dispozitës së nenit 369 paragrafit 5 të këtij kodi, 
konsiderohet së i akuzuari është në vuajtje të dënimit konform dispozitave 
të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale. 

2. Kur me aktgjykim shqiptohet sanksioni penal nga neni 367, paragrafi 2 ose 
3, ose kur me aktgjykim të formës së prerë me shkrim shqiptohet dënimi 
nga neni 369, paragrafi 5, ndërsa i akuzuari ka ikur jashtë Kosovës apo i 
shmanget mbajtjes së dënimit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues lëshon urdhërarrest për të akuzuarin në pajtim me nenin 175. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni është komplementare me nenin 367, paragrafi 8 të 
Kodit. Ajo parasheh që statusi i të akuzuarit të paraburgosur për paraburgim të 
vazhduar ose të caktuar pas shpalljes së aktgjykimit (me kusht që i akuzuari pajtohet), 
ose kur gjykata shqipton dënimin për vepra penale në bashkim, (ndonëse aktgjykimi 
ende nuk e ka fituar formën e prerë) të ndryshojë në status të të dënuarit ndaj të cilit 
zbatohet Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale, e jo dispozitat procedurale për 
mbajtjen e paraburgimit. 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 ekzistojnë dy situata kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues lëshon urdhërarrest sipas nenin 175 për të akuzuarin i cili ka ikur nga Kosova 
apo i shmanget mbajtjes së dënimit. Urdhërarrest, sipas këtij neni, pikësëpari lëshohet 
kur me aktgjykim është shqiptuar dënimi me burgim sipas nenit 367 paragrafi 2 dhe 3. 
Po themi dënim me burgim sepse sanksioni penal i cili shqiptohet sipas këtyre dy 
paragrafëve është dënimi me burgim. Referenca në paragrafët e nenit 367 indirekt lë 
për të kuptuar se në rast të tillë janë plotësuar kushtet për paraburgim obligator apo 
fakultativ. Situata tjetër ka të bëjë me rastin kur me aktgjykim të formës së prerë, me 
shkrim, shqiptohet dënimi nga neni 369, paragrafi 5.  
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Për dallim nga rasti i parë, në rastin e dytë kërkohet që dënimi të jetë shqiptuar me 
aktgjykim të formës së prerë- me shkrim. Nuk është e qartë pse përdorën fjalët “me 
shkrim” kur dihet fakti se, pasi të shpallet, aktgjykimi përpilohet me shkrim. Me arsye 
shtrohet pyetja a mund të ketë aktgjykim në formë të prerë pa qenë i përpiluar me 
shkrim.  
 
Neni 373 [Aktgjykimi kundër personave juridik dhe ekzekutimi i aktgjykimit] 
 

Investitorët, aksionarët apo kreditorët e personit juridik nuk mund të 
kundërshtojnë aktgjykimet dhe ekzekutimin e tyre kundër personit juridik, 
përveç nëse personi i tillë është përfaqësues i personit juridik të pandehur 
nga neni 20 i Ligjit për Përgjegjësinë e Personave Juridik për Vepra 
Penale, Ligji nr. 04/L-030 ose ligji pasues. 

 
Përgjegjësia e personave juridikë për vepra penale, pastaj sanksionet penale të cilat 
mund të zbatohen ndaj personave juridik dhe dispozitat e posaçme që e rregullojnë 
procedurën penale të zbatueshme ndaj personit juridik rregullohen me Ligjin për 
përgjegjësinë e personave juridik për vepra penale. Neni 20 i këtij ligji përcakton kush 
mund të jetë përfaqësues i personit juridik të pandehur.  
Neni 373 të drejtën në kundërshtim kundër aktgjykimit ose ekzekutimit të tij kundër 
personit juridik nuk ua njeh investitorëve, aksionarëve apo kreditorëve të personit 
juridik, përveç nëse personi i tillë është përfaqësues i personit juridik të pandehur.  
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Kapitulli XXI: Mjetet juridike 
  
Gjykata e shkallës së parë, me gjithë përpjekjet dhe garancitë procedurale për të marrë 
aktgjykim të drejtë dhe të ligjshëm, jo gjithmonë e arrin këtë qellim ashtu që përvoja 
shekullore e jurisprudencës tregon se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë shpesh 
herë përmban gabime faktike dhe juridike. Shkaqet më të shpeshta që mund të sjellin te 
aktgjykimi jo i drejtë dhe jo i ligjshëm janë: lajthitjet e ndryshme, çmuarja e gabuar e 
provave, dalja në shesh e provave të panjohura deri pas marrjes së aktgjykimit, 
mungesa e profesionalizmit, mbingarkesa e gjykatës e të tjera. 618 Për të evituar 
gabimet faktike dhe juridike në aktgjykimin e shkallës së parë, në procedurat penale 
bashkëkohore janë miratuar sisteme të ndryshme të mjeteve juridike. E drejta e 
përdorimit të mjeteve juridike në procedurën penal bashkëkohore është një e drejtë 
themelore e të pandehurit kundër të cilit zbatohet procedimi penal. Me realizimin e 
kësaj të drejte, në fakt mbrohen të drejtat dhe liritë e njeriut.619 Të drejtë në paraqitjen e 
mjeteve juridike, përveç të pandehurit e ka edhe pala kundërshtare por për shkaqe të 
caktuara i dëmtuari dhe disa persona të tjerë. Shqyrtimi i vendimit gjyqësor në shkallë 
të dytë nuk është i detyrueshëm. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë shqyrtohet 
parimisht në kufijtë e mjetit juridik të personave të autorizuar dhe përjashtimisht jashtë 
kufijve të mjetit juridik (neni 394).  
Për dallim nga e drejta anglosaksone e cila e ka ruajtur parimin common law, sipas të 
cilit mjeti juridik nuk mund të paraqitet kundër aktgjykimit lirues dhe ku ekzistojnë 
kufizime të caktuara për paraqitje të ankesës kundër aktgjykimit dënues, sipas KPP-së 
nuk ekzistojnë kufizime të tilla, ashtu që ankesa mund të paraqitet jo vetëm kundër 
aktgjykimit refuzues dhe aktgjykimit dënues por edhe kundër aktgjykimit lirues. 620  
Për rëndësinë e mjeteve juridike flet fakti se e drejta e përdorimit të tyre parashihet me 
kushtetutat e shteteve bashkëkohore dhe dokumentet më të rëndësishme ndërkombëtare 
për të drejtat e njeriut. Kështu, Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 32 e 
parashikon të drejtën e çdo personi për të përdorur mjetet juridike kundër vendimeve 
gjyqësore dhe administrative me të cilat cenohen të drejtat e tij në procedurën e 
përcaktuar me ligj.  
Në nenin 14, pika 5 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike 
parashikohet që çdo person i deklaruar fajtor ose i dënuar për një vepër penale të 
caktuar ka të drejtë të kërkojë nga gjykata më e lartë ta shqyrtojë vendimin e fajësisë 
apo dënimit në pajtim me ligjin. Po, kështu, sipas nenit 13 të Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, çdo person të cilit i shkelen të 
drejtat dhe liritë e parashikuara me këtë Konventë, gëzon të drejtën e përdorimit të një 
mjeti juridik efektiv. Për më tepër, sipas Protokollit nr. 7 të nenit 2, paragrafi 1 të 

                                                 
618 Lidhur me karakteristikat e sistemit gjyqësor të Kosovë më gjërësisht shih: Murati, Rexhep, Main 
Characteristics of the Judicial Criminal System in Kosovo, Deccenium Moztanicense, Rijeka, 2008, fq. 
337-352. 
619 Lidhur me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në procedurën penale më gjërsisht shih: Murati, Rexhep, 
Judicial criminal system in Kosova and the protection of human rights and fundamental freedoms, DIR-
diritto&diritti, 08/12/2011; Murati, Rexhep, Some Aspects of Human Rights and Freedoms Protection in 
Criminal Proceedings, Uni percorso di studio sui diritti umani, Prishtina 2008 - Bergamo 2010. 
620 Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. cit., fq. 757. 
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Konventës Evropiane, çdo person i dënuar nga një gjykatë për vepër penale ka të drejtë 
që vendimi i dhënë të shqyrtohet nga një gjykatë e instancës më të lartë. Përveç kësaj, 
sipas nenit 4, paragrafi 2 të Protokollit nr. 7, shprehimisht parashikohet mundësia e 
rishikimit të procedurës penale në përputhje me ligjin e procedurës penale të shtetit 
përkatës, nëse ekzistojnë prova të reja apo të zbuluara rishtas. Po ashtu, sipas të njëjtës 
dispozitë, aktgjykimi i formës së prerë mund të rishqyrtohet edhe në rastet kur në 
procedurën e mëparshme janë bërë shkelje esenciale të ligjit të cilat kanë mundur të 
ndikojnë në zgjidhjen e drejtë të çështjes penale.  
Mjetet juridike janë veprime procedurale me të cilat personat e autorizuar, përkatësisht 
bartësit e të drejtës në mjetin përkatës juridik, atakojnë vendimin të cilin e konsiderojnë 
jo të drejtë dhe jo të ligjshëm duke kërkuar nga gjykata e cila vendos lidhur me mjetin 
juridik që ta ndryshojë ose prish vendimin e atakuar (aktgjykimin ose aktvendimin), me 
vendim të vet.621 Si e tillë, procedura me mjetet juridike është e lidhur me parimin 
shumëshkallësh sipas të cilit për një çështje vendosin gjykatat e instancave të 
ndryshme. Në këtë mënyrë duke vendosur për të njëjtën çështje gjykatat e instancave të 
ndryshme krijohet mundësia për t’u eliminuar të metat eventuale të aktgjykimit të 
shkallës së parë. 
Në teorinë e të drejtës së procedurës penale konsiderohet se arsyetimi dhe qëllimi 
kryesor i ekzistimit të mjeteve juridike është eliminimi i pasojave të vendimit gjyqësor 
të padrejtë dhe të paligjshëm dhe krijimi i kushteve për të marrë vendim të drejtë dhe të 
ligjshëm.622 Në anën tjetër, vet ekzistimi i mjeteve juridike ndikon në mënyrë 
preventive që gjykatat e shkallës së parë të marrin vendime të drejta dhe të ligjshme. 
Nuk është e pa rëndësishme për gjykatën e shkallës së parë se çfarë do të thotë gjykata 
e instancës më të larat lidhur me vendimin e atakuar. Për më tepër, në teori nuk 
përjashtohet mundësia e ndikimit negativ të mjeteve juridike në marrjen e vendimit të 
drejtë dhe të ligjshëm. Kështu, gjyqtari i shkallës së parë në vend që të marrë vendimin 
sipas bindjes së vet të lirë ai vendos nën opsesionin së çka do të thotë gjykata e shkallës 
së dytë që në një mënyrë relativizon parimin e bindjes së lirë të gjykatës.623  
Mjetet juridike ndahen në mjete juridike në kuptim të ngushtë dhe mjete juridike në 
kuptim të gjerë. Mjete juridike në kuptim të ngushtë janë të gjitha mjetet juridike me të 
cilat atakohet vendimi gjyqësor Në mjetet juridike në kuptim të ngushtë bëjnë pjesë 
mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme. Me mjete juridike të rregullta atakohet 
vendimi gjyqësor i cili nuk ka marrë formën e prerë. Mjetet e rregullta juridike 
pengojnë arritjen e formës së prerë të vendimit gjyqësor. Sipas KPP-së mjet i rregullt 
juridik është ankesa kundër aktgjykimit dhe ankesa kundër aktvendimit. Ndërkaq, me 
mjetet juridike të jashtëzakonshme atakohet vendimi i cili ka marrë formën e prerë. Në 
mjete të jashtëzakonshme juridike sipas KPP-së bëjnë pjesë: kërkesa për rishikim të 
procedurës penale (nenet 419-428), kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit 
(nenet 429- 431) dhe te kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë (nenet 432-441). Siç 
mund të shihet, kriter kryesor i ndarjes së këtyre mjeteve juridike, është forma e prerë e 
vendimit gjyqësor. Ndërkaq mjetet juridike në kuptim të gjerë përfshijnë përveç 
mjeteve juridike në kuptim të ngushtë (mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme) edhe 

                                                 
621 Vasiljević, Grubač 2, fq. 554. 
622 Ibid., fq. 555; Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. 
cit., fq. 124. 
623 Vasiljević, Grubač 2, op. cit., fq. 553. 
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kërkesat të tjera të lejuara me ligj (p.sh. kërkesa për kthim në gjendje të mëparshme 
dhe kundërshtimi i urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake etj). Duhet theksuar se 
kundër të njëjtit vendim njëkohësisht nuk mund të paraqitet edhe mjeti i rregullt juridik 
edhe mjeti i jashtëzakonshëm juridik. Më tutje, mjetet juridike ndahen në mjete 
juridike me efekt devolutiv dhe jo devolutiv, me efekt suspenziv dhe josuspenziv, në 
mjete juridike të plota dhe jo të plota dhe në mjete juridike me efekt ekstensiv apo të 
zgjeruar siç është rasti i institucionit (beneficium cohaesionis).  
Me mjete juridike me efekt devolutiv duhet kuptuar ato mjete juridike për të cilat 
vendoset parimisht para gjykatës më të lartë (lat. iudex ad quem), e jo para gjykatës e 
cila ka nxjerr aktgjykimin e atakuar (lat.iudex a quo).624 Mjetet juridike me efekt jo 
devolutiv janë ato për të cilat vendos e njëjta gjykatë e cila e ka marr vendimin e 
atakuar. Kështu, mjetet e rregullta juridike sipas rregullit kanë karakter devolutiv. 
Karakter devolutiv kanë edhe mjetet juridike të jashtëzakonshme përveç kërkesës për 
rishikim të procedurës penale.  
Me mjete juridike me efekt suspenziv duhet kuptuar ato mjete me të cilat shtyhet 
ekzekutimi i vendimit të atakuar. Në anën tjetër, mjetet juridike me efekt jo suspenziv 
duhet kuptuar ato mjete juridike të cilat nuk shtyjnë ekzekutimin e vendimit gjyqësor. 
Duhet theksuar se sipas rregullit mjetet e rregullta juridike kanë efekt suspenziv 
ndërkaq mjetet e jashtëzakonshme juridike nuk kanë efekt suspenziv.  
Mjete juridike të plota janë ato mjete juridike të cilat mund të paraqitën nga të gjitha 
bazat ligjore (për arsye faktike dhe juridike), ndërkaq mjetet juridike jo të plota janë atë 
mjete juridike të cilat mund të paraqitën vetëm nga disa baza ligjore. Sipas rregullit, në 
mjetet juridike të plota bëjnë pjesë mjetet e rregullta juridike ndërkaq në mjete juridike 
jo të plota juridike bëjnë pjesë mjetet e jashtëzakonshme.  
Procedimi lidhur me ankesën është i njëjtë, pa marr parasysh se cila gjykatë do vendosë 
për te.  
Ankesën në procedurën penale mund ta paraqesin vetëm personat e autorizuar në afat 
prej pesëmbëdhjetë ditësh nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Afati i 
paraqitjes së ankesës parimisht fillon të rrjedhë nga dita e dorëzimit të kopjes së 
aktgjykimit por përjashtimisht ky afat mund të rrjedhë edhe nga një moment tjetër 
procedural, nga dorëzimi i aktvendimit me të cilin është përmirësuar aktgjykimi (neni 
371, paragrafi 3). 
Afati për paraqitje të ankesës kundër aktgjykimit nuk mund të shtyhet, mirëpo i 
akuzuari (por jo edhe mbrojtësi dhe personat tjerë të autorizuar për paraqitje të 
ankesës) ka të drejtë nën kushtet e parashikuara në nenet 447-449, të kërkojë kthimin 
në gjendje të mëparshme për ankesë kundër aktgjykimit ose aktvendimit për 
konfiskimin e dobisë pasurore nëse i lëshon këto afate për shkaqe të arsyeshme.  
Nëse gjatë afatit të paraqitjes së ankesës ndryshon personaliteti i përfaqësuesve të 
palëve, pjesëmarrësve procedural ose mbrojtësit (p.sh. ndryshimi i përfaqësuesve 
ligjor, përfaqësuesve të autorizuar ose mbrojtësit); deklaratat e dhëna kohë më parë të 
këtyre subjekteve (heqja dorë ose tërheqja etj) duhet të respektohen me përpikëri nga 
përfaqësuesit e ri procedural. Kjo për arsye se afatet e reja për këtë subjekt nuk rrjedhin 
ndërkaq afatet ekzistuese nuk mund të vazhdohen. 

                                                 
624 Grubač, op. cit., fq. 443. 
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Objekt i mjetit juridik është vendimi gjyqësor përkatësisht dispozitivi i aktgjykimit, si 
pjesë qendrore e aktgjykimit në të cilin është vendosur për çështjen penale. Me mjetin 
juridik synohet të ndryshohet pikërisht kjo pjesë e aktgjykimit.  
E drejta në ankesë ka karakter absolut që nënkupton se me ligj e as me ndonjë akt të 
përgjithshëm juridik, e drejta për ankesë nuk mund të përjashtohet, përkatësisht 
personave të autorizuar për paraqitje të ankesës nuk mund t’ju kufizohet e drejta e 
ushtrimit të ankesës625.  
 
 
1. Mjetet juridike 
 
Me Kodin e ri të procedurës penale, dispozitave që kishin të bënin me mjetet juridike të 
Kodit të Procedurës së Penale të mëparshëm, përveç pak ndryshimeve e plotësimeve në 
dispozitat ekzistuese, në fillim të kapitullit u janë shtuar edhe nenet 374-379, si 
dispozita krejtësisht të reja. Këto dispozita synojnë të vëjnë “rregull” në procedim me 
mjete juridike në procedurë penale por nuk është mjaft i qartë efekti i zbatimit të tyre 
në praktikë.626 
Procedura me mjete juridike sipas nenit 68, paraqet fazën e katërtë të procedurës 
penale. Dispozitat e Kodit të Përkohshëm të procedurës penale lidhur me mjetet 
juridike (të rregullta dhe të jashtëzakonshme) me pak ndryshime, ishin dispozitat që 
ishin akceptuar nga LPP i RSFJ. Në bazë të dispozitave të tilla, procedura penale lidhur 
me mjetet juridike është zbatuar pa vështirësi të mëdha. 
Sidoqoftë, dispozitat e neneve 374-379 synojnë të jenë dispozita të përgjithshme dhe 
ato nuk ndikojnë në rastet kur me Kod parashihet ndryshe. Por si të tilla edhe këto 
dispozita të reja kanë karakter obligativ. Mosrespektimi i tyre rezulton me pasoja të 
caktuara procedurale, sepse asnjë kundërshtim apo kërkesë, asnjë përgjigje në 
kundërshtim apo në kërkesë që nuk është në pajtim me nenet 376 deri 378 nuk 
shqyrtohet. 
 
Neni 374 [Llojet e mjeteve juridike] 
 
1. Përveç rasteve kur parashihet ndryshe me këtë Kod, pala mund të paraqesë 

mjetin juridik në gjykatën e shkallës drejtpërdrejtë më të lartë përmes:  
1.1. Ankesës kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjykatën e 

Apelit. 
                                                 
625 Škulić 1, fq. 1046. 
626 Me rastin e shqyrtimit të Projektit të Kodit të procedurës penale në Grupin punues të Komisionit për 
Legjislacion të Kuvendit të Kosovës, ne profesorët autorë të këtij Komentari, si anëtar të grupit punues të 
Komisionit Legjislativ, kishim propozuar shumicën dërmuese të amendamenteve të cilat u aprovuan në 
Kuvendin e Kosovës me rastin e aprovimit të KPP. Kishte propozime edhe për amendamente të tjera por që 
nuk u morën parasysh me arsyetim se kjo do të çonte në amandamentim të mbi 40% të dispozitave të Kodit 
dhe atëherë do të duhej të hartohet draft i ri. Për hartim të draftit të ri më nuk kishte kohë, sepse Kodi pas 
aprovimit u shpall në Gazetën Zyrtare Nr. 37, më 28 Dhjetor 2012, ndërsa hyri në fuqi më 1 Janar 201.  
Për sa i përket dispozitave të neneve 374-379, ne kishim propozuar në grupin punues që ato të hiqen fare 
nga Kodi me arsyetim se ato më shumë shkaktojnë huti në procedurë të mjeteve juridike bukur të 
konsoliduar se sa që i ndihmojnë kësaj faze të procedurës penale. Mendim të njëjtë kishin edhe anëtarët e 
grupit nga praktika gjyqësore por, me rastin e votimit shumica ishte që këto dispozita të mbetën në Kod. 
Sidoqoftë, këto dispozita nuk është lehtë të komentohen.  
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1.2. Ankesës kundër aktgjykimi të Gjykatës së Apelit në Gjykatën 
Supreme të Kosovës sipas paragrafit 1 të nenit 407, ose kur me 
aktgjykim shqiptohet dënimi me burgim të përjetshëm. 

1.3. Ankesës kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjykatën e 
Apelit. 

1.4. Kërkesës për mjetin e jashtëzakonshëm juridik nga Gjykata 
Themelore apo Gjykata e Apelit në Gjykatën Supreme të Kosovës. 

2. Kur lejohet me këtë Kod, urdhri i gjyqtarit të procedurës paraprake mund 
të shqyrtohet nga kolegji i përbërë prej tre gjyqtarëve të gjykatës 
themelore. Urdhri i shqyrtuar nga kolegji shqyrtues nga ky paragraf mund 
të shqyrtohet nga Gjykata e Apelit apo Gjykata Supreme vetëm me rastin e 
ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës themelore. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni shpreh karakterin devolutiv të mjetit juridik - 
ankesës dhe kërkesës (për mjet të jashtëzakonshëm juridik), ndonëse karakteri 
devolutiv i ankesës në mënyrë indirekte kuptohet edhe nga nenet 388, 389 dhe 407, 
kurse për mjet të jashtëzakonshëm nga nenet 431 dhe 435.  
Sipas dispozitës së paragrafit 1 pala mund të paraqesë ankesën nëpërmjet gjykatës që 
ka marrë aktgjykimin të cilin e atakon me ankesë, drejtpërdrejtë, në gjykatën më të 
lartë. Kështu, ankesa kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore paraqitet për Gjykatën 
e Apelit; ankesa kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit paraqitet për Gjykatën 
Supreme të Kosovës. Ankesa kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore paraqitët për 
Gjykatën e Apelit. 
Nga paragrafi 1, nënparagrafi 1.4., po të interpretohej si dispozitë e izoluar, do të mund 
të konkludohet se për kërkesë të paraqitur për mjet të jashtëzakonshëm juridik vendosë 
Gjykata Supreme e Kosovës. Konkludimi i tillë vlen për sa i përket Kërkesës për zbutje 
të jashtëzakonshme të dënimit dhe për Kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, por jo 
edhe për sa i përket Kërkesës për rishikim të procedurës penale. Kërkesa për rishikim 
të procedurës penale paraqitet për shkak të lajthimeve të natyrës faktike, andaj për të 
vendosë gjykata e cila e ka marrë aktgjykimin e formës së prerë (neni 427, paragrafi 3).  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas nenit 24 të Kodit të procedurës penale, gjyqtari i procedurës paraprake në 
departamentin e përgjithshëm apo departamentin për krime të rënda mund të nxjerr 
vendime apo urdhra. Vendimet e gjyqtarit të procedurës paraprake, në bazë të ankesës 
mund të shqyrtohen në Gjykatë të Apelit. Mirëpo, kur pala e kundërshton urdhrin e 
gjyqtarit të procedurës paraprake, kundërshtimi mund të shqyrtohet nga kolegji 
shqyrtues i të njëjtit departament. Afati për paraqitje të kundërshtimit është dyzetë tetë 
orë, ndërsa për ankesë pesë ditë nga momenti kur pala pranon urdhrin apo vendimin e 
gjyqtarit të procedurës paraprake. 
Sipas paragrafit 2 të nenit 374 urdhri i gjyqtarit të procedurës paraprake mund të 
shqyrtohet nga kolegji shqyrtues të gjykatës themelore. Urdhri i shqyrtuar nga kolegji 
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shqyrtues i gjykatës themelore mund të shqyrtohet nga Gjykata e Apelit apo Gjykata 
Supreme vetëm me rastin e ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës themelore. 
  
 
2. Rregullat e përgjithshme të procedurës ankimore  
 
Neni 375 [Paanshmëria në shqyrtimin e mjetit juridik] 
 
1. Asnjëra palë nuk lejohet të ketë komunikim në prezencën e vetëm njërës 

palë me kolegjin shqyrtues, Gjykatën e Apelit apo Gjykatën Supreme 
lidhur me kundërshtimin apo kërkesën për mjet juridik që pret zgjidhjen 
nga kolegji shqyrtues, Gjykata e Apelit ose Gjykata Supreme, apo të cilën 
pala pretendon ta paraqesë te kolegji shqyrtues, Gjykata e Apelit ose 
Gjykata Supreme.  

2. Asnjë gjyqtari i kolegjit shqyrtues, Gjykatës së Apelit apo Gjykatës 
Supreme nuk komunikon lidhur me kundërshtimin apo kërkesën për mjet 
juridik me palën e cila ka interes në këtë mjet juridik që pret vendimin e 
Gjykatës së Apelit apo Gjykatës Supreme, apo të cilën pala pretendon ta 
paraqesë para kolegjit shqyrtues, Gjykatës së Apelit apo Gjykatës Supre-
me. 

3. Gjyqtari me të cilin pala tenton të komunikojë pa praninë e palës tjetër, në 
kundërshtim me paragrafin 1 ose 2 të këtij neni, refuzon komunikimin 
menjëherë dhe informon palët tjera për tentimin e palës për të komunikuar 
pa praninë e tyre. 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Sipas nenit 5, paragrafi 1 të KPP, çdo person i dyshuar ose i akuzuar për vepër penale, 
ka të drejtë të kërkojë procedurë të paanshme penale të zbatuar në kohë të arsyeshme. 
(për objektivitetin dhe paanshmërinë e gjykatës shih komentin e këtij neni). 
Neni 375 me dispozitat e tij synon që paanshmërinë e gjykatës në shqyrtimin e mjetit 
juridik ta bëjë realisht më të efektshëm. Në këtë drejtim sipas paragrafit 1, asnjërës 
palë nuk i lejohet të ketë komunikim pa praninë e palës tjetër me kolegjin shqyrtues, me 
Gjykatën e Apelit apo me Gjykatën Supreme të Kosovës (varësisht nga ajo se në cilën 
gjykatë lënda është në shqyrtim) lidhur me kundërshtimin apo kërkesën e paraqitur e 
cila pret zgjidhje, apo të cilën pala pretendon ta paraqesë në gjykatë. 
Në anën tjetër, sipas paragrafit 2, asnjë gjyqtar i kolegjit shqyrtues, i Gjykatës së Apelit 
apo i Gjykatës Supreme nuk komunikon lidhur me kundërshtimin apo kërkesën për 
mjet juridik me palën e cila pret vendimin e gjykatës apo që pretendon ta paraqesë për 
shqyrtim. 
Më në fund, paragrafi 3 parasheh që gjyqtari me të cilin pala tenton të komunikojë, pa 
praninë e palës tjetër, refuzon komunikimin menjëherë dhe informon palët tjera për 
tentimin e palës për të komunikuar pa praninë e tyre. 
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Neni 376 [Forma e kundërshtimit apo kërkesa për mjet juridik] 
 
1. Si rregull e përgjithshme, kundërshtimi apo kërkesa për mjet juridik duhet 

të përmbajë: 
1.1. Numrin e lëndës; 
1.2. Emrin e të pandehurit; 
1.3. Përshkrimin e statusit ligjor të lëndës, përfshirë shënimin nëse 

kundërshtimi apo kërkesa është paraqitur brenda afatit kohor të 
lejuar; 

1.4. Përshkrimin e fakteve të rëndësishme që janë të përfshira në 
procesverbal; 

1.5. Përshkrimin e bazës ligjore të kundërshtimit apo kërkesës; 
1.6. Përshkrimin e mjetit juridik që kërkohet; 
1.7. Përshkrimin e bazës ligjore të mjetit juridik; 
1.8. Nëse kundërshtimi apo kërkesa paraqitet në emër të të pandehurit, 

duhet të bashkëngjitet deklarata e të pandehurit me të cilën jep 
pëlqimin për ankesën apo kërkesën. 

2. Kundërshtimi apo kërkesa duhet të identifikojë qartë të dhënat në pajtim 
me paragrafin 1. 

3. Kundërshtimi apo kërkesa paraqitet në gjykatë themelore, e cila ia dërgon 
ankesën apo kërkesën palës së kundërt. 

4. Asnjë kundërshtimi apo kërkesë që nuk është në pajtim me këtë nen nuk 
shqyrtohet. 

 
Neni 376 përcakton formën e kundërshtimit apo të kërkesës për mjet juridik, e cila në 
kuptimin e përgjithshëm konsiston në përpilimin e këtyre veprimeve procedurale në 
formë të shkruar dhe si shkresa penale dërgohen në gjykatë. 
Shkresat penale janë gjurmë me shkrim të veprimeve procedurale penale të kryera në 
procedurë dhe përpilohen sipas ligjit dhe kërkesave të procedurës penale. Në procedurë 
penale ekzistojnë shkresa penale të duar-duart. Të gjitha ato, sipas rregullit, 
karakterizohen me formën e tyre shkrimore ose paraqiten gojarisht dhe shënimin e tyre 
në procesverbal. Tërësia e shkresave penale e përbën dosjen (fashikullin) penale. 
Shkresat penale, sikurse edhe veprimet procedurale, varësisht nga qëllimi konkret i cili 
synohet të arrihet me to mund të klasifikohen në mënyrë të ndryshme. Shkresat penale 
mund të ndahen në akte akuzuese, në vendime gjyqësore dhe në mjete juridike dhe 
parashtresa tjera.627  
Në Kod të procedurës penale për disa shkresa penale konkretisht është përcaktuar 
përmbajtja e tyre (për aktakuzë neni 241, për aktgjykim dënues neni 365, për ankesë 
kundër aktgjykimit neni 382, për kërkesë për rishikim të procedurës penale neni 425, 
paragrafi 2, etj.).  
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni përcakton përmbajtjen e kundërshtimit apo të 
kërkesës për mjet juridik e cila përfshinë të dhënat e prezantuara në nënparagrafët 1.1.-
                                                 
627 Sahiti, Murati, op. cit., fq. 181. 
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1.8. Andaj kundërshtimi apo kërkesa duhet t’i identifikojë qartë të dhënat nga paragrafi 
1. Specifikimi në kundërshtim apo kërkesë i të dhënave nga paragrafi 1 i ofron 
mundësinë gjykatës që me rastin e shqyrtimit të kundërshtimit apo të kërkesës të 
fokusohet në pikat e rëndësishme të çështjes, me çka kontribuohet për azhuritet dhe 
efikasitet procedural.  
Në tekstin e nenit 376 në gjuhën angleze dhe në gjuhën serbe, gjithnjë janë përdorur 
përkufizimet kundërshtim dhe kërkesë. Në tekstin në gjuhën shqipe (në paragrafin 1, 
nënparagrafi 1.8. dhe në paragrafin 3) në fillim gjithashtu janë përdorur përkufizimet 
kundërshtim dhe kërkesë, por në vazhdim në vend të përkufizimit kundërshtim është 
përdorur përkufizimi ankesë. Kjo e shton dilemën ekzistuese rreth asaj se çka duhet 
kuptuar me kundërshtim në këtë nen. Athua me kundërshtim duhet kuptuar vetëm 
kundërshtimin ndaj urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake nga neni 24, paragrafi 
2, apo me kundërshtim duhet kuptuar edhe ankesën. Duke pasur parasysh faktin se në 
tekstin anglisht të nenit 376 (në të cilën fillimisht është hartuar paraprojekti i KPP dhe 
pastaj është përkthyer në gjuhën shqipe dhe serbe) përdoret vetëm termi “objection” 
(kundërshtim), konsiderojmë se kundërshtimi nuk e nënkupton edhe ankesën. Kërkesa 
për mjet juridik nënkupton ankesën dhe mjetet e jashtëzakonshme juridike. Sipas nenit 
382 paragrafi 1 ankesa kundër aktgjykimit duhet të jetë në pajtim me nenin 376 të 
Kodit, por përfshinë edhe të dhënat nga neni 382. Përmbajtja që kërkohet ta ketë 
kundërshtimi apo kërkesa për mjet juridik (ose bie fjala ankimi i të pandehurit të 
paraburgosur ose i mbrojtësit të tij për ligjshmërinë e paraburgimit të tij ose për 
ligjshmërinë e kushteve të paraburgimit) kërkesa është e logjikshme dhe e arsyeshme, 
sepse vetëm paraqitja e një kundërshtimi apo kërkese të thatë vështirë që mund të 
rezultojë me efekt të nevojshëm procedural. Për këtë arsye, paragrafi 4 i nenit 376 thotë 
se kundërshtimi apo kërkesa që nuk është në pajtim me këtë nen nuk shqyrtohet. 
Sikur me përkufizimin kundërshtim të kuptohet edhe ankesa, atëherë shtrohet pyetja, 
pse të nënkuptohet edhe ankesa kur përmbajtja e ankesës është përcaktuar me nenin 
382.  
Gjatë rrjedhës së procedurës penale, para shqyrtimit të dytë, i pandehuri mund të 
paraqesë kundërshtim ndaj provave të caktuara në aktakuzë (neni 249, paragrafi 1). 
Kundërshtimi i provave është kundërshtim i cili nuk njëjtësohet me kundërshtimin nga 
nenet 376 dhe 378.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Në frymën e parimit kontradiktor, kundërshtimi apo kërkesa paraqitet në gjykatë 
themelore e cila atë ia dërgon palës së kundërt për përgjigje në kundërshtim apo 
kërkesë. Mos respektimi për sa i përket përmbajtjes së kundërshtimit apo të kërkesës 
bën që kundërshtimi apo kërkesa fare të mos shqyrtohen.  
  
Neni 377 [Forma e përgjigjes në kundërshtim apo në kërkesën për mjet juridik] 
 
1. Përgjigja në kundërshtimin ose në kërkesën për mjet juridik duhet të 

përmbajë: 
1.1. Numrin e lëndës; 
1.2. Emrin e të pandehurit; 
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1.3. Përshkrimin e statusit ligjor të lëndës, përfshirë shënimin nëse 
përgjigja është paraqitur brenda afatit kohor të lejuar; 

1.4. Përshkrimin e fakteve të rëndësishme që janë të përfshira në 
procesverbal; 

1.5. Përshkrimin e bazës ligjore të kundërshtimit apo kërkesës së 
paraqitur nga ankuesi apo pala kërkuese; 

1.6. Përshkrimin e mjetit juridik të kërkuar nga pala kërkuese; 
1.7. Përshkrimin e bazës ligjore të mjetit juridik të kërkuar nga pala 

kërkuese; 
2. Përgjigja në kundërshtim apo në kërkesë duhet të identifikojë qartë të 

dhënat në pajtim me paragrafin 1. 
3. Përgjigja në kundërshtim apo në kërkesë paraqitet në gjykatë themelore, e 

cila ia dërgon përgjigjen palës kundërshtare. 
4. Asnjë përgjigje në kundërshtim apo në kërkesë që nuk është në pajtim me 

këtë nen nuk shqyrtohet. 
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni përcakton përmbajtjen e përgjigjes në kundërshtim 
apo në kërkesës për mjet juridik e cila përfshinë elementet e prezantuara në 
nënparagrafët 1.1.-1.7. Andaj përgjigja në kundërshtim apo në kërkesa duhet t’i 
identifikojë qartë të dhënat nga paragrafi 1. Specifikimi brenda përgjigjes me të dhënat 
e paraparë me paragrafin 1 i ofron gjykatës mundësinë që me rastin e shqyrtimit të 
kundërshtimit apo të kërkesës dhe të përgjigjes në to të fokusohet në pikat e 
rëndësishme të çështjes, me çka kontribuohet për azhuritet dhe efikasitet procedural.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Përgjigja në kundërshtim apo në kërkesë paraqitet në gjykatë themelore e cila atë ia 
dërgon palës së kundërt. Mos respektimi për sa i përket përmbajtjes së përgjigjes në 
kundërshtimit apo në kërkesës bën që përgjigjja fare të mos shqyrtohet.  
 
Neni 378 [Afati për paraqitjen e kundërshtimit, kërkesës për mjet juridik 

dhe përgjigjes] 
 
1. Kundërshtimi i cili shqyrtohet nga kolegji shqyrtues duhet të paraqitet 

brenda dyzet e tetë orëve, përveç nëse përcaktohet ndryshe me ligj. 
2. Kërkesa e cila shqyrtohet nga Gjykata e Apelit duhet të paraqitet brenda 

pesë ditëve nga aktgjykimi apo aktvendimi i formës së prerë, përveç nëse 
përcaktohet ndryshe me ligj. 

3. Kërkesa e cila shqyrtohet nga Gjykata Supreme e Kosovës duhet të 
paraqitet brenda dhjetë ditëve, përveç nëse përcaktohet ndryshe me ligj. 

4. Përgjigja në kundërshtim duhet të paraqitet brenda njëzet e katër orëve 
nga kundërshtimi i cili shqyrtohet nga kolegji shqyrtues. 

5. Përgjigja në kërkesë duhet të paraqitet brenda pesë ditëve nga kërkesa e 
cila shqyrtohet nga Gjykata e Apelit. 
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6. Përgjigja në kërkesë duhet të paraqitet brenda dhjetë ditëve nga kërkesa e 
cila shqyrtohet nga Gjykata Supreme e Kosovës. 

 
Neni 378 ka të bëjë me afatin për paraqitjen e kundërshtimit, të kërkesës për mjetin 
juridik dhe të përgjigjes në kundërshtim apo kërkesë. Afatet për paraqitje të 
kundërshtimit apo kërkesës sipas këtij neni vlejnë po që se për to me ligj nuk është 
përcaktuar ndryshe. 
Kundërshtimi i cili shqyrtohet nga kolegji shqyrtues, duhet të paraqitet brenda dyzet e 
tetë (48) orëve, ndërsa përgjigja në kundërshtim brenda njëzet e katër orëve. 
Për paraqitje të kërkesës e cila shqyrtohet në Gjykatë të Apelit si dhe për përgjigje në 
kërkesë afati është pesë ditë, ndërsa për paraqitje të kërkesës e cila shqyrtohet në 
Gjykatën Supreme të Kosovës si dhe për përgjigje ndaj kërkesës, afati është dhjetë ditë. 
  
Neni 379 [Të gjitha kundërshtimet, kërkesat për mjet juridik dhe përgjigjet 

duhet të jenë në pajtim] 
 

Asnjë mendim, kundërshtim, kërkesë për mjet juridik apo përgjigje që nuk 
është në pajtim me nenet 375 deri 378, nuk shqyrtohet nga gjyqtari i 
gjykatës themelore, kolegji shqyrtues, Gjykata e Apelit apo Gjykata 
Supreme e Kosovës. 

 
Neni 379 paraqet përsëritje të përmbajtjes së paragrafëve 4 të neneve 376 dhe 378 sipas 
të cilëve asnjë kundërshtim apo kërkesë si dhe asnjë përgjigje në kundërshtim apo në 
kërkesë që nuk është në pajtim me nenet përkatëse - nuk shqyrtohet. 
 
 
3. Ankesa kundër aktgjykimit 
 
Ankesa kundër aktgjykimit është një e drejte themelore e njeriut e cila garantohet me 
dokumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Në bazë të ankesës 
kundër aktgjykimit, gjykata e shkallës së dytë vendos nëse vendimi i gjykatës së 
shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm para se të marrë formën e prerë. Si e tillë, 
ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është mjet i rregullt, 
devolutiv, suspenziv dhe mjet i plotë juridik i palëve dhe personave të tjerë të 
autorizuar, me të cilin kërkojnë nga gjykata më e lartë që për shkak të të metave në 
aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë ose në procedurën e shkallës së parë, 
aktgjykimin e tillë ta ndryshojnë ose ta anulojë në tërësi ose pjesërisht dhe ta 
zëvendësojë me aktgjykimin e vet ose të urdhërojë gjykimin para gjykatës së shkallës 
së parë.628  
 

                                                 
628 Grubač, op.cit., fq. 445, 446.  
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Neni 380 [Ankesa kundër aktgjykimit] 
 
1. Kundër aktgjykimit të marrë në nga gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues i gjykatës themelore, ankesë mund të paraqesin personat e 
autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e dorëzimit të kopjes 
së aktgjykimit.  

2. Ankesa e personit të autorizuar e paraqitur brenda afatit të caktuar e 
pezullon ekzekutimin e aktgjykimit. 

 
Paragrafi 1 dhe 2. 
 
Sipas paragrafi 1 të këtij neni kundër aktgjykimit të marrë nga gjyqtari i vetëm gjykues 
ose kryetari i trupit gjykues i gjykatës themelore, ankesë mund të paraqesin bartësit e të 
drejtës në ankesë, brenda afatit prej pesëmbëdhjetë ditësh nga dita e dorëzimit të kopjes 
së aktgjykimit. Ky afat i ankesës është prekluziv çka do të thotë se në një anë nuk 
mund të zgjatet dhe në anën tjetër me skadimin e tij, personi i cili ka lëshuar këtë afat 
nuk mund të paraqesë ankesë kundër aktgjykimit. Megjithatë, KPP lejon mundësinë e 
sanimit të kësaj pasoje procedurale, duke i lejuar paraqitjen e ankesës vetëm të 
pandehurit (neni 447)629  
Në dispozitën e nenit 380, paragrafi 2 përcaktohet që ankesa e personit të autorizuar e 
paraqitur në afat e pezullon ekzekutimin e aktgjykimit. Rrjedhimisht, ankesa e 
paraqitur në afat kundër aktgjykimit nga personat e autorizuar, e shtynë ekzekutimin e 
aktgjykimit derisa gjykata e shkallës së Apelit nuk vendos lidhur me ankesën kundër 
aktgjykimit. Ankesa e paraqitur jashtë afatit të ankesës dhe ankesa e paraqitur nga 
personi i paautorizuar nuk e shtynë ekzekutimin e aktgjykimit.  
 
Neni 381 [Personat e autorizuar për të paraqitur ankesë kundër aktgjykimit] 
 
1. Ankesë mund të paraqesin prokurori i shtetit, i akuzuari, mbrojtësi, 

përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i dëmtuari. 
2. Prokurori i shtetit mund të paraqesë ankesë në dëm dhe në dobi të të 

akuzuarit. 
3. I dëmtuari mund të ushtrojë ankesë ndaj aktgjykimit vetëm për vendimin e 

gjykatës lidhur me sanksionet penale për veprat penale kundër jetës dhe 
trupit, kundër integritetit seksual, kundër sigurisë së trafikut publik dhe 
për shpenzimet e procedurës penale. 

4. Ankesë mund të paraqesë edhe personi, pasuria e të cilit është konfiskuar 
ose nga i cili është konfiskuar dobia pasurore e fituar me vepër penale, si 
dhe personi juridik, pasuria e të cilit është konfiskuar. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me dispozitat e nenit 381, paragrafi 1, përcaktohen decidivisht bartësit e të drejtës në 
ankesë kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Sipas kësaj dispozite, bartës 
të drejtës në ankesë kundër aktgjykimit janë: prokurori i shtetit, i akuzuari, mbrojtësi, 
                                                 
629 Më gjerësisht shih: komentet e nenit 447. 
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përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i dëmtuari. Me rastin e përcaktimit të subjekteve 
në fjalë, ligjdhënësi ka marr parasysh dy kritere: a) pozitën procedurale të çdo subjekti 
dhe b) interesin e drejtpërdrejtë juridik të subjektit për të parashtruar ankesë kundër 
aktgjykimit i cili nuk ka marrë formën e prerë630. Kjo do të thotë se çdo njëri nga këta 
subjekt të ankesës mund ta atakojë aktgjykimin ose ndonjë vendim në kuadër të 
aktgjykimit (p.sh. vendimin mbi fajësinë, vendimin mbi sanksionin penal, shpenzimet e 
procedurës penale etj.) vetëm në ato raste kur subjekti përkatës ka interes të 
drejtpërdrejtë juridik. Me fjalë tjera, çdo subjekt i ankesës mund ta atakojë aktgjykimin 
vetëm nëse me te i është shkelur ndonjë interes juridik i drejtpërdrejtë i tij por jo edhe 
në dobi të interesit juridik të palës kundërshtare631. Nëse eventualisht bartësi i të drejtës 
në ankesë e atakon aktgjykimin në interes të palës kundërshtare, kjo do ta cenonte para 
se gjithash të drejtën e palës kundërshtare për të vlerësuar vet nëse aktgjykimi është në 
dëm të saj dhe nëse do të parashtronte fare ankesë kundër aktgjykimit. Prandaj për këto 
arsye, ankesa e tillë është e palejuar dhe duhet hedhur me aktvendim (neni 400). 
Përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit mund të paraqesë ankesë në dobi të akuzuarit 
(paragrafi 1).  
KPP nuk përmban asnjë dispozitë të veçantë me të cilën parashikohet e drejta në 
ankesë kundër aktgjykim lirues por ankesa e tillë nuk përjashtohet shprehimisht. 
Prandaj nuk përjashtohet mundësia e paraqitjes së ankesës nga i akuzuari edhe kundër 
aktgjykimit lirues. Por sikurse te çdo ankesë edhe për paraqitje të ankesës nga i 
akuzuari ndaj aktgjykimit lirues, kusht themelor është që me aktgjykimin lirues të jetë 
cenuar interesi juridik i drejtpërdrejtë i të akuzuarit. Kjo për arsye se me KPP mbrohet 
interesi juridik i drejtpërdrejtë i çdo bartësi të ankesës, duke përfshirë edhe të 
akuzuarin. Sipas nenit 364 të KPP-së gjykata e liron të akuzuarin nga akuza nga tri 
baza. Dy bazat e para janë të karakterit juridik, ndërkaq baza e tretë është e karakterit 
faktik. Baza e tretë, nga neni 364, paragrafi 3 - ngase nuk është provuar se i akuzuari ka 
kryer verën penale për të cilën akuzohet është më e volitshme se baza nga paragrafi 2- 
se vepra penale për të cilën i akuzuari akuzohet nuk është vepër penale dhe baza nga 
paragrafi 2 - se ekzistojnë rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale. Prandaj, kur 
aktgjykimi lirues mbështet në bazën juridike p.sh. se i akuzuari ka vepruar në mbrojtje 
të nevojshme ose se ka qenë i papërgjegjshëm penalisht (neni 364, paragrafi 1 dhe 2), i 
pandehuri ka interes të drejtpërdrejtë juridik për të atakuar aktgjykimin lirues nga baza 
faktike p.sh. se i akuzuari nuk e ka kryer fare veprën penale (neni 364, paragrafi 3). 
Interes i drejtpërdrejt juridik i të akuzuarit për të kërkuar lirimin nga akuza nga baza 
faktike e jo nga dy bazat të tjera juridike gjen mbështetjen edhe në dispozitën e nenit 
472 paragrafi 2, sipas së cilës me rastin e vendosjes për çështjen kryesore, gjykata së 
pari vendos nëse i akuzuari ka kryer veprën penale. Mirëpo, vetëm nëse i akuzuari nuk 
lirohet nga kjo bazë, atëherë vinë në shprehje dy bazat të tjera. Me rastin e marrjes së 
aktgjykimit lirues gjykata duhet të respektojë radhën e përcaktimit të bazave për 
shqiptimin e aktgjykimit lirues. Për më tepër, shkelja nga ana e gjykatës e radhës 
përkatëse të përcaktimit të bazave të aktgjykimit, përbën shkelje esenciale relative e 
dispozitave të procedurës penale (neni 384, paragrafi 2). Mirëpo, i akuzuari nuk mund 
të paraqesë ankesë në dëm të tij ngase ankesa e tij është në kundërshtim me pozitën e të 

                                                 
630 Pavišić 1, op. cit. fq. 947. 
631 Vasiljević, Grubač 2, op. cit. fq. 766. 
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akuzuarit lidhur me funksionin e mbrojtjes të cilin e realizon në procedurën penale632. 
Kështu, nuk është e lejuar ankesa e të akuzuarit me të cilën kërkohet ndryshimi i 
aktgjykimit lirues në aktgjykim dënues, ose ndryshimi i aktgjykimit dënues në 
aktgjykim dënues me dënim më të rëndë i cili për arsye personale mund të jetë me i 
volitshëm për të akuzuarin p.sh. dënim më burgim në vend të dënimit me të holla, 
dënim me burgim në vend të dënimit me kusht etj633. Po ashtu, i akuzuari nuk ka të 
drejtë për ankesë ndaj aktgjykimit refuzues, i cili është marr për shkak të tërheqjes së 
prokurorit të shtetit. Megjithatë, ndaj aktgjykimit refuzues i akuzuari mund të paraqes 
ankesë p.sh. në rastet kur me aktgjykim është refuzuar akuza në vend se të shqiptohet 
aktgjykimi lirues. Po ashtu i akuzuari mund të paraqes ankesë ndaj aktgjykimit 
refuzues me të cilën kërkon që një bazë e refuzimit të akuzës p.sh. parashkrimi të 
zëvendësohet me bazën tjetër p.sh. çështjen e gjykuar)634.  
I akuzuari dhe mbrojtësi i tij, mund ta atakojnë aktgjykimin për shkak të vendimit mbi 
kërkesën pasurore juridike. Me fjalë të tjera, ankesa e të akuzuarit nuk përjashton 
ankesën e mbrojtësit ose e më shumë mbrojtësve635.  
 
Paragrafi 2. 
 
Prokurori i shtetit është paditës i autorizuar për veprat penale që kryesisht ndiqen. Ai 
në procedurën penale, ka rol të dyfishtë, përkatësisht është palë dhe organ shtetëror. 
Cilësia e të qenit organ shtetëror e detyron prokurorin, gjykatën dhe policinë për të 
vërtetuar faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të drejt dhe të ligjshëm 
(neni 7 paragrafi 1). Përveç kësaj, prokurori i shtetit dhe policia detyrohen që më 
vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional të vërtetojnë edhe faktet kundër të 
pandehurit po ashtu edhe ato në favor të tij (neni 7 paragrafi 2). Nga cilësia e të qenit 
organ shtetëror i cili vepron në dobi të shqyrtimit objektiv të çështjes penale, buron 
njëherësh e drejta e prokurorit të shtetit në ankesë në dëm dhe në dobi të akuzuarit. 
Prokurori i shtetit është i autorizuar të paraqesë ankesë pa marrë para sysh së 
aktgjykimi i marrë nga gjykata është në përputhje me propozimin e prokurorit të 
shtetit. Për më tepër, prokurori i shtetit mund të atakojë aktgjykimin refuzues i cili 
është marr për shkak të tërheqjes së tij nga akuza.  
I pandehuri nuk mund ta pengojë prokurorin e shtetit për të parashtruar ankesë në dobi 
të tij ngase prokurori i shtetit në procedurën penale nuk vepron në emër të të pandehurit 
por vepron në mënyrë të pavarur dhe në interes të përgjithshëm.  
Ankesë mund të paraqes edhe prokurori i shtetit siç u cek më lartë. Po ashtu, prokurori 
më i lartë i shtetit mund të tërhiqet nga ankesa e paraqitur nga prokurori më i ulët i 
shtetit. Prokurori më i lartë i shtetit mund të ushtrojë ankesë vetëm me kusht që 
prokurori më i ulët i shtetit nuk ka hequr dorë nga ankesa, përkatësisht nuk është 
tërhequr nga ankesa e paraqitur. 
Prokurori i shtetit nuk mund të ushtrojë ankesë kundër vendimit mbi kërkesën pasurore 
juridike, sikurse që nuk mund të paraqesë propozim për realizimin e kërkesës pasurore 
juridike (neni 459 paragrafi 2.) Në praktikën gjyqësore është konsideruar se është në 

                                                 
632 Krahaso: Pavišić 1, fq. 947. 
633 Ibid. 
634 Ibid., fq. 948. 
635 Krahaso: Pavišić 2, fq. 444. 
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kundërshtim me ligjin që prokurorit të shtetit t’i lejohet e drejta në ankesë kundër 
vendimit mbi kërkesën pasurore juridike, ndërkaq të dëmtuarit t’i mohohet kjo e 
drejtë.(GjSKr. AP. nr. 2330/56). Qëndrimi sipas të cilit, prokurorit të shtetit nuk duhet 
lejuar të drejtën për ankesë kundër vendimit mbi kërkesën pasurore juridike gjen 
mbështetjen në faktin se prokurori i shtetit në procedurën penale i realizon interesat e 
përcaktuara me të drejtën penale.  
 
Paragrafi 3. 
 
Me dispozitën e paragrafit 3 të këtij neni, rregullohet e drejta për ankesë e të dëmtuarit 
të thjeshtë, pa atribute të tjera. Kështu, sa i përket të dëmtuarit, me këtë dispozite të 
KPP është zgjeruar e drejta për ankesë ndaj aktgjykimit në krahasim me Ligjin e 
mëparshëm të procedurës penale i cili është zbatuar pas luftës në Kosovë, deri me 
nxjerrjen e Kodit të përkohshëm të procedurës penale. Në të vërtetë, i dëmtuari, përveç 
ankesës kundër aktgjykimit lidhur me shpenzimet e procedurës penale ka të drejtë të 
paraqes ankesë ndaj aktgjykimit edhe lidhur me sanksionet penale por duke u 
përkufizuar vetëm në ankesë për veprat penale kundër jetës dhe trupit, kundër 
integritetit seksual, kundër sigurimit të trafikut publik.  
 
Paragrafi 4. 
 
Gjykata me aktgjykim, sipas Kodit Penal, mund t’ju shqiptojë personave të tjerë fizikë 
dhe juridikë masa për konfiskim të pasurisë ose të dobisë pasurore. Me dispozitën e 
paragrafit 4 të këtij neni, përcaktohen bartësit të tjerë të drejtës në ankesë siç janë: 
personi, pasuria e të cilit është konfiskuar (neni 69, paragrafi 2) ose nga i cili është 
konfiskuar dobia pasurore e fituar me vepër penale (neni 97, paragrafi 2 i KP-së) si dhe 
personi juridik, pasuria e të cilit është konfiskuar (neni 99 i KP-së). Këta persona mund 
të parashtrojnë ankesë të kufizuar kundër aktgjykimit, përkatësisht aktgjykimit të 
limituar (vetëm lidhur me vendimet në fjalë) dhe jo ankesë nga të gjitha bazat. Kështu, 
me rastin e marrjes së dobisë pasurore p.sh. personi të cilit i është marrë dobia pasurore 
mund të theksojë se nuk ka realizuar fare dobi pasurore ose se ajo nuk ka qenë aq sa i 
është ngarkuar me aktgjykim.  
 
Neni 382 [Përmbajtja e ankesës kundër aktgjykimit] 
 
1. Ankesa kundër aktgjykimit duhet të jetë në pajtim me nenin 376 të këtij 

Kodi por përfshinë edhe: 
1.1. të dhënat mbi aktgjykimin i cili ankimohet; 
1.2. arsyet për kundërshtimin e aktgjykimit nga neni 383 i këtij Kodi; 
1.3. propozimin për anulim të tërësishëm apo të pjesërishëm të akt-

gjykimit ose për ndryshim të tij; dhe 
1.4. nënshkrimin e ankuesit. 

2. Kur ankesën e paraqet i akuzuari ose i dëmtuari i cili nuk përfaqësohet nga 
mbrojtësi, dhe ankesa nuk është përpiluar në pajtim me dispozitat e 
paragrafit 1. të këtij neni, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues kërkon nga ankuesi që në afat të caktuar të ndryshojë ankesën me 



Rexhep Murati 

882 

parashtresën me shkrim. Nëse ankuesi nuk e përmbush kërkesën e tillë, 
ndërsa ankesa nuk përfshin informatat nga neni 376 të këtij Kodi ose 
paragrafi 1. i këtij neni, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues e hudh ankesën nëse të dhënat nuk mund të zbulohen lehtë. 

3. Në ankesë mund të paraqiten fakte dhe prova të reja, por ankuesi detyrohet 
të arsyetojë përse ato nuk i ka paraqitur më parë. Kur ankuesi thirret në 
fakte të reja, ai detyrohet të paraqesë prova me të cilat këto fakte mund të 
provohen, e kur u referohet provave të reja, detyrohet të paraqesë faktet që 
ai synon t’i vërtetojë me to. 

4. Kur ankuesi pretendon në ankesë arsye të cilat nuk i ka ngritur në gjykatën 
themelore gjatë shqyrtimit fillestar, shqyrtimit të dytë apo shqyrtimit 
gjyqësor, ankuesi nuk mund të ankohet mbi këto baza, përveç nëse vërteton 
se ka pasur shkaqe të jashtëzakonshme apo prova ose fakte të reja nga 
paragrafi 3. të këtij neni. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas KPP-së me nocionin përmbajtja e ankesës nënkupton elementet përbërëse të 
ankesës të cilat duhet t’i përmbajë çdo ankesë me të cilën atakohet aktgjykimi i 
gjykatës së shkallës së parë. Sipas nenit 382, paragrafi 1, ankesa kundër aktgjykimit 
duhet të jetë në pajtim me nenin 376 por përfshinë edhe të dhënat nga neni 382. 
Kështu, ankesa e cila i përmban të gjitha elementet e parashikuara me nenin 376 dhe 
382, paraqet bazë për të vendosur gjykata e Apelit lidhur me ankesën. Elementet e 
ankesës nga neni 382 mund të ndahen në dy grupe: 1. elementet e domosdoshme të 
ankesës dhe 2. elementet fakultative të ankesës636. 
Në elemente të domosdoshme të ankesës bëjnë pjesë: 
a) identifikimi i aktgjykimit i cili atakohet me ankesë përkatësisht të dhënat mbi 
aktgjykimin i cili atakohet; b) arsyet përkatësisht bazat e kundërshtimit të aktgjykimit; 
c) arsyetimin e ankesës637; d) propozimin për anulim të tërësishëm apo të pjesërishëm 
të aktgjykimit ose për ndryshim të tij dhe e. nënshkrimin e ankuesit.  
Në elementet fakultative të ankesës bëjnë pjesë faktet dhe provat të cilat mund të 
parashtrohen në ankesë (paragrafi 3). 
a.a) Në të dhënat e aktgjykimit bëjnë pjesë numri i aktgjykimit, gjykata e cila e ka 

shqiptuar aktgjykimin, data e shpalljes së aktgjykimit etj. Të dhënat e theksuara të 
aktgjykimit mund mungojnë por ankesa megjithatë mund të konsiderohet valide, 
në rastet kur nga të dhënat të tjera mësohet se cili aktgjykim atakohet me ankesë 
(paragrafi 2).  

b.b) Ankuesi duke paraqitur arsyet (ndonëse konsiderojmë se Kodi do të duhej të 
përdorte termin bazat) e ankesës në të vërtetë përcakton drejtimin dhe vëllimin e 
shqyrtimit të aktgjykimit nga gjykata e shkallës së dytë. Në rastet kur ankuesi 

                                                 
636 Škulić 2, op. cit., fq. 1046. 
637 KPP në fuqi nuk e përmban shprehimisht këtë element të rëndësishëm të ankesës, për dallim nga KPP i 
mëparshëm. Mos përfshirjen e këtij elementi të ankesës e konsiderojmë si lëshim teknik të cilin duhet 
korrigjuar me rastin e ndryshimit dhe plotësimit të KPP-së. Në situatën e tanishme ligjore, arsyetimi i 
ankesës do të duhej të jetë pjesë e arsyeve-bazës të ankesës kundër aktgjykimit (nenit 382 paragrafi 1 
nënparagrafi1.2). 
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shprehimisht nuk e ka theksuar arsyen-bazën e ankesës, gjykata bazën e ankesës 
do ta përcaktojë nga përmbajtja e vet ankesës. Shkaqet e paraqitjes së ankesës 
duhet dalluar nga arsyet-baza e paraqitjes së ankesës638. Të gjitha shkaqet e 
ankesës të cilat mund të theksohen në ankesë, ndahen në katër grupe të mëdha, 
përkatësisht në arsye-baza të paraqitjes së ankesës si vijon: në shkelje të 
dispozitave të procedurës penale, në shkelje të ligjit penal, në vërtetim të 
gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike ose në shqiptim jo të drejtë të 
sanksioneve penale etj. Theksimi vetëm i arsyeve-bazave të ankesës (p.sh. për 
shkelje të dispozitave të procedurës penale - neni 384, pa konkretizuar shkakun e 
ankesës nuk është e mjaftueshme për të vendosur gjykata e shkallës së dytë lidhur 
me ankesën, për arsye se ekzistojnë shkelje të panumërta të dispozitave të 
procedurës penale, të cilat duhet konkretizuar. Prandaj, për t’u marr në konsiderim 
ankesa, nuk mjafton vetëm theksimi i arsyes-bazës pa e theksuar edhe shkakun 
konkret të ankesës. Ndonëse, arsyet-bazat e ankesës sipas KPP-së janë element 
përbërës i ankesës, në teori ka mendime se theksimi i shkaqeve konkrete të 
ankesës e bën të tepërt dhe të panevojshëm theksimin e arsyes-bazës së ankesës. 
Kjo për arsye se nga ankuesi pa njohuri juridike kërkohet që përveç përshkrimit të 
shkeljes së bërë me aktgjykimin e shkallës së parë të bëjë edhe kualifikimin juridik 
të shkeljes së tillë, gjë të cilën sipas rregullit nuk mund ta bëjë çdo bartës i të 
drejtës për ankesë. Kualifikimin juridik të shkeljes do të mund ta bënte vetëm kur 
mbrojtësi i të pandehurit paraqet ankesë.  
Ankesa sipas rregullit përpilohet me shkrim ose gojarisht në procesverbal (neni 
442 paragrafi 1).  

c.c) Në arsyetimin e ankesës si pjesë përbërëse të ankesës, ankuesi vë në dukje para se 
gjithash shkaqet për të cilat atakohet aktgjykimi duke i përshkruar shkeljet ligjore 
dhe mangësitë tjera në aktgjykim dhe në procedurën e marrjes së aktgjykimit-
përgatitjes së shqyrtimit gjyqësor, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe gjatë marrjes së 
aktgjykimit. Në këtë mënyrë arsyetimi i ankesës i mundëson gjykatës së Apelit ta 
shqyrtojë aktgjykimin në pjesët e goditura me ankesë. Së këndejmi vlen rregulla se 
çdo pretendim ankimor duhet të arsyetohet ngase në të kundërtën gjykata e Apelit 
nuk e di se çfarë vërejtjesh ka ankuesi në aktgjykim. Megjithatë, kjo nuk do të 
thotë së gjykata e Apelit nuk do ta shqyrtojë aktgjykimin sipas detyrës zyrtare, 
edhe në pikëpamje të bazave të tjera të ankesës (neni 394). Në literaturë, theksohet 
se ankesa nuk është arsyetuar kur në ankesë nuk janë parashtruar kurrfarë arsyesh 
për bazat e atakimit të aktgjykimit. Po ashtu, ankesa konsiderohet se nuk është 
arsyetuar, kur vërtetë disa shkaqe janë dhënë në atë mënyrë që nga ato nuk shihet 
në mënyrë të qartë dhe konkretisht se me çka ka të bëjë paligjshmëria ose 
parregullsia e aktgjykimit (p.sh. kur në ankesë është theksuar se i akuzuari gjatë 
tërë procedurës penale e ka mohuar kryerjen e veprës penale, se mbrojtjes së të 
pandehurit do të duhej kushtuar më tepër kujdes etj. 

d.d) Ankuesi në ankesë detyrohet të paraqet edhe propozimin se çfarë vendimi kërkon 
të marr gjykata e Apelit duke vendosur me ankesë. Kështu, ai mund të propozojë 
që Gjykata e Apelit të marr vendim: në favor ose në dëm të të akuzuarit, të bëj 
propozim lidhur me përshkrimin faktik, kualifikimin juridik, vendimin mbi 
sanksionin penal dhe të propozojë mënyrën se si duhet të vendos gjykata e 

                                                 
638 Vasiljević, Grubač 2, fq. 777. 
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shkallës së dytë- anulim të plotë ose të pjesshëm ose ndryshim të aktgjykimit. Në 
literaturë, ka mendime se propozimi i ankesës nuk është element i domosdoshëm i 
ankesës, ngase ky propozim del nga pjesët tjera të përmbajtjes së ankesës. 

e.e) Element i domosdoshëm i ankesës sipas paragrafit 5 është edhe nënshkrim i 
ankuesit. Nënshkrimi i ankesës nga ankuesi përcakton identitetin e bartësit të 
ankesës. Nuk kërkohet që nënshkrimi të jetë i lexueshëm, por mjafton që ankesa të 
jetë nënshkruar në mënyrë të zakonshme.  
Në nenin 382 janë përcaktuar elementet përbërëse të ankesës sipas radhës së 
përshkruar më sipër. Megjithatë, radha e përmbajtjes së ankesës e përcaktuar në 
nenin 382, nuk është e detyrueshme për ankuesin, ashtu që ankuesi mundet që 
ankesën ta përpilojë me tjetër radhitje, p.sh. së pari të paraqes propozimin e 
ankesës për të vazhduar me elementet tjera të ankesës.  

 
Paragrafi 2. 
 
Ankesa mund të përmbajë të meta të përgjithshme dhe të meta të veçanta. Të metat e 
përgjithshme janë të mundshme te të gjitha parashtresat duke përfshirë edhe ankesën. 
Ndërkaq, të metat e veçanta janë të lidhura me të metat me rastin përpilimit të ankesës. 
Kur ankesa përmban të meta të përgjithshme, të cilat i shoqërojnë edhe parashtresat 
tjera, gjykata do të veprojë në përputhje me nenin 442, paragrafi 4. Kur ankesa 
përmban të meta të veçanta, përkatësisht kur ankesa nuk i përmban elementet e 
parashikuara në nenin 382 paragrafi 1, është parashikuar procedurë e veçantë, në bazë 
të nenit 382 paragrafi 2, lidhur me ankesën e tillë. Mirëpo, procedura për evitimin e të 
metave të ankesës për të gjitha rastet nuk është zgjidhur në mënyrë të njëjtë por në 
varësi nga subjekti i ankesës dhe rrethanat tjera të përcaktuara në nenin 401 paragrafi 2. 
Kështu, në rastet kur ankesën e ka paraqitur i akuzuari, i cili nuk ka mbrojtës, ose kur 
ankesën e ka paraqitur i dëmtuari, i cili nuk përfaqësohet nga mbrojtësi, ndërsa ankesa 
është e mangët, përkatësisht nuk përmban elementet nga neni 382 paragrafi 1, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues kërkon nga ankuesi që brenda afatit të 
caktuar të plotësojë ankesën me parashtresë me shkrim. Nëse ankuesi nuk e përmbush 
kërkesën e tillë, ndërsa ankesa nuk përmban informatat përkitazi me aktgjykimin nga 
neni 376, ose nga neni 382, paragrafi 1, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues e hedh poshtë ankesën nëse të dhënat nuk munden lehtë të vërtetohen (neni 
382, paragrafi 2). 
 
Paragrafi 3 dhe 4. 
 
Sipas nenit 382 paragrafi 3, në elementet fakultative të ankesës bëjnë pjesë faktet dhe 
provat e reja të cilat mund të paraqitën për të mbështetur pretendimet e ankesës dhe 
propozimet e ankuesit për marrjen e vendimit sa më të favorshëm nga gjykata e 
shkallës së dytë. Mundësia për të paraqitur fakte dhe prova të reja nënkupton institutin 
beneficium novorum, me anën e të cilit ankuesi synon ta vejë në dyshim gjendjen 
faktike të vërtetuar me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Në të kundërtën, 
vërtetimi i gjendjes tjetër faktike do të mund të bëhej vetëm në kuadër të rishikimit të 
procedurës penale. Së këndejmi, beneficium novorum, ka të bëj me fakte dhe prova të 
reja. Por, sikur në rastet kur paraqitën fakte te reja ashtu edhe në rastet kur paraqitën 
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prova të reja, ankuesi detyrohet të paraqet arsye pse faktet dhe provat e reja nuk i ka 
paraqitur më parë. Mirëpo, për mos dhënie të arsyeve pse më parë nuk janë paraqitur 
faktet dhe provat e reja, nuk janë paraparë kurrfarë pasojash procedurale. Faktet e reja 
dhe provat e reja, duhet kuptuar si fakte ose prova të paraqitura rishtas, noviter relata 
(facta probatio) dhe fakte ose prova të zbuluara rishtas (facta probatin).639 
Në literaturë, kërkesa për të paraqitur arsyet pse faktet dhe provat e reja nuk janë 
paraqitur më parë, ka të bëj vetëm me faktet dhe provat rishtas të paraqitura, për të cilat 
ankuesi më parë i ka ditur. Ndërkaq, sa i përket fakteve dhe provave rishtas të zbuluara, 
paraqitja e këtyre arsyeve nuk është e mundur, prandaj kërkesa për arsyetim pse faktet 
dhe provat e reja nuk janë paraqitur më herët nuk vlen. Përndryshe, paraqitja e fakteve 
dhe e provave të reja në ankesë kushtëzohet nga arsyet e ndryshme. Në këtë kontekst, 
vëmendje të veçantë duhet kushtuar taktikës së mbrojtjes në paraqitjen e fakteve dhe 
provave të reja. Duhet theksuar se paraqitja e fakteve dhe provave të reja, ndonëse 
mund të ndikojnë në zvarritje të procedurës, megjithatë kjo nuk nënkupton gjithmonë 
dhe zvarritjen e procedurës penale. Me fakte të reja duhet të kuptohen të gjitha faktet 
që vërtetohen në procedurën penale: faktet vendimtare, faktet indicie dhe faktet 
ndihmëse. Po ashtu, kufizim i veçantë për paraqitje të provave dhe fakteve të reja vlen 
për të akuzuarin i cili gjatë procedurës penale në tërësi i ka pranuar të gjitha pikat e 
akuzës.  
Po ashtu, me dispozitën e nenit 382 paragrafi 3, shprehimisht kërkohet që nëse në 
ankesë paraqitën faktet e reja, ankuesi duhet të japë njëkohësisht shpjegime se me cilat 
prova faktet e tilla duhet të vërtetohen, e nëse mbështetet në prova të reja është e 
domosdoshme që ankuesi të përcaktojë se cilat fakte duhet të vërtetohen me provat e 
tilla. Nëse këtë nuk e bën ankuesi, gjykata e shkallës së dytë, konstatimet e tilla pa 
mbështetje në fakte dhe prova konkrete nuk i merr parasysh.  
Për dallim nga e drejta anglosaksone, ku mund të kërkohet me ankesë rishqyrtimi i 
aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë vetëm për shkak të metave juridike, por jo 
edhe për shkak të metave faktike, sipas Kodit tonë të procedurës penale, siç është 
theksuar më parë, në ankesë mund të paraqitën fakte dhe prova të reja të cilat nuk janë 
paraqitur më parë duke përfshirë edhe shqyrtimin gjyqësor, të cilat gjykata e shkallës së 
dytë mund t’i marrë parasysh duke vendosur lidhur me ankesën. 
Mirëpo, në rastet kur ankuesi pretendon në ankesë të paraqesë arsye të cilat nuk i ka 
paraqitur para gjykatës themelore gjatë shqyrtimit fillestar, shqyrtimit të dytë apo 
shqyrtimit gjyqësor, parashtruesi i ankesës nuk mund të ankohet mbi këto baza, përveç 
nëse vërteton se ka pasur shkaqe të jashtëzakonshme apo prova të reja nga neni 382 
paragrafi 3 (neni 382 paragrafi 4). 
 
Neni 383 [Arsyet për ushtrimin e ankesës ndaj aktgjykimit] 
 
1. Ndaj aktgjykimit mund të ushtrohet ankesë: 

1.1. për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale; 
1.2. për shkak të shkeljes së ligjit penal; 
1.3. për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes 

faktike; ose 

                                                 
639 Krahaso: Pavišić 1, op. cit., fq. 960. 
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1.4. për shkak të vendimit lidhur me sanksionet penale, konfiskimit të 
dobisë pasurore të fituar me vepër penale, shpenzimeve të procedu-
rës penale, kërkesave pasurore juridike, si dhe për shkak të vendimit 
mbi publikimin e aktgjykimit. 

2. Ndaj aktgjykimit nuk mund të ushtrohet ankesë për shkak të vërtetimit të 
gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike kur ka marrëveshje mbi 
pranim të fajësisë apo kur i akuzuari ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat 
e aktakuzës dhe trupi gjykues është pajtuar me pranimin e tillë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në paragrafin 1 të këtij neni përcaktohen arsyet-bazat për paraqitjen e ankesës, si një 
nga elementet e domosdoshme të ankesës. Duke qenë se Kodi ka përcaktuar 
taksativisht arsyet- bazat e ankesës kundër aktgjykimit, kjo nënkupton se aktgjykimi i 
gjykatës së shkallës së parë nuk mund të atakohet nga arsyet- bazat tjera. Arsyet-bazat 
e përcaktuara në nenin 383, paragrafi 2, mund të jenë të natyrës juridike (error iuris) 
ose faktike (error fakti) dhe të përziera (faktike-juridike).  
Arsyet juridike të mjetit juridik paraqesin gabimet lidhur me zbatimin e ligjit dhe 
konsistojnë në moszbatimin ose zbatimin e gabuar të ligjit. Arsyet-bazat e natyrës 
juridike në të vërtetë kanë të bëjnë me gabimet lidhur me zbatimin e drejtës së 
procedurës penale (gabimet gjatë procedimit ose error in procedendo ) ose të drejtës 
penale materiale (gabimet në zbatimin e së drejtës penale materiale përkatësisht 
gabimet e bëra gjatë gjykimit ose error in iudiciando)- paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 dhe 
1.2. Gjatë zhvillimit të procedurës penale mund të bëhen shkelje të shumta ligjore, por 
të gjitha shkeljet nuk janë bazë e ankesës. Bazë e ankesës mund të jenë vetëm shkeljet 
esenciale të ligjit formal ose material. Por edhe të gjitha shkeljet esenciale të ligjit nuk 
kanë rëndësi të njëjtë. Sipas rëndësisë së shkeljeve, ato ndahen në shkelje absolute dhe 
relative. Shkeljet absolute konsiderohen të gjitha shkeljet e KP (neni 385) dhe disa 
shkelje taksativisht të numëruara në KPP (neni 384 paragrafi 1). Shkeljet absolute janë 
ato shkelje të cilat përbëjnë prezumimin e pa kundërshtueshëm të ndikimit negativ në 
aktgjykim, për ç’arsye, gjykata e shkallës së dytë, kur konstaton këtë shkelje duhet ta 
anulojë aktgjykimin ose ta ndryshojë, pa u lëshuar në të provuarit e ndikimit të kësaj 
shkeljeje në aktgjykimin e atakuar. Shkeljet relative rregullohen me dispozitën e nenit 
384, paragrafi 2. Shkeljet relative të dispozitave të procedurës penale janë ato shkelje te 
të cilat nuk ekziston prezumimi i ndikimit negativ të shkeljes në vendimin gjyqësor, 
por gjykata këtë ndikim e vërteton në çdo rast konkret. Si të tilla shkeljet relative kanë 
të bëjnë vetëm me shkeljet e dispozitave të procedurës penale, ngase shkeljet e 
dispozitave të ligjit penal, siç është theksuar më parë janë të gjitha absolute. Për të qenë 
bazë e ankesës, shkeljet esenciale absolute dhe relative të dispozitave të procedurës 
penale duhet të jenë edhe aktuale. Kështu, aktgjykimi mund të atakohet për shkak të 
shkeljeve të bëra gjatë përgatitjes së shqyrtimit gjyqësor, gjatë zhvillimit të shqyrtimit 
gjyqësor ose gjatë marrjes së aktgjykimit.  
Arsyet-bazat e natyrës faktike kanë të bëjnë me vërtetimin e gabueshëm dhe jo të plotë 
të gjendjes faktike (paragrafi 1, nënparagrafi 1.3). Në procedurën penale duhet bërë 
dallimin ndërmjet zgjidhjes së çështjeve faktike dhe atyre juridike. Zgjidhja e çështjeve 
faktike nënkupton vërtetimin e gjendjes përkatëse faktike, përkatësisht vërtetimin e 
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atyre rrethanave konkrete nga jeta reale të cilat e përbëjnë veprën penale, të cilat janë të 
lidhura ngushtë me kryerësin e veprës penale. Për dallim nga çështjet faktike, zgjidhja 
e çështjeve juridike nënkupton vlerësimin nga ana e gjykatës, nëse fakti i vërtetuar apo 
më shumë fakte në procedurën penale i përgjigjet nocionit të normës juridike. 
Ndërmjet, çështjeve faktike dhe juridike ekziston lidhje reciproke. 
Ndërkaq, arsyet-bazat e natyrës së përzier (faktike-juridike) kanë të bëjnë me 
sanksionet penale, konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, shpenzimet 
e procedurës penale, kërkesat pasurore juridike, si dhe me vendimin mbi publikimin e 
aktgjykimit.  
Arsyet - bazat e ankesës paraqiten sipas radhës së përcaktuar në dispozitën e nenit 383, 
paragrafi 1. Kriter kryesor i radhitjes në këtë mënyrë është rëndësia që kanë bazat e 
ankesës në krahasim me njëra tjetrën. Në hierarkinë e bazave të ankesës, primat i është 
dhënë shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale640. Kur Gjykata e shkallë 
e Apelit konstaton se janë bërë shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, 
parimisht duhet ta anulojë aktgjykimin, përveç rasteve shprehimisht të përcaktuar në 
nenin 403 të KPP-së. Veprimet procedurale që i kanë paraprirë aktgjykimit të tillë janë 
të pa vlefshme (nule) duke përfshirë edhe vet aktgjykimin, e gjykatës së shkallës së 
parë. Për këtë arsye, nëse Gjykata e Apelit konstaton së janë shkelur dispozitat e 
procedurës penale, nuk mund të lëshohet në shqyrtimin e bazave të tjera të ankesës, 
përkatësisht të shqyrtojë rregullsinë e zgjidhjeve të çështjeve tjera faktike dhe juridike, 
ndonëse në praktikën gjyqësore nganjëherë veprohet ndryshe. 
Në literaturën e së drejtës së procedurës penale, konsiderohet me të drejtë se Kodi 
gabimisht ka radhitur bazën faktike të ankesës në vendin e tretë përkatësisht pas 
shkeljes të ligjit penal. Kjo para se gjithash për shkak të raportit që ekziston ndërmjet 
gjendjes faktike dhe çështjeve juridike. Duke qenë se zgjidhja e çështjeve faktike 
kushtëzon zgjidhjen e çështjeve juridike përkatësisht zbatimin e të drejtës, është 
plotësisht e arsyeshme që vërtetimi i gabueshëm dhe jo i plotë i gjendjes faktike si bazë 
e ankesës të vendoset në vend të dytë, pra para shkeljes së ligjit penal641. Në rastet kur 
ankuesi ka atakuar aktgjykimin e shkallës së parë nga të gjitha bazat (kumulativisht), 
Gjykata e Apelit, kur gjen se nuk ekzistojnë shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, i hyjnë shqyrtimit të ankesës sipas bazave të tjera, përkatësisht 
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Kur Gjykata e Apelit gjen se 
pretendimet e ankesës lidhur me gjendjen faktike nuk janë të bazuara, atëherë kalon në 
shqyrtimin ankesës për shkak të shkeljes së ligjit penal. Në fund, Gjykata e Apelit 
shqyrton ankesën sipas bazës së katërt të përcaktuar në paragrafin 4 të nenit 383.  
 
Paragrafi 2. 
 
I akuzuari mund ta atakojë aktgjykimin e gjykatës themelore sipas rregullit nga të 
gjitha bazat për paraqitjen e ankesës. Përjashtim i vetëm nga kjo rregull, përbën 
pikërisht dispozita e nenit 383 paragrafi 2, sipas së cilës i akuzuari i cili ka pranuar 
fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe trupi gjykues është pajtuar me pohimin e 
tillë, ndaj aktgjykimit të tillë nuk mund të ushtrohet ankesë për shkak të vërtetimit të 
gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike. Ndonëse, në dispozitën në fjalë 
                                                 
640 Krahaso: Pavišić 2, fq. 451. 
641 Ibid. 
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përmendet vetëm i akuzuari, ankesë me të cilën atakohet aktgjykimi i shkallës së parë 
për shkak të gjendjes faktike po ashtu nuk mund të paraqes në mënyrë analoge edhe 
mbrojtësi i të pandehurit. Ratio legis për një zgjidhje të tillë qëndron në eliminimin e 
mundësisë për zvarritje të procedurës penale nga i pandehuri në rastin e nenit 383 
paragrafi 2. Përveç kësaj, kjo zgjidhje rezulton edhe nga vlera dhe rëndësia që Kodi i 
ka dhënë pohimit të të pandehurit si provë në procedurën tonë penale kur përmbushen 
kushtet e nenit 248 të KPP-së.642  
Përndryshe kjo dispozitë është e re, dhe si e tillë nuk ka ekzistuar ne legjislacionin tonë 
të mëparshëm procedural penal. Për më tepër, me këtë formulim nuk haset as në 
legjislacionet e procedurale penale të shteteve në regjion.  
Nëse i akuzuari nuk mund ta atakojë aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, për 
shkak të gjendjes faktike në procedurën lidhur me ankesë në rastet kur ka pohuar 
fajësinë për të gjitha pikat e akuzës, atij i mbetet alternativa tjetër që kundër 
aktgjykimit të formës së prerë të paraqesë kërkesën për rishikim për shkak të fakteve 
dhe provave të reja.  
 
Neni 384 [Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale] 
 
1. Shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale konsiderohet nëse: 

1.1. përbërja e gjykatës nuk ka qenë në pajtim me ligjin ose kur në 
marrjen e aktgjykimit ka marrë pjesë gjyqtari i cili nuk ka qenë i 
pranishëm në shqyrtimin gjyqësor, ose kur me vendim të formës së 
prerë është përjashtuar nga gjykimi; 

1.2. në shqyrtim gjyqësor ka marrë pjesë gjyqtari i cili është dashur të 
përjashtohet; 

1.3. shqyrtimi gjyqësor është mbajtur pa personat, prania e të cilëve në 
shqyrtim gjyqësor kërkohet me ligj, ose kur të akuzuarit apo 
mbrojtësit, pavarësisht nga kërkesa e tij, i është mohuar përdorimi i 
gjuhës së vet në shqyrtim gjyqësor dhe përcjellja e zbatimit të 
shqyrtimit gjyqësor në gjuhën e tij; 

1.4. publiku është përjashtuar nga shqyrtimi gjyqësor në kundërshtim 
me ligjin; 

1.5. gjykata ka shkelur dispozitat e procedurës penale lidhur me çështjen 
nëse ekziston akuza e prokurorit të autorizuar, propozimi i të 
dëmtuarit ose leja e organit publik kompetent; 

1.6. aktgjykimin e ka marrë gjykata e cila nuk ka pasur kompetencë 
lëndore për gjykimin e çështjes. 

1.7. gjykata me aktgjykim nuk e ka gjykuar plotësisht lëndën e akuzës; 
1.8. aktgjykimi bazohet në provë të papranueshme; 
1.9. i akuzuari i thirrur të deklarohet mbi fajësinë nuk e ka pranuar 

fajësinë për të gjitha pikat e akuzës ose ndonjë pikë të saj dhe është 
marrë në pyetje para prezentimit të provave; 

1.10. aktgjykimi ka tejkaluar akuzën; 
1.11. me aktgjykim është shkelur dispozita e nenit 395 të këtij Kodi; ose 
1.12. aktgjykimi nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370 të këtij Kodi. 

                                                 
642 Lidhur me pohimin e të pandehurit më hollësisht shih: komentet e nenit 248. 
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2. Shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale konsiderohet edhe kur 
gjatë procedurës penale, duke përfshirë edhe procedurën paraprake, 
gjykata, prokurori i shtetit dhe policia: 
2.1. nuk kanë zbatuar ndonjë dispozitë të këtij kodi ose kanë zbatuar 

gabimisht; ose 
2.2. kanë shkelur të drejtat e mbrojtjes, dhe kjo ka ndikuar ose ka 

mundur të ndikojë në marrjen e aktgjykimit të ligjshëm dhe të 
drejtë. 

 
Me dispozitat e nenit 384 rregullohen shkeljet e dispozitave të procedurës penale (ligjit 
formal), jo të gjitha, dhe të shkaktuara në të gjitha fazat, por vetëm ato që janë bërë 
gjatë përgatitjes së procedurës penale, kundër të cilave palët nuk kanë të drejtë në 
ankesë të veçantë (neni 408 paragrafi 4), gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe shkeljet me 
rastin e marrjes së aktgjykimit. Me fjalë të tjera, bazë e ankesës nuk janë të gjitha 
shkeljet e mundshme, të llojllojshme dhe të pa numër të dispozitave të procedurës 
penale që mund të ndodhin gjatë zhvillimit të procedurës penale por vetëm ato që sipas 
dispozitave të nenit 384 konsiderohen esenciale. Ekzistojnë dy kategori të shkeljeve 
esenciale të dispozitave të procedurës penale. Në kategorinë e parë bëjnë pjesë shkeljet 
absolute të dispozitave të procedurës penale, të përcaktuara taksativisht në nenin 384 
paragrafi 1. Këto shkelje konsiderohen absolute ngase vlen prezumimi i pa 
kundërshtueshëm së kanë ndikuar negativisht në marrjen e aktgjykimit të drejtë dhe të 
ligjshëm. Për më tepër, këto shkelje nuk shqyrtohen konkretisht nëse kanë ndikuar në 
marrjen e vendimit të drejt dhe të ligjshëm por pa përjashtim vlen prezumimi se këto 
shkelje kanë ndikuar negativisht në marrjen e vendimit të drejtë dhe të ligjshëm.  
Shkeljet absolute ndahen në: a) shkelje për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas 
detyrës zyrtare dhe b) në shkelje për të cilat gjykata e Apelit kujdeset vetëm në rastet 
kur janë theksuar në ankesë. Shkeljet absolute të dispozitave të procedurës penale për 
të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare janë përcaktuar me nenin 394643. 
Në kategorinë tjetër bëjnë pjesë shkeljet relative esenciale të dispozitave të procedurës 
penale. Këto shkelje nuk numërohen taksativisht por janë rregulluar me një formulim të 
përgjithshëm me dispozitën e nenit 384 paragrafi 2. Për dallim nga shkeljet absolute 
esenciale, me rastin e shkeljeve relative, gjykata çdo herë vërteton konkretisht nëse 
shkelja esenciale ka ndikuar në marrjen e aktgjykimit të drejtë dhe të ligjshëm. Me fjalë 
të tjera, te shkeljet relative nuk prezymohet se shkelja përkatëse automatikisht ka 
ndikuar në marrjen e aktgjykimit jo drejtë dhe jo i ligjshëm, por këtë lidhje kauzale 
duhet provuar në çdo rast veç e veç. Nuk konsiderohet çdo shkelje e dispozitave të 
Kodit të procedurës penale, shkelje relative por shkelje relative konsiderohen vetëm ato 
të cilat sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit kanë ndikuar ose ka mund të ndikojë në 
marrjen e vendimit të drejt dhe të ligjshëm. Për t’u konsideruar një shkelje si shkelje 
relative e dispozitave të procedurës penale, duhet të plotësohen dy kushte:a) që të jenë 
shkelur dispozitat e procedurës penale të cilat nuk konsiderohen shkelje absolute dhe b) 
që kjo shkelje ka ndikuar ose ka mund të ndikojë në marrjen e vendimit të drejtë dhe të 
ligjshëm. Këto dy kushte duhet të plotësohen në mënyrë kumulative. Nëse gjykata nuk 
e provon ndikimin negativ të kësaj shkelje në vendimin e shqiptuar, përkatësisht nëse 
vendimi do të ishte i njëjtë edhe sikur shkelja relative e dispozitave të procedurës 
                                                 
643 Lidhur me këtë më hollësisht shih: komentet e nenit 394. 
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penale të mos kishte ndodhur, ajo nuk do të lëshohet shqyrtimin e aktgjykimit sikurse 
edhe të shkeljet të tjera jo esenciale të dispozitave të procedurës penale. Në të 
kundërtën, nëse ndikimi i shkeljes relative në vendimin gjyqësor do të provohet, 
gjykata e shkallës së dytë do të vendos lidhur me ankesë.  
 
Paragrafi 1. 
 
Shkeljet esenciale absolute të dispozitave të procedurës përcaktohen me nenin 384 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.1.- 1.12. Shkelje e esenciale të dispozitave të procedurës 
penale konsiderohet, nëse: 
 
Nënparagrafi 1.1. 
 
Përbërja e gjykatës nuk ka qenë në pajtim me ligjin ose kur në marrjen e aktgjykimit ka 
marrë pjesë gjyqtari i cili nuk ka qenë i pranishëm në shqyrtimin gjyqësor, ose kur me 
vendim të formës së prerë është përjashtuar nga gjykimi. 
Kjo shkelje ka disa forma: e para ka të bëj me përbërjen e pa rregullt gjykatës. Me 
dispozitën e nenit 24 parashikohet në cilat raste dhe në çfarë përbërje gjykojnë 
gjykatat644. Kur është shkelur dispozita lidhur me përbërjen e rregullt të gjykatës, në të 
vërtetë është bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. Në praktikën 
gjyqësore kjo shkelje ekziston kur në vend të trupit gjykues gjykon gjyqtari i vetëm 
gjykues. Po ashtu, në praktikën gjyqësore janë të mundshme rastet kur prokurori i 
shtetit në shqyrtimin gjyqësor e ndryshon aktakuzën (neni 350 ) duke ia ngarkuar të 
akuzuarit veprën më të rëndë penale për të cilën është kompetente gjykata në përbërje 
kolegjiale. Dhe, nëse eventualisht gjyqtari individual do të vazhdonte gjykimin dhe do 
të marrte aktgjykimin, në këtë rast do të bënte shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale. Por, në praktikën gjyqësore mund të ndodh edhe e kundërta që 
prokurori i shtetit ta ndryshojë aktakuzën në atë mënyrë që në vend të veprës më të 
rëndë penale të akuzuarit t’ia ngarkojë veprën më të lehtë penale e cila është në 
kompetencë të gjyqtarit të vetëm gjykues. Në këtë rast, sikurse edhe në rastet të tjera 
kur në vend të gjyqtarit të vetëm gjykues vendos trupi gjykues, konsiderohet se nuk 
ekziston shkelje esenciale nga ky paragraf, ngase gjykimi në përbërje më të gjerë nga 
që është paraparë me ligj, ofron më shumë garanci procedurale se gjykimi do të jetë i 
drejtë dhe i ligjshëm. Megjithatë, në teori nuk përjashtohet krejtësisht mundësia që 
gjykimi në përbërje më të gjerë nga që është paraparë me ligj të keqësojë situatën 
procedurale të pandehurit në procedurën penale. Po ashtu, shkelje nga ky paragraf do të 
përbënin rastet nga praktika gjyqësore kur p.sh. gjykimin e ka zhvilluar gjyqtari i cili 
nuk është emëruar në mënyrë të rregullt, përkatësisht formalisht nuk është emëruar në 
funksion të gjyqtarit, të cilit i është ndërprerë mandati i gjyqtarit, për shkak të kalimit të 
kohës për të cilën është emëruar, është shkarkuar nga funksioni i gjyqtarit, kur në 
procedurën për të mitur trupi gjykues ka qenë në kundërshtim me dispozitën nenin 51 
paragrafi 3 të Kodit të drejtësisë për të mitur përkatësisht.kur për gjyqtar porot në 
trupin gjykues për të mitur nuk emërohen persona nga mesi i arsimtarëve, edukatorëve, 
punëtorëve social, psikologëve dhe personave të tjerë që kanë përvojë në edukimin e të 
miturve ose kur aktgjykimin e merr praktikanti i gjykatë e tjerë. Po ashtu konsiderohet, 
                                                 
644 Shih: Nenet 11-23 të Ligjit për gjykatat. 
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se gjykata nuk ka qenë në përbërje të rregullt, nëse në marrjen e aktgjykimit nuk ka 
marr pjesë procesmbajtësi etj645.  
Forma e dytë përbën rastet kur në marrjen e aktgjykimit ka marr pjesë gjyqtari i cili 
nuk ka qenë i pranishëm në shqyrtimin gjyqësor. Kjo shkelje esenciale ndërlidhet me 
domosdonë e zbatimit të parimit të drejtpërdrejt të përcaktuar në dispozitën e nenit 332, 
sipas së cilës kryetari, anëtarët e trupit gjykues, procesmbajtësi si dhe gjyqtarët dhe 
gjyqtarët rezervë duhet të jenë vazhdimisht të pranishëm në shqyrtimin gjyqësor. 
Shkelja esenciale nga paragrafi 1 ekziston si në rastet kur në marrjen e aktgjykimit, 
ndonjëri nga gjyqtarët gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ka marrë pjesë fare ose nga një 
pjesë e shqyrtimit gjyqësor. Kështu, në rastet kur gjyqtari për një kohë të shkurtër 
largohet nga shqyrtimi gjyqësor, kryetari i trupit gjykues detyrohet ta ndërpres 
shqyrtimin gjyqësor përderisa gjyqtari i cili ka munguar nuk kthehet në shqyrtim 
gjyqësor646. Në të kundërtën, do të ekzistonte shkelje esenciale nga neni 384, paragrafi 
1. Në këtë kontekst, parimi i drejtpërdrejt kërkon që edhe kur shqyrtimi gjyqësor i 
shtyrë është mbajtur para trupit gjykues në përbërje tjetër si edhe në rastet kur shtyrja 
ka zgjatur më shumë se tre muaj ose kur shqyrtimi gjyqësor mbahet para një kryetari 
tjetër të trupit gjykues, shqyrtimi gjyqësor duhet të fillojë rishtas dhe shqyrtohen të 
gjitha provat (neni 311). Nëse veprohet në kundërshtim me dispozitën e nenit 345, 
ekziston shkelje esenciale nga neni 384 paragrafi 1.(Gj. S. e Sllovenisë, AP. 62./69, dt. 
21. III. 1969). Ndërkaq, pa rregullsitë lidhur me mos praninë e procesmbajtësit në 
shqyrtimin gjyqësor si edhe pjesëmarrjen e tij në shqyrtimin gjyqësor edhe kur do të 
duhej të përjashtohet nga gjykimi (neni 45 paragrafi 1) nuk përbëjnë shkelje esenciale 
absolute nga neni 384, paragrafi 1 nëparagrafi 1.1, por shkelje esenciale relative nga 
neni 384 paragrafi 2. Forma e tretë e kësaj shkeljeje ekziston në rastet kur gjyqtari, 
ndonëse është përjashtuar nga gjykimi me aktvendim të formës së prerë, megjithatë 
merr pjesë në marrjen e aktgjykimit. Këtë formë të shkeljes, si bazë të ankesës duhet 
dalluar nga shkelja esenciale absolute e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. Në rastin e dispozitës së nenit 403 paragrafi 1 nëparagrafi 
1 shkelja konsiston në marrje të aktgjykimit nga gjyqtari i cili me aktvendim të formës 
së prerë është përjashtuar nga gjykimi, ndërkaq rastin e dispozitës së nenit 384 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 shkelja konsiston në marrjen aktgjykimit nga ana e 
gjyqtarit i cili është dashur të përjashtohet nga gjykimi sipas nenit 39 paragrafi 1 dhe 
nënparagrafi 1.2. Duhet theksuar se Gjykata e Apelit, ankesën sipas kësaj baze e merr 
në shqyrtim jo vetëm nëse është theksuar në ankesë por sipas detyrës zyrtare (neni 
394).  
 
Nënparagrafi 1.2. 
 
Në shqyrtim gjyqësor ka marrë pjesë gjyqtari i cili është dashur të përjashtohet (neni 
39, paragrafët 1 dhe 2); 
Kjo shkelje ekziston vetëm në rastet kur janë plotësuar kushtet për përjashtim të 
detyrueshëm të gjyqtarit nga neni 39, paragrafi 1 dhe 2 dhe gjykata nuk ka marr 
vendimi për përjashtim të gjyqtarit. Kjo shkelje esenciale mund të bëhet vetëm atëherë 
kur kërkesa për përjashtim gjatë shqyrtimit gjyqësor është refuzuar pa arsye, ndërkaq 
                                                 
645 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 783.  
646 Ibid., 784. 
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nuk ka ankesë të veçantë kundër aktvendimit për refuzim të kërkesës, por ajo mund të 
paraqitet në ankesën kundër aktgjykimit (neni 408, paragrafi 3)647. Duhet theksuar se 
këtë shkelje gjykata e shqyrton vetëm sipas ankesës së palës dhe jo sipas detyrës 
zyrtare. Siç është theksuar më sipër, këtë shkelje duhet dalluar nga shkelja nga neni 384 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.1, ngase në rastin e parë ekziston aktvendimi i formës së 
prerë për përjashtim, por gjyqtari megjithatë ka bërë shkelje esenciale duke marrë pjesë 
në gjykim, ndërkaq në rastin nga neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2., aktvendimi për 
përjashtim nuk është marr fare ndonëse është dashtë të merret për shkak të ekzistimit të 
shkaqeve për përjashtim. Në këtë rast, arsyet për përjashtim fakultativ nga neni 39 
paragrafi 3 nuk vijnë në shprehje. Kjo dispozitë ka të bëj vetëm me gjyqtarin por jo 
edhe me personat tjerë të cilët duhet të përjashtohen (prokurori i shtetit, mbrojtësi 
procesmbajtësi etj.). Siç mund të shihet me këtë dispozitë, është sanksionuar 
pjesëmarrja e gjyqtarit në gjykim në rastet kur janë plotësuar kushtet për përjashtim të 
detyrueshëm, pa marrë parasysh nëse pala ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarit. Në këtë 
kontekst, nëse në shqyrtim gjyqësor ka marrë pjesë gjyqtari individual atëherë shkelja 
në fjalë mund t’i përshkruhet gjyqtarit individual, ndërkaq nëse është fjala për vendosje 
kolegjiale, atëherë shkelja mund t’i përshkruhet kryetarit të trupit gjykues. 
 
Nënparagrafi 1.3. 
 
Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur pa personat, prania e të cilëve në shqyrtim gjyqësor 
kërkohet me ligj, ose kur të akuzuarit apo mbrojtësit, pavarësisht nga kërkesa e tij, i 
është mohuar përdorimi i gjuhës së vet në shqyrtim gjyqësor dhe përcjellja e zbatimit të 
shqyrtimit gjyqësor në gjuhën e tij (neni 14 i KPP); 
Për të ekzistuar shkelja absolute nga neni 484, paragrafi 1 nënparagrafi 1.3. kusht me 
rëndësi është që shqyrtimi gjyqësor të jetë mbajtur pa praninë e personave prania e të 
cilëve në shqyrtimin gjyqësor është e detyrueshme, pa marrë parasysh se ata nuk janë 
thirrur fare ose janë thirrur po nuk i janë përgjigjur thirrjes. Shkelja në këtë rast ka të 
bëj me detyrimin për të marrë pjesë në shqyrtimin gjyqësor të këtyre subjekteve: të 
pandehurit, mbrojtësit, prokurorit të shtetit dhe përkthyesit. Për të ekzistuar shkelja 
tjetër absolute nga kjo dispozitë, kërkohet që pjesëmarrësve procedural përkatës t’u jetë 
mohuar përdorimi i gjuhës dhe përcjellja e shqyrtimit gjyqësor në gjuhën e tyre.  
Në shqyrtimin gjyqësor duhet të jenë të pranishëm prokurori i shtetit (neni 306 
paragrafi 1), i pandehuri (neni 307 paragrafi 1 dhe 2), mbrojtësi (neni 308) dhe 
përkthyesi (neni 153 paragrafi 1 dhe 2). Konsiderojmë se në vend të termit përkthyesi 
duhet përdorur termin interpreti, termë ky i cili më mirë i përgjigjet funksionit të këtij 
subjekti procedural. Nëse shqyrtimi gjyqësor mbahet pa praninë e ndonjërit prej 
subjekteve të theksuara më sipër, ekziston shkelja nga neni 384 paragrafi 1 
nënparagrafi 1.3. Kështu, konsiderohet se ekziston shkelja nga dispozita e nenit 384 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.3. kur vetëm një pjesë e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur pa 
praninë e të pandehurit. Për më tepër, është e pa rëndësishme nëse i pandehuri ka 
munguar gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit ose vetëm gjatë përfshirjes së deklaratës 
së të pandehurit në procesverbal dhe se për ekzistimin e kësaj shkeljeje nuk është e 
rëndësishme nëse mbrojtësi është pajtuar ose jo me këto veprime (Gjykata Supreme e 
Kroacisë, Ap.- 896/84). Po ashtu, kur në shqyrtimin gjyqësor të pandehurin e ka 
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mbrojtur praktikanti i cili e ka dhënë provimin e judikaturës, në vend të mbrojtësit, 
ekziston shkelje esenciale absolute nga neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3. Kjo, për 
arsye së sipas dispozitës së nenit 70 paragrafi 1, mbrojtës mund të jetë vetëm avokati. 
Gjykata ka për detyrë që të akuzuarit me çrregullime mendore apo paaftësi mendore 
t’ia caktojë mbrojtësin sipas detyrës zyrtare (neni 57 paragrafi 1). Shqyrtimi gjyqësor 
është zhvilluar pa pranin e personit prania e të cilit ka qenë e detyrueshme, nëse gjykata 
posa ka vërejtur se i akuzuari është i sëmur psikik, nuk ia ka caktuar mbrojtësin sipas 
detyrës zyrtare (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap-28/64.).  
Mos prania e mbrojtësit në shqyrtimin gjyqësor si shkak i ankesës nga neni 384, 
paragrafi 1 nënparagrafi 3, është ngushtë e lidhur me llojin e mbrojtjes e cila i ofrohet 
të pandehurit. Kështu, kur është fjala për mbrojtje të detyrueshme, mosprania 
mbrojtësit në shqyrtimin gjyqësor parimisht përbën shkeljen esenciale absolute nga 
neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3, ndërkaq kur është fjala për mbrojtjen fakultative, 
mosprania e mbrojtësit në shqyrtimin gjyqësor parimisht nuk e përbën këtë shkelje. 
Megjithatë, vlerësimi i gabuar i gjykatës se gjykimi në mungesë të mbrojtësit nuk do të 
shprehet negativisht për mbrojtjen e të pandehurit, mund të jetë shkelje esenciale 
absolute nga neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3.).  
Forma tjetër e shkeljes ka të bëj me shkeljen e dispozitave të nenit 14 përkitazi me 
përdorimin e gjuhës në procedurën penale. Sipas nenit 14 paragrafi 2 personi që merr 
pjesë në procedurën penale i cili nuk flet gjuhën e procedimit, ka të drejtë të flasë 
gjuhën e vet dhe të jetë i informuar nëpërmjet përkthimit pa pagesë me faktet, provat 
dhe procedurën. Lidhur me këtë të drejtë, gjykata duhet ta njoftojë personin i cili merr 
pjesë në procedurën penale. Këta persona mund të heqin dorë nga e drejta në përkthim 
nëse e dinë gjuhën në të cilën zhvillohet procedura penale. Udhëzimi për të drejtën në 
përkthim dhe deklarata e pjesëmarrësit shënohet në procesverbal. Si mund të shihet në 
KPP, të drejtën në përkthim si një e drejtë themelore të njeriut, nuk e ka rezervuar 
vetëm për subjekt të caktuar procedural (p.sh. për të pandehurin, mbrojtësin, dhe të 
dëmtuarin) por këtë të drejt ua njeh të gjithë personave që marrin pjesë në procedurën 
penale. Prandaj, mohimi i kësaj të drejte të cilitdo person që merr pjesë në procedurën 
penale paraqet shkelje esenciale absolute të dispozitave të procedurës penale nga neni 
384 paragrafi 1 nënprag. 1.3. Lidhur me këtë, më hollësisht shih: komentet e nenit 14.  
Duhet theksuar ekzistimin e disa shkeljeve, por jo të gjithave të kësaj dispozite si shkak 
për paraqitjen e ankesës, gjykata e shkallës së dytë i shqyrton sipas detyrës zyrtare: a). 
nëse shqyrtimi gjyqësor është mbajtur në mungesë të të akuzuarit në kundërshtim me 
dispozitat e KPP-së, b). nëse në rastin e mbrojtjes së detyrueshme shqyrtimi gjyqësor 
është mbajtur pa praninë e mbrojtësit (neni 394 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3.). Ndërkaq, 
shkeljet tjera Gjykata e Apelit i shqyrton sipas dispozicionit të vullnetit të palëve.  
 
Nënparagrafi 1.4. 
 
Publiku është përjashtuar nga shqyrtimi gjyqësor në kundërshtim me ligjin; 
Me dispozitën e nenit 31, paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës është 
përcaktuar se gjykimi është publik, me përjashtim të rasteve kur gjykata në rrethana të 
veçanta konsideron se, në të mirë të drejtësisë është e domosdoshme përjashtimi i 
publikut, ose i përfaqësuesve të medieve, sepse prania e tyre do të përbënte rrezik për 
rendin publik ose sigurinë kombëtare, interesat e të miturve, ose mbrojtjen e jetës 
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private të palëve në proces, në mënyrën e përcaktuar me ligj. Më dispozitat nenit 293 - 
296 KPP-së rregullohet publiciteti i shqyrtimit gjyqësor, si një element i rëndësishëm i 
gjykimit të drejtë dhe të paanshëm. Dispozitat KK sikurse edhe dispozitat e KPP mbi 
publicitetin e gjykimit, janë shprehje e dispozitës së nenit 6 paragrafi 1 të Konventës 
për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (KEDNJ) dhe nenit 14 
paragrafit 1 të Paktit Ndërkombëtar për Drejtat Civile dhe politike (PNDCP), me të 
cilat garantohet e drejta e publicitetit të shqyrtimit publik.  
KPP përveç të drejtës në publicitet të shqyrtimit gjyqësor e njeh edhe të drejtën në 
publicitet para kolegjit të Gjykatës së Apelit (neni 390 paragrafi 5) dhe para kolegjit të 
Gjykatës Supreme (neni 393 paragrafi 2). Duke u mbështetur në Konventat për të 
drejtat e njeriut të theksuara më sipër dhe Kushtetutën e RK, KPP në dispozitën e nenit 
294, ka parashikuar shprehimisht rastet e përjashtimit të publicitetit nga shqyrtimi 
gjyqësor duke rregulluar në hollësi edhe procedurën e përjashtimit të publikut. Kështu, 
kur janë plotësuar kushtet ligjore për përjashtim të publicitetit, gjyqtari i vetëm 
gjykues, përkatësisht kryetari i trupit gjykues i gjykatës themelore, kolegji i Gjykatës 
së Apelit, dhe trupi gjykues i Gjykatës së Apelit kur hapë shqyrtim gjyqësor si dhe 
Kolegji i Gjykatës Supreme, merr aktvendim mbi përjashtimin e publikut përkatësisht 
për shqyrtim gjyqësor të mbyllur648. Vendimin për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor të 
mbyllur e merr trupi gjykues me aktvendim të cilin duhet arsyetuar dhe shpallur 
publikisht (neni 296, paragrafi 1). Aktvendimi për përjashtim arsyetohet, për të parë 
nëse vërtetë kanë ekzistuar arsyet ligjore për përjashtim të publikut. Ndërkaq, 
aktvendimi i tillë mund të kundërshtohet vetëm me ankesë kundër aktgjykimit. Dhe, 
nëse ndodh që pa ekzistuar shkaqet për përjashtim përkatësisht në kundërshtim me 
ligjin, të përjashtohet publiku, atëherë ekziston shkelje esenciale absolute nga neni 385, 
parag. 1 nënparagrafi 1.4. Pra, kjo shkelje ekziston në rastet kur është marr aktvendim 
për përjashtim të publikut, ndonëse nuk kanë ekzistuar kushtet ligjore për përjashtim 
Gjithashtu, kjo shkelje ekziston edhe kur kanë ekzistuar shkaqet për përjashtim dhe 
publiku është përjashtuar, por ky veprim i gjykatës nuk është shoqëruar me aktvendim 
për përjashtim649. Pra, shkelja në këtë rast ekziston ngase nuk është përmbushur një 
kusht formal - nuk është respektuar procedura për përjashtim të publikut. Ndërkaq, në 
situatën tjetër procedurale kur shqyrtimi është mbajtur publikisht ndonëse sipas KPP-së 
është dashur të përjashtohet publiku, nuk konsiderohet shkelje nga parag. 1 
nënparagrafi 1.4 i nenit 384. Për më tepër, në këtë rast konsiderohet se nuk ekziston as 
shkelje relative e dispozitave të procedurës penale nga neni 403, paragrafi 2, për arsye 
se është e pamundshme të provohet se mbajtja e shqyrtimit gjyqësor në prani të 
publikut ka ndikuar ose ka mund të ndikojë në marrjen e vendimit të drejt dhe të 
ligjshëm.650 Ajo që është synuar të arrihet me gjykimin e mbyllur i është bërë e njohur 
publikut ashtu që me anulimin e aktgjykimit të shkallës së parë dhe mbajtjen e 
shqyrtimit me prani të publikut ky lëshim procedural nuk mund të korrigjohet651.  
Për dallim nga procedura e rregullt ku gjykimi parimisht mbahet publikisht, me 
përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj, në procedurën për të mitur gjykimi pa 
përjashtim mbahet pa prani të publikut (neni 71 paragrafi 1 i KDM). 

                                                 
648 Shih: Me hollësisht shih: komentet e nenit 294. 
649 Vasiljević, Grubač 2, fq. 787. 
650 Ibid. 
651 Ibid. 
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Duhet theksuar se për shkeljen nga neni 384 paragrafi 4, gjykata nuk kujdeset sipas 
detyrës zyrtare. 
 
Nënparagrafi 1.5. 
 
Gjykata ka shkelur dispozitat e procedurës penale lidhur me çështjen nëse ekziston 
akuza e prokurorit të shtetit652, propozimi i të dëmtuarit ose leja e organit publik 
kompetent; 
Shkelja nga neni 384 paragrafi 1 nënparag. 1.5, përbën shkeljen e parimit akuzator në 
procedurën penal, sipas të cilit procedura penale fillon vetëm me vendim të prokurorit 
të shtetit kur ekziston dyshimi i bazuar se është kryer vepër penale.653 
Kjo shkelje vjen në shprehje në tri situata procedurale: a) kur gjykata ka shkelur 
dispozitat e procedurës penale lidhur me çështjen nëse ekziston akuza e prokurorit të 
shtetit, b) nëse ekziston propozimi i të dëmtuarit ose c) nëse ekziston leja e organit 
publik kompetent.  
Konsiderohet se gjykata ka shkelur dispozitat lidhur me ekzistimin e akuzës të 
prokurorit të shtetit, kur ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor pa prokurorin e shtetit, ose pas 
tërheqjes së prokurorit të shtetit. 
Për një numër të veprave penale taksativisht të caktuara me KP, ndjekjen e bënë 
prokurori i shtetit vetëm me propozim të të dëmtuarit me veprën penale. Nëse ndodhë 
që prokurori i shtetit për këto vepra penale të ndërmarr ndjekjen pa propozim paraprak 
të dëmtuarit ekziston shkelja esenciale absolute nga neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 
1.5.  
Po ashtu, prokurori i shtetit nuk mund të ndërmarr ndjekjen në rastet kur me ligj është 
parashikuar së për ndjekjen e personave të caktuar është e nevojshme leja e organit 
publik kompetent. Nëse në kundërshtim, me këtë, mbahet shqyrtimi gjyqësor dhe të 
pandehurit i shqiptohet aktgjykimi, ekziston shkelja nga neni 384 paragrafi 1 
nënparagrafi 1.5. 
Ndërkaq, kryetari i trupit gjykues i gjykatës themelore, para dhe gjatë shqyrtimit, kur 
gjen se ekzistojnë shkaqet nga neni 358, merr aktvendim me të cilin e hedhe aktakuzën. 
Siç mund shihet, KPP, me këtë zgjidhje ka evituar mundësinë e marrjes së aktgjykimit 
refuzues, zgjidhje kjo që ekzistonte në legjislacionin tonë procedural penal të 
mëparshëm para hyrjes në fuqi të KPP-së së përkohëshme.  
 
Nënparagrafi 1.6. 
 
Aktgjykimin e ka marrë gjykata e cila nuk ka pasur kompetencë lëndore për gjykimin e 
çështjes. 
Gjykata detyrohet të kontrollojë kompetencën e vet lëndore dhe territoriale dhe posa të 
konstatojë se nuk ka kompetencë, shpallet jokompetente dhe pasi aktvendimi merr 
formën e prerë, ia dërgon lëndën gjykatës kompetente (neni 38 paragrafi 2). Pasi 
aktakuza të marrë formë të prerë, gjykata nuk mund të shpallët jokompetente në 
pikëpamje territoriale dhe palët nuk mund të paraqesin kundërshtim për shkak të 
moskompetencës territoriale (neni 37 paragrafi 3). 
                                                 
652 Në KPP gabimisht përdoret shprehja akuza e prokurorit “të autorizuar”. 
653 Më hollësisht shih: komentet e nenit 6 parag. 2. 
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Dispozitat e KPP lidhur me kompetencat janë shprehje e dispozitës së nenit 6 të 
KDLNJ-së dhe neni14 paragrafi 1 të PNDCP -së, sipas të cilave procedura penale 
duhet të zhvillohet para gjykatës me kompetencë lëndore dhe trupit gjykues të 
përcaktuar me ligj. Me dispozitat e këtyre konventave sigurohet që përkitazi me 
aktakuzën e ngritur për vepër penale të vendos gjykata e caktuar që më parë dhe në 
trupin gjykues të përcaktuar me ligj dhe jo të përcaktuar drejtpërdrejt për një rast 
konkret. 
Shkelja nga neni 384, paragrafi 1 nëparagrafi 1.6, vjen në shprehje kur aktgjykimin e 
ka marr gjykata e cila nuk ka pas kompetencë. Në këtë rast bëhet fjalë vetëm për 
shkelje të dispozitave lidhur me kompetencën lëndore, por jo edhe për kompetencën 
territoriale e cila nuk mund të shqyrtohet pasi që aktakuza të marr formën e prerë (neni 
37 paragrafi 2).  
Me rastin e vlerësimit të kompetencës, gjykata nuk është e lidhur me kualifikimin 
juridik të cilin e ka dhënë prokurori i shtetit në aktakuzë, por vetëm me përshkrimin 
faktik të dhënë në aktakuzë 
Për këtë shkelje, gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare (neni 394 paragrafi 1).  
Përndryshe, për rastet kur gjykata gjatë marrjes së aktgjykimit konstaton se nuk ka 
kompetencë lëndore për të vendosur, KPP nuk ka paraparë zgjidhje konkrete, 
përkatësisht mos kompetencën lëndore nuk e ka paraparë as si shkak të refuzimit të 
akuzës me aktgjykim (neni 363) e as si shkak për hedhje të aktakuzës me aktvendim të 
trupit gjykues (neni 358). Për dallim nga kjo zgjidhje, në Ligjin e procedurës penale të 
mëparshëm, i cili zbatohej pas luftës në Kosovë, si ligj i zbatueshëm, mos kompetenca 
lëndore ishte radhitur si shkak i parë në grupin e shkaqeve për refuzim të aktakuzës me 
aktgjykim (neni 349). Në bazë të analizës së nenit 384 paragrafi 1 nënparagrafi 1.6. 
mund të përfundohet së mos kompetenca lëndore duhet të parashihet si shkak për 
refuzimin e aktgjykimit.654 Mirëpo, në këtë rast nuk përjashtohet mundësia që të jetë 
edhe njëri nga shkaqet e hedhjes së aktakuzës me aktvendim nga ana e trupit gjykues 
(neni 358). Kur është fjala për këtë shkelje, vlen të theksohet se shumica e 
legjislacioneve procedurale- penale të shteteve në regjion, mos kompetencën lëndore të 
gjykatës e kanë parashikuar si shkak për refuzimin e akuzës me aktgjykim, por ka edhe 
legjislacione si (p.sh. ai i Serbisë) që mos kompetencën e kanë parashikuar 
shprehimisht si shkak për hedhje të aktakuzës.  
 
Nënparagrafi 1.7.  
 
Gjykata me aktgjykim nuk e ka gjykuar plotësisht lëndën e akuzës; 
Me këtë dispozitë synohet zgjidhja e aspektit kuantitativ të raportit ndërmjet akuzës 
dhe aktgjykimit duke detyruar gjykatën që me aktgjykim të zgjidh lëndën e akuzës në 
tërësi duke mos lënë pa zgjidh asnjë element të përmbajtjes së akuzës të paraqitur 
fillimisht përkatësisht të ndryshuar, të zgjeruar ose të plotësuar. Duke qenë se akuza 
dhe aktgjykimi duhet të jenë në pikëpamje të përmbajtjes ekuivalente, gjykata 
detyrohet ta zgjidhë lëndën e akuzës në tërësi, duke përfshirë me aktgjykim të gjitha 

                                                 
654 Ky konstatim gjem mbështetje edhe në Mendimin juridik të Seancës së Përgjithshme të Gjykatës 
Supreme të Republikës së Kosovës, të dt. 23.01.2012, në të cilin, në kuadër të pikës IV theksohet: “Nëse 
Gjykata konstaton gjatë shqyrtimit gjyqësor se nuk ka kompetencë lëndore për të gjykuar çështjen penale-
juridike, ajo duhet të japë aktgjykim me të cilin refuzon akuzën.” 
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veprat penale dhe të gjithë të akuzuarit nga akuza e paraqitur ose eventualisht të 
ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtimin gjyqësor. Gjykata duke vendosur lidhur me 
ankesë, vlerësimin nëse është zgjidhur në tërësi lënda e akuzës, e bën në bazë të 
përshkrimit të dhënë në aktin paditës të prokurorit të shtetit. Kjo nënkupton se gjykata 
nuk është e lidhur me kualifikimin juridik të dhënë nga prokurori i shtetit, ashtu që më 
shumë vepra penale nga aktakuza, me aktgjykim mund t’i kualifikojë si një vepër 
penale në vazhdim, vepër penale e përbërë ose kolektive me të tjerë. 
Shkelja nga neni 384 paragrafi 1 nënparag. 1.7, ekziston kur gjykata nuk vendos për 
njërën nga më shumë vepra penale të kryera në bashkim. Kështu, konsiderohet se kjo 
shkelje ekziston kur p.sh. me rastin e akuzës se i pandehuri e ka sulmuar të dëmtuarin 
duke i shkaktuar lëndim të lehtë trupor, me qellim që t’ia marr sendet dhe të hollat, 
gjykata ka gjetur se i pandehuri nuk e ka kryer veprën penale të grabitjes dhe e ka liruar 
të pandehurin për vepër penale të grabitjes, por në anën tjetër nuk e ka shpallur fajtor 
për vepër penale të lëndimit të lehtë trupor, kryerja e së cilës është provuar para 
gjykatës655. Po ashtu, kjo shkelje ekziston edhe në ato raste kur gjykata ndonëse ka 
gjetur se nuk ekziston vepra penale e grabitjes për të cilën prokurori i shtetit ka ngritur 
akuzën dhe për të njëjtën nuk e liron nga akuza, por duke e tejkaluar aktakuzën, e 
shpall të pandehurin fajtor për vepër penale të lëndimit të lehtë trupor, ndonëse vepra 
penale e lëndimit të lehtë trupor nuk ka qenë e përfshirë në përshkrimin faktik të veprës 
në aktakuzë (GJSKr, Ap.625/63 dt. 11. IV. 1963)656. Kur është fjala për veprën penale 
të vazhduar, gjykata nuk e ka zgjidhur në tërësi lëndën e akuzës, në rastet kur në 
dispozitivin e aktgjykimit nuk e ka theksuar veprën penale përkatëse për të cilën e ka 
liruar të akuzuarin ndërkaq për veprat të tjera penale që e përbëjnë tërësinë e veprës 
penale të vazhduar e ka shpallur fajtor. Te vepra penale e përbërë, në rastet kur gjykata 
merr aktgjykim lirues, duhet vendosur për të gjitha pjesët nga të cilat përbëhet vepra 
penale e përbërë. Kur vepra penale është kryer me shumë veprime ndaj më shumë 
personave, me aktgjykim duhet të vendoset lidhur me të gjitha veprimet. Në anën 
tjetër, konsiderohet se nuk ekziston shkelja në fjalë nëse gjykata në dispozitiv vërtetë 
nuk i përfshinë disa veprime të cilat e përbëjnë veprën penale unike, mirëpo i shpjegon 
shkaqet e mos përfshirjes së këtyre veprimeve. Kur gjykata nuk vendos për ndonjë fakt 
vendimtar që përbën veprën penale konkrete, nuk bën shkelje nga neni 384, paragrafi 1 
nënparagrafi 1.7, por në këtë rast është fjala për vërtetimin jo të drejtë të gjendjes 
faktike e sipas rrethanave të rastit konkret, edhe shkeljen e ligjit penal. 
Për këtë shkelje, gjykata nuk kujdeset sipas detyrës zyrtare (neni 394, parag. 1).  
 
Nënparagrafi 1.8. 
 
Aktgjykimi bazohet në provë të papranueshme; 
KPP në kapitullin lidhur me parimet themelore të procedurës, krahas dispozitave të 
tjera parimore nuk përmban dispozitën me të cilat në mënyrë të qartë rregullohet 
çështja e provave të papranueshme. Për dallim nga kjo, KPP, në kapitullin e XVI, në 
kuadër të dispozitave të përgjithshme lidhur me provat, ka përfshirë edhe dispozitat 
lidhur me provat e papranueshme në procedurën penale. Përveç kësaj, provat e 
papranueshme rregullohen edhe me dispozitat të veçanta të KPP-së me të cilat 
                                                 
655 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 789. 
656 Ibid., fq. 790. 
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rregullohen veprimet përkatëse penale procedurale (marrja në pyetje e të pandehurit, 
dëshmitarit, ekspertit etj).. 
Siç mund të shihet, provat e marra në kundërshtim me dispozitat e KPP-së, 
konsiderohen prova të papranueshme (neni 257 paragrafi 2). Në prova të papranueshme 
gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj. (neni 257 paragrafi 3). Këto prova në 
legjislacionet të tjera, në veçanti në legjislacionet e procedurës penale të shteteve në 
regjion emërtohen si prova të paligjshme dhe rregullohen në kuadër të dispozitave 
parimore përkatësisht dispozitave hyrëse dhe dispozitave të veçanta me të cilat 
rregullohen veprimet përkatëse penale procedurale. Në këtë kontekst, konsiderojmë se 
për të nënvizuar më shumë pasojat e dëmshme të përdorimit të provave të pa 
pranueshme, këto prova në KPP duhet të emërtohen si prova të pa ligjshme (ndonëse 
provat e papranueshme në brendinë e tyre janë të papranueshme pikërisht ngase janë 
marr në kundërshtim me dispozitat e KPP-së) dhe të parashikohen në kuadër të 
dispozitave parimore të procedurës penale.  
KPP ka përcaktuar një numër të rasteve kur aktgjykimi nuk mund të bazohet në provat 
e papranueshme (nenet 155, 128, 249 paragrafi 4, dhe 111). Dhe pikërisht shkelja e 
këtyre dispozitave përbën shkelje esenciale absolute nga neni 384 paragrafi 1 
nënparagrafi 1.8. Gjykata e Apelit kur e konstaton këtë shkelje, nuk lëshohet 
konkretisht në vërtetimin nëse kjo shkelje ka ndikuar në marrjen e vendimit të drejtë 
dhe të ligjshëm, ngase siç dihet të gjitha shkeljet absolute përmbajnë prezumimin ligjor 
të pa kundërshtueshëm se shkelja e tillë ka ndikuar në marrjen e vendimit, për çka 
vendimi i tillë duhet të prishet përkatësisht të anulohet. 
KPP nuk bën dallimin nëse shkelja ka qenë në dëm ose në dobi të pandehurit, por duke 
pasur parasysh natyrën e shkeljes, konsiderohet se kjo shkelje mund të bëhet sipas 
rregullit në dëm të të pandehurit. 
Për të ekzistuar kjo shkelje, kështu siç është paraparë, në nenin 384, paragrafi 1 
nënparagrafi 1.8, nuk kërkohet që përdorimi i provës së papranueshme të ketë pasur rol 
vendimtar në marrjen e aktgjykimit. Mjafton që gjykata ta ketë mbështetë aktgjykimin 
në provën e papranueshme.657 
Për këtë shkelje, gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare (neni 394 paragrafi 1). 
  
Nënparagrafi 1.9. 
 
I akuzuari i thirrur të deklarohet mbi fajësinë, nuk e ka pranuar fajësinë për tërë akuzën 
ose ndonjë pikë të saj, dhe është marrë në pyetje para prezantimit të provave; 
KPP në nenin 384 ka paraparë 12 shkelje esenciale absolute. LPP (i cili ishte në zbatim 
para aprovimit të KPP-së të përkohshme), kishte paraparë gjithsej 11 shkelje esenciale 
absolute, të cilat pa përjashtim janë përfshirë edhe në KPP në grupin e shkeljeve 
esenciale absolute. Mirëpo, shkeljeve ekzistuese esenciale absolute, në nenin 384 
paragrafi 1 të KPP-së u është shtuar edhe shkelja nga nënparagrafi 1.9., duke rritur 
kështu numrin e shkeljeve ne 12 shkelje esenciale absolute. Kjo shkelje esenciale 
absolute është përfshirë edhe në KPP-në në fuqi. 
Rrjedhimisht, kjo shkelje përbën sanksion procedural për shkelje të dispozitës për 
marrje në pyetje të të pandehurit gjatë shqyrtimit gjyqësor i cili nuk ka pranuar fajësinë 
                                                 
657 Më gjerësisht lidhur me provat, e në veçanti për provat e papranueshme shih: komentet e nenit 249 
parag. 4. 
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nga neni 345 paragrafi 1 ose shkeljes së dispozitës nga neni 325, paragrafi 3 658. 
Prandaj nëse në këtë rast nuk zbatohen në mënyrë konsekuente dispozitat për marrje 
pyetje të akuzuarit, përkatësisht nëse i akuzuari i cili ka mohuar pranimin e fajësinë ose 
konsiderohet se nuk ka pranuar fajësinë, merret në pyetje para prezantimit të provave, 
ekziston shkelja nga neni 484, paragrafi 1 nënparagrafi 1.9. 
Nga sa u tha më sipër, mund të jepet përfundim se deklarimi i të akuzuarit lidhur me 
fajësinë ka ndikim të drejtpërdrejtë në rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor. Kështu, kur i 
akuzuari pranon fajësinë, në vijim do të pasojë marrja e tij në pyetje. Kjo nënkupton se 
deklarimin për fajësinë duhet dalluar nga marrja në pyetje. Mirëpo, nëse i akuzuari ka 
mohuar pranimin e fajësisë ose konsiderohet se nuk e ka pranuar fajësinë dhe 
përkundër kësaj merret në pyetje para prezantimit të provave, në këtë rast, do të 
konsiderohet se gjykata ka bërë shkelje esenciale absolute, nga neni 484, paragrafi 1 
nënparagrafi 1.9.  
Për këtë shkelje, gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare (neni 394, paragrafi 1).  
 
Nënparagrafi 1.10. 
 
Aktgjykimi ka tejkaluar akuzën (neni 360, paragrafi 1); 
Me dispozitën e nenit 360 paragrafi 1 përcaktohet domosdoja e ekzistimit të identitetit 
objektiv dhe subjektiv ndërmjet aktgjykimit dhe aktakuzës. Mosekzistimi i identitetit 
objektiv dhe subjektiv ndërmjet aktgjykimit dhe aktakuzës përbën shkelje absolute nga 
neni 348, paragrafi 1 nënparagrafi 1.10.  
Tejkalimi i aktakuzës në kuptimin objektiv nënkupton tejkalimin e aktakuzës kur me 
aktgjykim përfshihet edhe ndonjë vepër tjetër penale e cila nuk ka qenë objekt i 
aktakuzës, përkatësisht kur gjykata gjykon për ngjarjen tjetër nga e kaluara ose për 
përshkrimin tjetër faktik dhe jo për ngjarjen dhe përshkrimin faktik të dhënë në 
aktakuzën e paraqitur fillimisht ose aktakuzën e ndryshuar ose të zgjeruar në 
shqyrtimin gjyqësor. Kështu gjykata, nuk mundet vet ta ndryshojë përshkrimin faktik të 
veprës, duke përfshirë në te ose duke lënë pjesë të cilat do të shpinin te kualifikimi më i 
rëndë i veprës penale nga përshkrimi faktik i veprës penale në aktakuzë. Gjykata ka 
tejkaluar akuzën kur i akuzuari është shpallur fajtor për formën e kualifikuar të veprës 
penale, kur në përshkrimin e veprës penale në aktgjykim janë shtuar rrethanat 
kualifikuese të cilat nuk kanë ekzistuar në akuzë (Gj.S. e B. e H., Ap.-76/81, Bilten 
1/89. Po ashtu, asnjëherë gjykata nuk mund të shpallë fajtor të akuzuarin për vepër 
tjetër penale nga ajo që i ngarkohet me aktakuzë, pa marrë parasysh nëse është fjala 
vepër penale më të lehtë ose më të rëndë nga vepra penale e cila i ngarkohet me 
aktakuzë. Mirëpo, vetëm përjashtimisht gjykata mund ta shpallë fajtor një person për 
vepër të ndryshme, e cila është njësoj e rëndë ose e lehtë në krahasim me veprën e 
përshkruar në aktakuzë, me kusht që këto ndryshime nuk kanë të bëjnë me elementet 
thelbësore të veprës penale.659  
Ndërkaq, tejkalimi i aktakuzës në kuptim subjektiv nënkupton kur me aktgjykim është 
përfshirë edhe ndonjë person i cili nuk ka qenë i përfshirë me aktakuzë ose i cili fare 
nuk ka qenë i akuzuar. Lidhur me identitetin subjektiv në praktikën gjyqësore nuk ka 
vështirësi ngase çështjet kontestuese që lidhën me identitetin subjektiv të aktakuzës me 
                                                 
658 Më gjerësisht shih: Komentet e nenit 345 parag. 1 dhe nenit 325, parag. 3. 
659 Krahaso: Pavišić 1, fq. 969. 
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aktgjykim zgjidhën praktikisht me vërtetimin e i identitetit të akuzuarit. Mirëpo, 
tejkalimi i akuzës mund të jetë i kombinuar në rastet kur me aktgjykim është përfshirë 
vepra penale e cila nuk ka qenë objekt i akuzës përkatësisht ngjarja tjetër dhe jo ngjarja 
e paraqitur në aktakuzë dhe në këtë rast këto elemente objektive i përshkruhen personit 
i cili fare nuk ka qenë i akuzuar. Por, tejkalimi i aktakuzës ekziston edhe në rastet kur 
personit i cili është i akuzuar për një formë të caktuar të pjesëmarrjes në kryerjen e 
veprës penale, i përshkruhet forma më e rëndë e pjesëmarrjes në kryerjen e veprës 
penale. Kështu, p.sh. kur një person akuzohet si ndihmës në kryerjen e veprës penale, 
ndërkaq gjykata e dënon si nxitës, ose kur akuzohet si nxitës ndërkaq shpallet fajtor si 
kryerës i veprës penale. 
Në anën tjetër, nuk ka tejkalim të akuzës, nëse gjykata në përshkrimin e veprës penale 
ka përfshirë detaje të cilat nuk i përmban akuza dhe shërbejnë për të precizuar më afër 
veprën penale. 
Identiteti i aktakuzës me aktgjykim, nuk nënkupton lidhshmërinë e gjykatës me 
kualifikimin juridik të veprës penale dhe se mospërfillja e kualifikimit juridik të veprës 
nga gjykata nuk nënkupton tejkalim të aktakuzës. 
Nga sa u theksua, mund të konkludojmë se tejkalimi i akuzës nga neni 384, paragrafi 1 
nënparagrafi 1.10, paraqet sanksion për cenimin e dispozitës së nenit 360, paragrafi 1 
me të cilën përcaktohet se aktgjykimi mund t’i referohet vetëm personit të akuzuar dhe 
vetëm veprës që është objekt i akuzës, të përfshirë në aktakuzën e paraqitur fillimisht, 
të ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtimin gjyqësor660. Duhet theksuar se domosdoja e 
ekzistimit të identitetit objektiv dhe subjektiv të aktgjykimit me aktakuzë është pasojë e 
zbatimit të parimit akuzator në procedurën penale. Sipas parimit akuzator prokurori i 
shtetit jo vetëm që e fillon procedurën penale por e përcakton vëllimin dhe objektin, 
përkatësisht përcakton kufijtë e vendosjes së gjykatës.  
Për këtë shkelje, gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Ka shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, tejkalim i aktakuzës”, kur 
gjykata nga përshkrimi faktik të veprës penale të vrasjes, nga neni 169, par.1 dhe 
vrasjes në tentativë nga neni 166, par. 1 lidhur me nenin 28, të LP të BeH kur ka 
lëshuar fjalët, që i akuzuari ka vepruar “me dashje” që të dëmtuarin ta privojë nga 
jeta dhe atëherë veprimet e tilla juridikisht t’i cilësojë si vepër penale të rrezikimit të 
rëndë kundër sigurisë së njerëzve dhe pasurisë, nga neni 308, par. 2 lidhur me nenin 
304, par. 1 të LP të B.H. Kjo për arsye, që aktgjykimi mundet të referohet vetëm veprës 
e cila në këtë rast është lëndë e aktakuzës së ndryshuar (objekt mbrojtës i së cilës është 
jeta dhe trupi i njerëzve), prandaj, gjykata nuk ka mundur ta bëjë modifikimin e tillë të 
përshkrimit faktik të veprës dhe të akuzuarin ta shpallë fajtor për veprën tjetër penale, 
pavarësisht që është më e lehtë, nga arsyet se objekti mbrojtës është krejtësisht tjetër 
pra, siguria e pasurisë dhe njerëzve.” 
(Aktvendim i Gjykatës Supreme të B.H., nr. Kz.350/05, të dt. 16.05.2006.) 
 

                                                 
660 Lidhur me identitetin objektiv dhe subjektiv, ndërmjet aktgjykimit dhe aktakuzës më hollësisht shih: 
komentet e nenit 386. 
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“Prokurori mund ta ndryshoj aktakuzën, pavarësisht që për ketë veprim procedural 
nuk ka mbështetje nga procedimi i provave në shqyrtimin kryesor. Për ketë ndryshim të 
prokurorit është i mjaftueshëm vlerësimi subjektiv i provave të proceduara, prandaj 
gjykata drejtë ka vepruar kur ka lejuar ndryshimin e përshkrimit të gjendjes faktike të 
veprës penale nga aktakuza e ngritur.  
Në ankesë i akuzuari thekson, që gjykata e shkallës së parë nuk është dashur që të 
lejojë prokurorin të ndryshojë përshkrimin faktik të veprës nga akuza, për arsye se 
diçka e tillë nuk ka pasur mbështetje në provat e proceduara në shqyrtimin kryesor. Me 
këtë është hapur çështja, se a mundet prokurori të modifikojë përshkrimin faktik të 
veprës nga aktakuza e ngritur, e me atë rast në shqyrtimin kryesor nuk ka pasur 
ndryshim të përmbajtjes së provave të proceduara ose nuk janë paraqitur prova të 
reja, të cilat do të tregojnë për nevojën e ndërmarrjes së veprimit të tillë. Në dhënien e 
përgjegjës në këtë çështje, kjo gjykatë mendon, që prokurori ka të drejtë ligjore që të 
bëj ndryshimin e substratit faktik të veprës nga akuza dhe në bazë të vlerësimit 
subjektiv të ri, të provave të mbledhura, përkatësisht të provave të proceduara në 
shqyrtimin kryesor. Kjo rrjedh nga përcaktimi ligjor, sipas së cilës prokurori mundet 
në shqyrtimin kryesor ta ndryshojë akuzën, nëse gjatë shqyrtimit kryesor gjen që provat 
e proceduara tregojnë se gjendja faktike nga aktakuza është ndryshuar. Norma e tillë 
ligjore në këtë pjesë padyshim bazohet tek substrati i fakteve të veprës nga akuza dhe 
nuk paraqet vetëm tërësi të rrethanave objektive por edhe i përfundimeve për rëndësinë 
e tyre, e të cilat mbështeten në vlerësimin subjektiv të lirë të prokurorit.” 
(Vendim i Gjykatës Supreme B.H., Kz. 550/05, dt. 22.06.2006.) 
  
Nënparagrafi Me aktgjykim është shkelur dispozita e nenit 395 të KPP-së. 
 
Shkelje tjetër absolute të dispozitave të procedurës penale paraqet shkelja e ndalesës 
reformatio in peius (ndalimin e mos keqësimit të pozitës së të pandehurit në 
procedurën penale) e cila është përcaktuar në dispozitën e nenit 395.661 Sipas kësaj 
dispozite në qoftë se është paraqitur ankesë vetëm në dobi të të akuzuarit, aktgjykimi 
për sa i përket vlerësimit juridik të veprës penale dhe sanksionit penal nuk mund të 
ndryshohet në dëm të tij. 
Ndalesa reformatio in peius mund të shkelet si nga Gjykata e Apelit ashtu edhe nga 
gjykata themelore. Në gjykatën themelore kjo ndalesë mund të shkelët në ato raste kur 
pas anulimit të aktgjykimit të gjykatës themelore nga ana e Gjykatës së Apelit, në 
gjykatën e themelore mbahet shqyrtimi i ri gjyqësor (neni 406). Por, ndalesa reformatio 
in peius mund të shkelet edhe në rastin e rishikimit të procedurës penale të lejuar në 
dobi të pandehurit (neni 428 paragrafi 4) si edhe në shqyrtimin gjyqësor pas anulimit të 
aktgjykimit sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë (neni 440, paragrafi 4).  
Për dallim nga e drejta e procedurës penale anglo-amerikane e cila nuk ka pranuar 
institutin reformatio in peius, në të drejtë tonë të procedurës penale, krahas 
legjislacioneve të shteteve në regjion dhe më gjerë kjo ndalesë paraqet njërën nga 
privilegjet më të rëndësishme të të pandehurit në procedurën penale. 
Për këtë shkelje absolute, gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare (neni 394). 
 

                                                 
661 Për ndalesën reformatio in peius me gjerësisht shih: Supra, Komentet e nenit 395. 
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Nënparagrafi 1.12. 
 
Aktgjykimi nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370. 
Kjo shkelje absolute ka të bëj me pa rregullsitë formale të aktgjykimit. Ndonëse, edhe 
me KPP të mëparshëm,662 kjo shkelje kishte të bënte me parregullsitë formale, KPP në 
fuqi e ka shndërruar këtë shkelje absolute në një shkelje edhe më formale përkatësisht 
tejet formale. Kjo shkelje ekziston në rastet kur aktgjykimi nuk është në përputhje me 
përmbajtjen dhe formën e përcaktuar në nenin 370 KPP-së. Me fjalë të tjera, të metat e 
aktgjykimit kryesisht i përkasin aktgjykimit me shkrim i cili duhet hartuar në bazë të 
nenit 370.  
Përndryshe, kjo shkelje përbënte shkeljen më të shpeshtë në praktikën gjyqësore, për të 
cilën shkelje gjykatat më të larta i anulonin vendimet e gjykatave të shkallës së parë.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 të këtij neni, shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale 
konsiderohet edhe kur gjatë procedurës penale, duke përfshirë edhe procedurën 
paraprake, gjykata, prokurori i shtetit dhe policia: a) nuk kanë zbatuar ndonjë dispozitë të 
këtij kodi ose kanë zbatuar gabimisht; ose b) kanë shkelur të drejtat e mbrojtjes, dhe kjo 
ka ndikuar ose ka mundur të ndikojë në marrjen e aktgjykimit të ligjshëm dhe të drejtë. 
Si mund të shihet shkeljet esenciale relative të dispozitave të procedurës penale, 
rregullohen me paragrafin 2 të këtij neni. Në grupin e këtyre shkeljeve, bëjnë pjesë të 
gjitha shkeljet të tjera të dispozitave të procedurës penale, të cilat nuk janë përcaktuar 
taksativisht, kur gjykata, prokurori dhe policia nuk kanë zbatuar ndonjë dispozitë të 
procedurës penale ose gabimisht e kanë zbatuar dhe kjo ka ndikuar ose mund të ndikojë 
në marrjen e vendimit të ligjshëm dhe të drejtë. 
Me këtë dispozitë përcaktohen fazat e procedurës penale në të cilën vinë në shprehje 
shkeljet esenciale relative, subjektet të cilët mund t’i shkaktojnë këto shkelje dhe 
format e këtyre shkeljeve. Shkeljet relative vijnë në shprehje: a) gjatë tërë procedurës 
penale përfshirë edhe fazën e përgatitjes së shqyrtimit gjyqësor ndërkaq subjektet e 
mundshëm të këtyre shkeljeve janë: b) gjykata, prokurori i shtetit dhe policia. Ndërkaq, 
                                                 
662 Sipas nenit 403, parag. 1 nënparag. 12 kjo shkelje ekzistonte në rastet kur dispozitivi i aktgjykimit është i 
pakuptueshëm, kundërthënës në brendinë e tij ose me arsyet e aktgjykimit, kur aktgjykimi nuk përfshinë 
arsyetimin ose në të nuk janë paraqitur arsyet lidhur me faktet vendimtare, kur arsyet janë plotësisht të 
paqarta ose kundërthënëse në masë të konsiderueshme, kur për faktet vendimtare ka kundërthënie të 
konsiderueshme ndërmjet asaj që paraqitet në arsyetimi e aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e shkresave 
ose të procesverbaleve për deklarimet e dhëna në procedurë dhe vetë këtyre shkresave dhe procesverbaleve. 
Shkelja absolute nga neni 403 parag. 1 nënparag. 12 nga KPP të mëparshëm kishte të bënte me parregullsitë 
formale në dispozitivin dhe arsyetimin e aktgjykimit me shkrim, të meta këto që pamundësojnë shqyrtimin 
nëse aktgjykimi është i drejtë dhe i ligjshëm. Aktgjykimi për shkak të kësaj shkeljeje anulohej jo për shkak 
se aktgjykimi ishte i paligjshëm dhe i gabuar por për shkak se nga aktgjykimi nuk mund të shihej se për çka 
dhe si është gjykuar një person. Shkeljet nga neni 403 parag. 1 nëparag. 12, ishin të shumta dhe të 
llojllojshme dhe ndaheshin në 6 grupe: a) kur dispozitivi i aktgjykimit është i pakuptueshëm, b) kur 
dispozitivi i aktgjykimit është kundërthënës në brendinë e tij ose me arsyet e aktgjykimit, c. kur aktgjykimi 
nuk përfshinë arsyetimin d) kur në aktgjykim nuk janë paraqitur arsyet lidhur me faktet vendimtare, e. kur 
arsyet e aktgjykimit janë plotësisht të paqarta ose kundërthënëse në masë të konsiderueshme dhe f) kur për 
faktet vendimtare ka kundërthënie të konsiderueshme ndërmjet asaj që paraqitet në arsyetim të aktgjykimit 
lidhur me përmbajtjen e shkresave ose të procesverbaleve për deklarimet e dhëna në procedurë dhe vetë 
këtyre shkresave dhe procesverbaleve. 
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sa i përket mënyrës se shkeljeve esenciale relative, Kodi përcakton dy mënyra 
themelore të shkeljeve relative: a) kur gjykata, prokurori dhe policia nuk ka zbatuar 
ndonjë dispozitë KPP ose ajo është zbatuar gabimisht ose b) kur janë shkelur të drejtat 
e mbrojtjes; dhe kjo ka ndikuar ose ka mund të ndikojë në marrjen e aktgjykimit të 
ligjshëm dhe të rregullt.  
Me dispozitën e nenit 364 paragrafi 2 të LPP-së i cili ishte në zbatim në Kosovë para 
hyrjes në fuqi të KPP-së, shkeljet esenciale relative janë përkufizuar përkatësisht janë 
shtrirë vetëm në fazën e përgatitjes së shqyrtimit gjyqësor, gjatë shqyrtimit gjyqësor 
dhe gjatë shqiptimit të aktgjykimit dhe se shkelje e relative është konsideruar vetëm 
nëse është shkelur e drejta në mbrojtje e të pandehurit gjatë shqyrtimit gjyqësor. 
Shkeljet relative në mënyrë të njëjtë rregulloheshin edhe legjislacionin procedural të 
disa shteteve në regjion (Kroaci, Bosnje dhe Hercegovinë etj.). KPP i mëparshëm, 
përfshirë edhe KPP në fuqi shkeljet esenciale relative për dallim, nga LPP dhe një 
numër i shteteve të regjionit, i ka shtrirë gjatë tërë procedurës penale përfshirë edhe 
përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor dhe se shkelje relative konsiderohet shkelja e të 
drejtës në mbrojtje e të pandehurit jo vetëm gjatë shqyrtimit gjyqësor por gjatë të 
procedurës penale që nënkupton të gjitha fazat e procedurës para dhe pas shqyrtimit 
gjyqësor. Në këtë rast, si shkelje relative nuk duhet të merret çdo shkelje e së drejtës në 
mbrojtje, por vetëm nëse kjo shkelje ka ndikuar ose ka mund të ndikojë në marrjen e 
vendimit të ligjshëm dhe të drejtë. Më këtë dispozitë, pa dyshim është zgjeruar 
dukshëm mundësia e palëve, për ta atakuar aktgjykimin e shkallës së parë për shkak të 
shkeljeve esenciale relative. Kjo, ka rëndësi në veçanti për të pandehurin si palë i cili, 
tani mund të atakoj me ankesë aktgjykimin e gjykatës themelore për shkak të shkeljeve 
të bëra gjatë tërë procedurës penale duke zgjeruar kështu mundësinë për të kërkuar 
shqyrtimin e aktgjykimit nga ana të gjykatës së shkallës së dytë. Kur është fjala për 
shkeljet relative të dispozitave të procedurës penale, është e domosdoshme që në 
ankesë të theksohen jo vetëm veprimet dhe lëshimet me të cilat shprehet moszbatimi 
ose zbatimi i gabuar i të dispozitave përkatëse të KPP, por që me ankesë të tregohet se 
në çfarë kuptimi dhe për çfarë arsye kjo shkelje ka ndikuar ose ka mund të ndikojë në 
marrjen e aktgjykimit të ligjshëm dhe të drejtë. Nëse kështu nuk do të veprohej 
shqyrtimi lidhur me shkeljen relative do të shndërrohej në shqyrtim sipas detyrës 
zyrtare.663 (Gjykata Kantonale e Tuzllës, Ap.-165/2000. Bilten 2/2000).  
Për ekzistimin e shkeljes relative esenciale të dispozitave të procedurës penale nuk 
është e domosdoshme që veprimi i gabuar i gjykatës, prokurorit të shtetit ose policisë të 
jetë shprehur kumulativisht si në marrjen e vendimit ligjshëm ashtu edhe në marrje të 
vendimit të rregullt., Por, për të ekzistuar shkelja përkatëse, mjafton që të ekzistojë 
njëra nga këto pasoja. 
Ka mendime se shkelja relative e dispozitave të procedurës penale në të vërtetë përbën 
bazën për atakim indirekt të aktgjykimit për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të 
plotë të gjendjes faktike. Në këtë kontekst konsiderohet se gjykata nuk është e 
autorizuar të konstatojë ndikimin real të kësaj shkeljeje në aktgjykim, por është e 
autorizuar të konstatojë vetëm nëse shkelja e tillë ka mund të ndikojë në aktgjykim. 
Sipas mendimit tjetër të kundërt, konsiderohet se ekzistojnë pa dyshim shkelje relative 
të cilat shprehen në gjendjen faktike dhe shkelje të cilat nuk kanë lidhje me gjendjen 
faktike, por të cilat kanë ndikuar ose kanë mund të ndikojnë në aktgjykim. Nuk ka 
                                                 
663 Gjykata Kantonale e Tuzllës, Ap.-165/2000. Bilteni 2/2000. 
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dilema se gjykata e shkallës së dytë mund të konstatojë se ndonjë parregullsi 
procedurale ka ndikuar në ligjshmërinë e aktgjykimit dhe jo vetëm se ka mund të 
ndikojë në ligjshmërinë e aktgjykimit. Po ashtu, konsiderohet se nuk ka dilema se 
gjykata e shkallës së dytë mund të vërtetojë se ndonjë parregullsi procedurale ka bërë 
që të mos mund të vërtetohet ndonjë fakt që ka për pasojë mos vërtetimin e plotë të 
gjendjes faktike ose vërtetimin gabuar të gjendjes faktike dhe se kjo ka pas ndikim në 
marrjen e aktgjykimit. Dhe në rastet kur nuk ka mbështetje të fortë për të vërtetuar 
ekzistimin e shkeljeve relative, gjykata e shkallës së dytë detyrohet të marrë për bazë 
besueshmërinë e ndikimit e cila duhet të mbështet në faktet konkrete664. 
Në praktikën gjyqësore si raste tipike të shkeljeve relative konsiderohen kur gjykata në 
rastin e mbrojtjes së detyrueshme, drejtpërdrejtë para shqyrtimit gjyqësor në të cilin 
është marrë vendimi, ia cakton të akuzuarit mbrojtësin, në vend të mbrojtësit të caktuar 
me parë, duke mos i mundësuar që paraprakisht të njihet ne shkresat e lëndës665; kur i 
pandehuri merret në pyetje për herë të parë dhe nuk i është tërhequr vërejta në kuptim 
të dispozitave të nenit 323, paragrafi 2 se nuk është i detyruar të paraqesë mbrojtjen 
dhe as të përgjigjet në pyetjet e parashtruara; kur gjykata e shkallës së dytë me rastin e 
vendosjes lidhur me ankesë, nuk e merr para sysh se në shkresat e lëndës gjendet edhe 
përgjigjën në ankesë666, etj. 
 
Neni 385 [Shkelja e ligjit penal] 
 
1. Shkelje e ligjit penal ekziston kur: 

1.1. vepra për të cilën i akuzuari ndiqet nuk është vepër penale; 
1.2. ekzistojnë rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale; 
1.3. ekzistojnë rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale, e sidomos nëse 

ndjekja penale është parashkruar ose është përjashtuar për shkak të 
amnistisë apo faljes, ose më parë është gjykuar me aktgjykim të 
formës së prerë; 

1.4. lidhur me veprën e gjykuar penale është zbatuar ligji i cili nuk mund 
të zbatohet; 

1.5. në marrjen e vendimit për dënim, dënim alternativ, vërejtje 
gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e trajtimit të 
detyrueshëm për rehabilitim apo për konfiskim të dobisë pasurore të 
fituar me vepër penale gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore; ose 

1.6. janë shkelur dispozitat mbi llogaritjen e paraburgimit dhe të dënimit 
të mbajtur. 

 
Me shkelje të ligjit penal duhet kuptuar shkeljet e dispozitave të Kodit penal ose të 
dispozitave të ligjeve të tjera të cilët përmbajnë dispozita të karakterit material-juridik 
penal.667 Shkelja e dispozitave të ligjit penal konsiston në mos zbatimin e dispozitave 

                                                 
664 Krahaso: Pavišić 1, fq. 974. 
665 Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap. 791/80, dt. 14.I.1981. 
666 Gjykata Supreme e Kroacisë, P KML. 39/70, dt. 14.I.1971. 
667 Lidhur me mbrojtjen e të drejtave të njeriut sipas Kodit penal dhe të Kodit të procedurës penale më 
gjerësisht shih: Murati, Rexhep, Protection of Human Rights Under Kosovo’s Criminal Code and Criminal 
Procedure Code, Chicago-Kent Law Review, Volume 80, Number 1, 2005.  
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të Kodit penal të Kosovës ose dispozitave të ligjeve të tjera me karakter material-
juridik penal të cilat do të duhej zbatuar në rastin konkret ose në zbatimin e gabuar të 
këtyre dispozitave. Shkeljet e ligjit penal nuk kanë të bëjnë me shkeljen e dispozitave 
të karakterit procedural, të cilat nga një herë gjenden në Ligjet materiale (nenin 116, 
117, dhe dispozita të tjera të Kodit penal.). Në dispozitat e nenit 385 taksativisht 
numërohen shkeljet e mundshme të ligjit penal, shkelje këto të cilat mund të bëhen 
vetëm në dëm668 të të akuzuarit. Për ta shqyrtuar gjykata e shkallës së dytë ekzistimin e 
shkeljes së dispozitave të ligjit penal, kusht është që gjendja faktike në aktgjykim të 
jetë vërtetuar me procedurë në mënyrë të drejtë. Dhe, vetëm pas vërtetimit të gjendjes 
faktike, në mënyrë të drejtë, mund të vlerësohet zbatimi i drejtë i dispozitave të së 
drejtës materiale.  
Shkeljet e ligjit penal në dëm të të akuzuarit shqyrtohen sipas detyrës zyrtare (neni 415 
paragrafi 1). Për të ekzistuar shkelja e dispozitave të Kodit penal, shkelja duhet të jetë 
përfshirë në dispozitiv të aktgjykimit. Në rastet kur gjykata e shkallës së dytë vërteton 
se ekzistojnë shkeljet e Kodit penal të parashtruara në ankesë, aktgjykimin e atakuar 
nuk e anulon, por e ndryshon kur plotësohen kushtet nga neni 426, paragrafi 1.  
Të gjitha shkeljet e ligjit penal janë të përfshira në një paragraf dhe ato pa përjashtim 
konsiderohen shkelje absolute.  
Shkelje e ligjit penal ekziston kur: 
 
Nënparagrafi 1.1. Vepra për të cilën i akuzuari ndiqet nuk është vepër penale; 
 
Kjo shkelje ekziston kur gjykata gabimisht gjen se veprimet e të pandehurit përbëjnë 
vepër penale, ndonëse do të duhej të gjente se veprimi i tillë nuk përbën vepër penale. 
Me fjalë të tjera, shkelje në dëm të të pandehurit konsiderohen ato raste të shkeljeve 
kur gjykata gabimisht ka marrë qëndrim se veprimi i të pandehurit është vepër penale, 
ndonëse sipas zbatimit të drejtë të ligjit penal do të duhej të konsiderohej se veprimi i 
tillë nuk përbën vepër penale. Shkelja në këtë rast përbën shkelje në dëm të të 
pandehurit669. Kjo shkelje paraqitet në tri forma: 1) si vlerësim i gabuar juridik se një 
vepër është vepër penale 2). si vlerësim i gabuar juridik i ekzistimit të figurës ligjore të 
veprës penale dhe 3. si vlerësim i gabuar i ekzistimit të shkaqeve për përjashtimin e 
kundërligjshmërisë. Ndryshe, këtë shkelje të ligjit penal sipas KPP në fuqi, gjykata 
mund ta bëj vetëm në dëm të të pandehurit.  
Në rastin e parë, për të ekzistuar vepra penale është e domosdoshme të përmbushen të 
gjitha e elementet e nocionit të përgjithshëm të veprës penale (neni 6 i KPK) dhe të 
gjitha elementet e veçanta të veprës penale e cila është objekt i akuzës. Kjo shkelje 
ekziston nëse gjykata gabimisht vlerëson ekzistimin e këtyre elementeve të 
domosdoshme. Kjo formë e shkeljes ekziston, kur gjykata gabimisht vlerëson se një 
veprim përbën vepër penale, ndërkaq veprimi i tillë p.sh. është kundërvajtje, delikt 

                                                 
668 Për dallim nga KPP i mëparshëm, (përfshirë edhe legjislacioni procedural penal në regjion), në veçanti 
shkeljet nga neni 404 parag. 1 nënparag. 1-2, ashtu siç ishin formuluar, mund të bëheshin si në dobi ashtu 
në dëm të të pandehurit. Me fjalë të tjera, gjykatat mund ta shkelnin ligjin penal duke marrë gabimisht se 
një veprim përbën vepër penale, ndonëse nuk është dhe e kundërta se një veprim nuk është vepër penale 
ndonëse është. Lidhur me shkeljet e ligjit penal në dëm dhe në dobi, shih. vep. e cit. 
669 Në të kundërtën, shkelja në dobi të të pandehurit ekziston në rastet kur gjykata merr qëndrim se veprimi i 
të pandehurit nuk përbën veprën penale, ndonëse me zbatimin e drejtë të së drejtës penale veprimi i tillë do 
të duhej konsideruar si vepër penale. 
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disiplinor, raport juridiko civil ose ngjarje irelevante juridike. Po ashtu, kjo formë e 
shkeljes ekziston edhe në ato raste kur gjykata gabimisht vlerëson se janë shfuqizuar 
dispozitat juridiko penale të ligjeve të Kosovës ose se ato dispozita nuk mund të 
zbatohen.  
Në rastin e dytë, shkelja e ligjit penal ekziston kur gjykata gabimisht ka konkluduar se 
janë realizuar të gjitha tiparet e veprës penale të parashikuara në ligj. 
Dhe, në rastin e tretë, vlerësimi i gabuar juridik i mosekzistimit të shkaqeve për 
përjashtim të kundërligjshmërisë, mund të jetë shkelje e ligjit penal. 
Në kuptimin procedural, duhet pasur parasysh tiparet ligjore të veprës penale si fakte 
nga të cilat varet ekzistimi i veprës penale. Këto fakte, janë fakte të cilat shkojnë në 
dëm të pandehurit dhe si të tilla duhet të vërtetohen me saktësi. Në të kundërtën, 
shkaqet që përjashtojnë kundërligjshmërinë si fakte që shkojnë në favor të të 
pandehurit mjafton që të jenë të besueshme dhe nëse kjo besueshmëri nuk arrihet të 
rrëzohet, do të konsiderohet se ato ekzistojnë. Kjo është shprehje e rregullës in dubiom 
pro reo e përcaktuar në nenin 3, parag. 2.670 
Lidhur me këtë shkelje, Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare. 
 
Nënparagrafi 1.2. Ekzistojnë rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale;  
  
Kjo shkelje ekziston në ato raste kur gjykata gabimisht i vlerëson bazat për përjashtim 
të përgjegjësisë penale. Gjithashtu edhe këtë shkelje të ligjit penal, gjykata mund ta 
bëjë vetëm në dëm të të pandehurit.671 Shkelje e ligjit penal në dëm të të pandehurit 
ekziston kur gjykata gabimisht ka gjetur se nuk ekzistojnë rrethanat të cilat e 
përjashtojnë përgjegjësinë penale duke e shpallur të pandehurin gabimisht fajtor. 
Bazat e përjashtimit të përgjegjësisë penale janë: pakujdesia kur me ligj nuk 
parashikohet përgjegjësia për këtë formë të fajësisë (neni 17, paragrafi 3, i KP), 
papërgjegjshmëria (neni 18, paragrafi 1), dhe lajthitja faktike (neni 25, i KP). Analiza e 
këtyre dispozitave tregon se vetëm te lajthitja reale përcaktohet shprehimisht se 
ekzistimi i saj përjashton përgjegjësinë penale. Ndërkaq, sa i përket pakujdesisë dhe 
papërgjegjshmërisë konkludimi mbi përjashtimin e përgjegjësisë penale duhet të nxirret 
në mënyrë indirekte përkatësisht me interpretimin e dispozitave ligjore. 
Duhet theksuar se në pikëpamje të kësaj shkeljeje të ligjit penal duhet pasur parasysh 
se faktet në bazë të të cilave vlerësohet qëllimi dhe pakujdesia, si fakte të cilat shkojnë 
në dëm të të pandehurit, duhet të vërtetohen saktësisht, ndërkaq faktet lidhur me 
papërgjegjshmërinë dhe lajthitjen, të cilat shkojnë në dobi të të pandehurit, mjaftojnë 
që të jenë të besueshme ngase në këto raste vjen në shprehje rregulla in dubio pro reo.  
Lidhur me këtë shkelje, gjykata e shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare. 
 
Nënparagrafi 1.3. Ekzistojnë rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale, e sidomos nëse 
ndjekja penale është parashkruar ose është përjashtuar për shkak të amnistisë apo 
faljes, ose më parë është gjykuar me aktgjykim të formës së prerë;  

                                                 
670 Krahaso: Pavišić 1, fq. 978. 
671 Në të kundërtën, shkelje e ligjit penal në dobi të pandehurit ekziston në ato raste kur gjykata gabimisht 
gjen se ekzistojnë rrethanat të cilat përjashtojnë përgjegjësinë penale, ndonëse ato nuk ekzistojnë dhe të 
pandehurin gabimisht e liron nga akuza. 
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Kjo shkelje nënkupton vlerësimin e gabuar të rrethanave të cilat përjashtojnë ndjekjen 
penale. Këtë shkelje Kodi e ka konceptuar në atë mënyrë që më parë me një dispozitë 
të përgjithshme ka përcaktuar se kjo shkelje ekziston nëse ekzistojnë rrethanat të cilat 
përjashtojnë ndjekjen penale, duke apostrofuar në veçanti disa nga bazat e përjashtimit 
të ndjekjës penale. Kjo do të thotë se Kodi në këtë dispozitë shprehimisht ka theksuar 
disa nga bazat e përjashtimit të ndjekjes duke mos përjashtuar edhe ndonjë bazë tjetër 
të mundshme të përjashtimit të ndjekjes. Kështu, Kodi si baza të përjashtimit të 
ndjekjes penale të cilat më së shpeshti vinë në shprehje, në veçanti i numëron: 
parashkrimin e ndjekjes penale (neni 106 dhe 107 i KP), amnistinë672, faljen (neni 112 i 
KP) dhe çështjen e gjykuar (res judicata). Kuptohet se ekzistimin e parashkrimit të 
ndjekjes penale, gjykata e vlerëson në përputhje me rrethanat e rastit konkret 
mbështetur në dispozitat (e nenit 106 dhe 107 të KP), e duke pasur parasysh se në bazë 
të nenit 111 të KP, instituti i parashkrimit nuk vlen te ndjekja penale për gjenocid, 
krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, si edhe për vepra penale të tjera për të cilat 
sipas të drejtës ndërkombëtare nuk mund të zbatohet parashkrimi.  
Duhet theksuar se ndërmjet kësaj dispozite dhe dispozitës së nenit 363 me të cilën 
rregullohet marrja e aktgjykimit refuzues për shkak të pengesave procedurale ekziston 
ngjashmëri përmbajtësore. Kështu, e njëjta rrethanë në procedurën para gjykatës 
themelore merret si shkelje e dispozitave të procedurës penale, ndërkaq në procedurën 
lidhur me mjetin juridik si shkelje e ligjit penal. Me fjalë të tjera, me Kodin penal 
parashkrimi, amnistia dhe falja konsiderohen si prezumime materialo juridike 
përkatësisht si pengesa të ndjekjes penale apo të fillimit të procedurës penale. Në anën 
tjetër, disa shkelje të cilat po ashtu janë prezumime me karakter materialo juridik penal 
siç është leja e organit publik për fillimin e procedurës penale, kërkesa e prokurorit të 
shtetit, propozimi i të dëmtuarit në procedurën para gjykatës së shkallës së parë 
konsiderohen si shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale (neni 384, 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.5). 
Se në një rast konkret bëhet fjalë për çështjen e gjykuar, kjo mund të vërtetohet vetëm 
në bazë të aktgjykimit ose të aktvendimit të formës së prerë. Gjykata e Apelit kur gjen 
se ekziston kjo shkelje e Kodit penal, e ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 
parë dhe merr aktgjykim me të cilin e refuzon akuzën.  
 
Nënparagrafi 1.4:- Lidhur me veprën e gjykuar penale është zbatuar ligji i cili nuk 
mund të zbatohet; 
 
Shkelja e Kodit penal e parashikuar në nenin 385, paragrafi 1 nënparagrafi 1.4, 
nënkupton zbatimin e gabuar të ligjit penal në gjendjen faktike të vërtetuar drejtë. Me 
zbatim të gabuar të ligjit para se gjithash duhet kuptuar kualifikimin e gabuar të ligjit 
ose çdo zbatim tjetër të dispozitave materiale juridike, duke përfshirë edhe dispozitat e 
përgjithshme të Kodit penal. Kështu, ligji penal është shkelur kur gjykata në vend të 
veprës penale të vazhduar ka marr se ekzistojnë më shumë vepra penale të veçanta ose 
e kundërta në vend se të vlerësojë se ekzistojnë më shumë vepra penale të veçanta ka 
vlerësuar se ekziston vepra penale e vazhduar. Kjo shkelje e Kodit penal ka dy forma: 
1) zbatimi i ligjit i cili nuk ka mund të zbatohet 2) zbatimi i ligjit i cili do të duhej 
zbatuar, por zbatimi është bërë në mënyrë të gabuar. Të dy këto shkelje kanë për pasojë 
                                                 
672 Shih: Ligjin për amnistinë Ligji Nr. 04/L-209, datë 11 korrik 2013 
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kualifikimin e gabuar të veprës penale. Kjo do të thotë se i akuzuari shpallet fajtor dhe 
se veprimet e tij vlerësohen si vepër penale, mirëpo në këto raste ligji është zbatuar në 
mënyrë të gabuar.  
Ndërmjet shkeljeve të Ligjit penal nga neni 385, paragrafi 1 dhe shkeljeve nga 
paragrafi 4, ekzistojnë dallime thelbësore. Kështu, përkitazi me shkeljen nga paragrafi 
1 ligji penal nuk mund fare të zbatohet, ndërkaq përkitazi me shkeljen nga paragrafi 4, 
ligji penal ka mund të zbatohet por jo ai i cili është zbatuar por ligji tjetër.  
Duhet theksuar se shkeljet neni 385, paragrafi 1 nënparagrafi 1.4 kanë të bëjnë vetëm 
me rrethanat kualifikuese dhe privilegjuese të veprës penale, që do të thotë se jo edhe 
me elementet konstituive, sepse në këtë rast fjala është për shkeljen e ligjit penal nga 
neni 404 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1. Për të zbatuar ligjin më të ashpër për shkak të 
cilësive të veçanta të kryerësit dhe për shkak të rrethanave të veçanta në të cilat është 
kryer vepra penale, cilësitë e tilla prokurori duhet t’i theksojë me rastin e përshkrimin 
të çdo vepre penale. Përndryshe, zbatimi i ligjit më të butë pa i theksuar këto cilësi dhe 
rrethana, paraqet shkelje të ligjit penal nga neni 403 paragrafi 1 nënparagrafi 1.4673.  
Kështu, nuk është fjala për veprën penale të vjedhjes së imtë por është fjala për vepër 
penale të marrjes se sendit të huaj, kur kryerësi e ka marrë dhe e ka mbajtur lejen e 
vozitjes së automobilit (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap. 1866/73 dt. 28. XI. 1973. 
Në rastet kur është shkel ligji penal dhe është zbatuar ligji i cili nuk ka mund të 
zbatohet, gjykata e shkallës së dytë e ndryshon aktgjykimin e atakuar sa i përket 
kualifikimit juridik dhe e zbaton ligjin penal të cilin duhet zbatuar. Mirëpo, nëse për 
aplikimin e drejtë të ligjit penal është e domosdoshme të ndryshohet gjendja faktike, në 
këtë rast nuk është fjala për shkeljen nga neni 404, paragrafi 1 nënparagrafi 4, por 
shkeljen nga neni 405.  
 
Nënparagrafi 1.5. Në marrjen e vendimit për dënim, dënim alternativ, vërejtje 
gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e trajtimit të detyrueshëm për 
rehabilitim apo për konfiskim të dobisë pasurore të fituar me vepër penale, gjykata ka 
tejkaluar kompetencat ligjore;  
 
Shkelja nga neni 385, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. ekziston në ato raste kur gjykata 
shqipton dënimin përkatësisht sanksionin tjetër penal ose masat të tjera në mënyrë të 
paligjshme. Me fjalë të tjera, kjo shkelje ekziston kur gjykata me aktgjykim shqipton 
sanksionin cili nuk ekziston fare në Kodin penal (p.sh. dënimi trupor, dënimi me punë 
të detyrueshme, konfiskimi i pasurisë, dënimi me vdekje etj.). Kjo shkelje ekziston 
edhe në rastet kur gjykata ka shqiptuar dënimin i cili ndonëse ekziston në Kodin penal, 
në këtë rast nuk mund të shqiptohet (p.sh. dënimi nën ose mbi minimumin e 
përgjithshëm ose të veçantë, përkatësisht maksimumin, dënimi pre 7 ditëve ose 60 
vjetëve burg). Po ashtu, kjo shkelje ekziston edhe në rastet kur gjatë matjes së dënimit 
gjykata ka shkelur dispozitat të tjera të Kodit penal (p.sh. mbi zbutjen e dënimit, 
shndërrimit të një dënimi në llojin tjetër të dënimit, shqiptimit të dënimit me kusht, 
marrjes së detyrueshme të dobisë pasurore, shqiptimit të dënimit plotësues bashkë me 
dënimin kryesor etj). Përveç kësaj kjo shkelje ekziston nëse gjykata kryerësit i cakton 
kushte plotësuese ose i cakton detyrime të cilat të cilat nuk janë paraparë me ligj. 
Kështu, kryerësit të veprës penale për mos ekzekutim të vendimit gjyqësor për kthim 
                                                 
673 Gjykata Supreme e B e H, Ap.-68/97, Bilteni 2/97. 
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në punë nuk mund t’i imponohet detyrimi për të kthyer në punë punëtorët, ngase kjo 
nuk është paraparë me dispozitat e Ligjit Penal. (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap. 
15/81 dt. 12. V. 1981). 
Këto shkelje kanë të bëjnë me shkelje të dispozitave si të pjesës së përgjithshme po 
ashtu edhe të veçanta të legjislacionit penal. Por, këtë shkelje duhet gjithsesi dalluar 
nga shkelja nga neni 387, si bazë e katërt për paraqitje të ankesës. Në dispozitën e nenit 
384, paragrafi 1 nënparagrafi 1.5. bëhet fjalë për sanksionin apo masën tjetër të 
shqiptuar në mënyrë të paligjshme, ndërkaq shkelja nga neni 387 konsiston në 
shqiptimin e sanksionit ose masës tjetër në mënyrë të ligjshme por që me rastin e 
shqiptimit të tyre, gjykata ka gabuar gjatë matjes së dënimit duke mos marrë parasysh 
rrethanat rënduese dhe ato lehtësuese në rastin konkret. 
 
Nënparagrafi 1.6. Janë shkelur dispozitat mbi llogaritjen e paraburgimit dhe të dënimit 
të mbajtur. 
 
Kjo shkelje konsiston në vlerësimin e gabuar të nevojës për të llogaritur paraburgimin 
ose dënimin e mbajtur në aktgjykim (neni 83 i KP). Me fjalë të tjera, kjo shkelje 
ekziston në ato raste kur gjykata e bën vlerësimin e gabuar juridik lidhur me llogaritjen 
e kohës të cilën i pandehuri e ka kaluar në paraburgim ose në mbajtje të dënimit, 
përkatësisht nëse këto forma të privimit nga liria duhet ose nuk duhet llogaritur në 
dënimin e shqiptuar me burg, burgimin e përjetshëm, dënimin për të mitur ose dënimin 
me të holla.  
Duhet theksuar se me dispozitën e nenit 83 të KP, është parashikuar se koha e kaluar në 
paraburgim si edhe çdo periudhë e heqjes nga liria me veprën penale llogariten në 
dënimin e shqiptuar me burgim të përjetshëm dhe dënim me gjobë. Dispozitat e KP 
mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar gjithashtu zbatohen edhe lidhur me 
masën e arrestit shtëpiak (neni 183, paragrafi 7 - fjalia e dytë). Gjykata bën shkelje të 
ligjit penal nga neni 385, paragrafi 1 nënparagrafi 1.6, kur nxjerr përfundim juridik të 
gabuar se nuk duhet bërë llogaritjen e kohës së kaluar në paraburgim ose në mbajtje të 
dënimit në dënimin e shqiptuar, ndonëse janë plotësuar kushtet për llogaritjen e këtyre 
formave të privimit të lirisë në dënimin e shqiptuar. Kur Gjykata e Apelit, duke 
vendosur lidhur me ankesë gjen se ekziston kjo shkelje, ajo në seancë të kolegjit e 
ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë duke bërë llogaritjen përkatëse.  
Konsiderohet se nuk ekziston shkelje nga nënparagrafi 1.6. i këtij neni kur gjykata fare 
nuk i ka vërtetuar rrethanat që kanë të bëjnë me zbatimin e dispozitave mbi llogaritjen 
e paraburgimit, kohës së privimit të lirisë ose dënimit, ngase në këtë rast nuk është fjala 
për vlerësim të gabuar juridik, por për lëshim të gjykatës i cili nuk konsiderohet shkelje 
e ligjit penal. Prandaj, në raste të tilla kolegji i Gjykatës së Apelit, nuk mund që në 
dënimin e shqiptuar të llogarisë kohën e kaluar në paraburgim por mundet që në 
arsyetim të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë të caktojë që llogaritjen e kohës 
së paraburgimit ta bëj kryetari i trupit gjykues me aktvendim të veçantë në kuptim të 
nenit 489 të KPP. Përveç kësaj, nuk ekziston shkelje nga nënparagrafi 1.6 paragrafi 1 të 
këtij neni edhe në rastet kur në vendimin lidhur me llogaritjen e paraburgimit në 
dënimin e shqiptuar gabimisht llogaritet p.sh. koha e kaluar në paraburgim. Kjo për 
arsye se kjo shkelje paraqet vërtetim të gabuar të gjendjes faktike. Gjykata e Apelit në 
këtë rast sipas ankesës e anulon vendimin mbi llogaritjen e paraburgimit në dënimin e 
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shqiptuar dhe cakton që kryetari i trupit gjykues të bëjë llogaritjen e paraburgimit me 
aktvendim të veçantë në kuptim të dispozitës së nenit 489, paragrafi 1.  
 
Neni 386 [Vërtetimi i gabueshëm ose jo i plotë i gjendjes faktike] 
 
1. Aktgjykimi mund të kundërshtohet për shkak të vërtetimit të gabueshëm 

ose jo të plotë të gjendjes faktike. 
2. Vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike ekziston kur gjykata ka vërtetuar 

gabimisht ndonjë fakt të rëndësishëm apo kur përmbajtja e dokumentit, 
procesverbalit mbi provat e shqyrtuara ose të incizimit teknik vënë në 
pikëpyetje saktësinë ose bazueshmërinë e vërtetimit të fakteve të 
rëndësishme. 

3. Vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike ekziston kur gjykata nuk ka vërtetuar 
ndonjë fakt të rëndësishëm.. 

 
Paragrafi 1. 
 
Shkelja nga neni 386, bën pjesë në grupin e gabimeve faktike përkatësisht të metat 
faktike të aktgjykimit të cilat kanë të bëjnë me vërtetimin e gjendjes faktike, për dallim 
nga gabimet juridike që kanë të bëjnë me të metat lidhur me zbatimin e dispozitave të 
procedurës penale ose dispozitave të ligjit penal (neni 484 dhe 485). 
Angazhimi i gjykatës në vërtetimin e gjendjes faktike paraqet një veprimtari tejet të 
rëndë dhe të ndërlikuar. Për këtë arsye, gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor pjesën më të 
madhe të kohës ia kushton vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike. Në 
gjendjen faktike të vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë mund të zbatohet drejt ligji 
material, ndonëse nuk përjashtohet mundësia që në gjendjen faktike të vërtetuar drejtë 
të zbatohet ligji në mënyrë të gabuar. Përkundër përpjekjeve të gjykatës për të vërtetuar 
drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, megjithatë kjo në disa raste për arsye të 
ndryshme nuk është e mundshme. Të metat në vërtetimin e gjendjes faktike 
manifestohen në dy forma themelore: a) gjendje e vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe b) 
gjendje e vërtetuar në mënyrë jo të plotë. Se kur ekziston njëra nga këto të meta 
themelore mund të dihet nga dispozitat e ligjit procedural dhe material që është zbatuar 
ose që është dashtë të zbatohen, në rastin konkret. Me fjalë të tjera, nga ligji procedural 
ose material shihet se cilat fakte vendimtare duhet vërtetuar lidhur me çështjen që është 
objekt i gjykimit. Vërtetimi i këtyre fakteve përbën vërtetimin e gjendjes faktike, në të 
cilën zbatohet ligji material ose formal. Faktet vendimtare vërtetohen në mënyrë të 
drejtpërdrejt (direkt) dhe të tërthortë (indirekte). Kështu, faktet vendimtare vërtetohen 
në mënyrë të drejtpërdrejtë (direkt), me anë të provave dhe nëpërmjet vrojtimit të 
drejtpërdrejtë të gjykatës si formë tjetër vërtetimit të drejtpërdrejtë. Ndërkaq, vërtetimi 
i fakteve vendimtare në mënyrë të tërthortë (indirekte) bëhet nga faktet të tjera (faktet - 
indice, përkatësisht faktet kontrolluese). Faktet -indice mundësojnë që me anë të 
konkludimit logjik të vërtetohet fakti vendimtar. Faktet - indice janë prova me të cilat 
vërtetohen faktet vendimtare por njëherësh janë edhe fakte të cilat mund të vërtetohen: 
1. prova 2. indice të tjera. Duhet theksuar se indicet në shumicën e rasteve paraqitën në 
numër më të madh. Në procedurën penale përveç vërtetimit të fakteve vendimtare, 
fakteve-indice vërtetohen edhe faktet ndihmëse. Konsiderohet se faktet ndihmëse për 
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shkak të funksionit të tyre ndryshe quhen edhe fakte kontrolluese dhe shërbejnë: 1) për 
zbulimin e provave ose indiceve 2) për vlerësimin e besueshmërisë së provave ose 
indiceve 3) për vlerësimin e rregullsisë së gjendjes faktike 4) për qëllime të tjera674. 
Ka mendime se gjendjen faktike përveç gjykatës e vërtetojnë subjektet tjera në 
procedurën penale. Megjithatë, me gjendje faktike të vërtetuar, duhet kuptuar tërësinë e 
fakteve vendimtare të vërtetuar nga ana e gjykatës. Dhe, vetëm ato fakte vendimtare të 
cilat janë vërtetuar me aktgjykim mund të konsiderohen se ekzistojnë, por jo edhe ato 
të cilat ekzistojnë jashtë aktgjykimit. Ndonëse, faktet vendimtare rezultojnë nga provat 
e shqyrtuara, gjithmonë dhe pa përjashtim duhet të nxirret përfundimi lidhur me 
ekzistimin e tyre sepse në të kundërtën, do të konsiderohet se gjendja faktike nuk është 
vërtetuar (Gjykata Supreme e B e H, A.p.-259/97, Bilten 2/97)675.  
Për dallim nga procedurat penale të Evropës kontinentale, ku bën pjesë edhe procedura 
e jonë penale, në procedurën anglo-amerikane nuk shtrohet çështja e vërtetimit të 
gabuar dhe jo të plotë gjendjes faktike. Kjo para se gjithash për shkak se në procedurën 
penale anglo-amerikane gjykimi i çështjes penale ndahet ndërmjet jurisë dhe gjyqtarit. 
Kështu, gjyqtari vendos për çështjet juridike ndërkaq juria për çështjet faktike. Pas 
përfundimit të shqyrtimit gjyqësor juria merr vendimin mbi fajësinë e të pandehurit 
(verdiktin). Në procedurën penale anglo-amerikane, kundër vendimit të fajësisë ose 
pafajësisë mund të paraqitet ankesa me të cilën mund të kërkohet kontrollimi i 
vendimit gjyqësor sa përket zgjidhjes së çështjeve juridike por jo atyre faktike. Detyrë 
e gjyqtarit është që pasi juria të ketë marr vendimin e pafajësisë dhe pasi të këtë 
konstatuar në procesverbal se është marrë vendim i pafajësisë, duhet ta lirojë të 
akuzuarin. Në këtë rast procedura përfundon pa kurrfarë aktgjykimi të veçantë. Në 
mënyrë të ngjashme vepron edhe gjyqtari kur juria merr vendim të fajësisë, ashtu që 
gjyqtari këtë vetëm e konstaton në procesverbal por nuk e arsyeton në aktgjykim ngase 
nuk e din epilogun e votimit të jurisë676.  
 
Paragrafi 2. 
 
Vërtetimi i gabuar si bazë e paraqitjes së ankesës ekziston në ato raste kur gjykata gjatë 
procedurës së provave i merr në shqyrtim të gjitha faktet vendimtare dhe i nxjerrë të 
gjitha provat që i ka në dispozicion për vërtetimin e këtyre fakteve, por më pas e 
vlerëson gabimisht domethënien e provave të shqyrtuar duke nxjerrë përfundime të 
gabuara lidhur me ekzistimin ose mos ekzistimin e fakteve. Gjykata një provë e 
vlerëson gabimisht kur p.sh. konsideron se deklarimi i dëshmitarit është i besueshëm 
dhe në te e mbështetë aktgjykimin, ndërkaq po ta vlerësonte drejtë deklarimin ajo do të 
duhej të vinte në përfundim se deklarimi i tij është i gabuar dhe i rrejshëm dhe e 
kundërta677. Me fjalë të tjera, vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike përmban në vete 
kundërshtimin e rregullsisë së ekzistimit të përfundimeve mbi ekzistimin përkatësisht 
mos ekzistimin e fakteve. Kështu, gjendja faktike e vërtetuar në mënyrë të gabuar ka në 
ato raste kur ndonjë fakt vendimtar nuk është vërtetuar saktësisht. Vlerësimin nëse 
gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar mund ta japë vetëm kolegji i 

                                                 
674 Krahaso: Pavišić 2, fq. 464. 
675 Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, op. cit., fq. 781. 
676 Ibid. 
677 Grubač, op. cit., 453. 
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gjykatës së shkallës së dytë me kusht që shqyrtimi i gjendjes faktike të jetë kërkuar me 
ankesë. Me rastin e vlerësimit nëse gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar, 
gjykata e shkallës së dytë zbaton kriterin subjektiv ashtu që në bazë të kundërshtimeve 
të paraqitura në ankesë vlerëson nëse një fakt vendimtar i përgjigjet rezultateve të 
provave të shqyrtuara. Po ashtu, me këtë rast vlerëson nëse ndonjë fakt vendimtar do të 
vërtetohej më ndryshe po të nxirreshin edhe prova të tjera ose po të vërtetoheshin edhe 
fakte të tjera. Kur gjykata e shkallës së dytë shqyrton bazueshmërinë e kundërshtimeve 
ankimore lidhur me pohimin nëse ndonjë fakt-indice ose ndonjë fakt ndihmës- 
kontrollues është vërtetuar në mënyrë të gabuar, paraprakisht duhet të vërtetojë nëse 
këto fakte vërtetë janë vërtetuar në mënyrë të gabuar. Nëse gjykata vërteton se faktet-
indice ose fakte ndihmëse- kontrolluese janë vërtetuar në mënyrë të gabuar, atëherë 
duhet të vlerësojë nëse vlerësimi i gabuar i këtyre fakteve ka pas për pasojë nxjerrjen e 
përfundimit të gabuar lidhur me ekzistimin e faktit vendimtar. Mirëpo, në rastet kur 
ndonjë indice-fakt ose fakt ndihmës-kontrollues është vërtetuar në mënyrë të gabuar, 
por kjo nuk e vënë në pyetje vërtetimin e faktit vendimtar ngase ekzistimi faktit 
vendimtar p.sh. është vërtetuar me më shumë indice-fakte ose fakte ndihmëse-
kontrolluese, në këtë rast gjykata e shkallës së dytë nuk mund të prish aktgjykimin e 
atakuar me ankesë. Nëse, Gjykata e Apelit, në të kundërtën do e anulonte aktgjykimin 
ajo në këtë rast jo vetëm që do të zbatonte kriterin objektiv, sipas të cilit mjafton që në 
fakt-indice ose fakti ndihmës-kontrollues të vërtetohet në mënyrë të gabuar por 
njëkohësisht nuk do të vepronte në përputhje me dispozitën e nenit 386 paragrafi 2, 
sipas së cilës aktgjykimi mund të atakohet për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes 
faktike vetëm kur ndonjë fakt vendimtar është vërtetuar gabimisht.  
Gjykata e mjetit juridik duke vlerësuar vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike nuk 
vendos përfundimisht nëse gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar, ngase 
ky vendim mund të merret vetëm në shqyrtimin gjyqësor në të cilin është vërtetuar 
gjendja faktike. Në të vërtetë, gjykata e cila vendos lidhur me mjetin juridik, mund të 
vendos vetëm se ekziston dyshim në rregullsinë e vërtetimit të gjendjes faktike, prandaj 
për t’u evituar ky dyshim duhet serish të rivërtetohet gjendja faktike. Format më të 
shpeshta të dyshimit në rregullsinë e vërtetimit të gjendjes faktike ekzistojnë kur 
gjykata: 1) nuk ka vlerësuar drejtë rezultatin e provave të nxjerra 2) nuk ka vlerësuar 
drejtë autenticitetin e provës, 3) nuk ka vlerësuar fare provën ose një pjesë të provave 
4) nuk ka nxjerr përfundimet logjike lidhur me ekzistimin ose mos ekzistimin e faktit 
vendimtar nga faktet-indice 5) nuk ka marr parasysh të gjitha indicet dhe faktet 
ndihmëse-kontrolluese 6) nuk ka nxjerrë ndonjë provë të vërtetuar ndonjë fakt-indice 
ose fakt-ndihmës ose kontrollues. Mirëpo, kur me ankesë atakohet aktgjykimi vetëm 
për shkak të rregullsisë së vërtetimit të një fakti vendimtar, gjykata e mjetit juridik ka 
të drejtë të dal jashtë suazave të ankesës duke e shqyrtuar tërësinë e fakteve të 
përmbajtura në atë pjesë të aktgjykimit në të cilën gjendet edhe fakti vendimtar që 
është objekt i ankimimit678.  
Nga teksti ligjor me të cilin përcaktohet vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike si bazë për 
ankesë, (neni 386 paragrafi 2) rezulton se vërtetimi i gabuar është një formë e 
vërtetimit jo të drejt të gjendjes faktike dhe dyshimi në rregullsinë dhe besueshmërinë e 
vërtetimit të faktit vendimtar, formë tjetër e kësaj pa drejtësie. Në të vërtetë, këtu bëhet 
fjalë për të njëjtën situatë procedurale, përkatësisht dyshimin në drejtëshmërinë e 
                                                 
678 Pavišić 2, fq. 464. 
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vërtetimit të gjendjes faktike. Si formë tjetër e atakimit të aktgjykimit me ankesë është 
vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike. Kjo bazë e ankesës ekziston në rastet kur gjykata 
nuk ka vërtetuar ndonjë fakt të rëndësishëm (neni 404 paragrafi 3). Vërtetimi jo i plotë 
i gjendjes faktike ekziston në rastet kur nuk është vërtetuar ndonjë fakt vendimtar që ka 
të bëj me veprën penale, fajësinë, ose sanksionin juridiko penal ose kur nuk vërtetohet 
ndonjë fakt me karakter procedural penal679. Kështu, në literaturë si fakte negative me 
karakter procedural theksohen ato fakte p.sh. nga të cilat varet vendimi i gjykatës për 
caktimin e kompetencës (vendi i kryerjes së veprës penale, vendbanimi ose 
vendqëndrimi i të pandehurit, vendimi mbi paraburgimin nëse ekziston rreziku nga ikja 
ose i ndikimit në dëshmitar, vendimi mbi përjashtmin e gjyqtarit nëse është i dëmtuar 
me vepër penale, ose është i afërm me gjyqtarin i cili ka zhvilluar hetimet, vendimi mbi 
ankesën (se është paraqitur pas skadimit të afatit etj). Në këtë kontekst, mos vërtetimin 
e faktit vendimtar duhet dalluar nga vërtetimi negativ përkatësisht vërtetimi i 
mosekzistimit të faktit vendimtar. Në rastet e fakteve negative, duhet vërtetuar se një 
dukuri, një ngjarje një veprim nuk ka ekzistuar (p.sh. në literaturë theksohet rasti kur 
prindërit nuk e ushqejnë foshnjën dymuajshe dhe për këtë arsye foshnja vdes). Faktet 
negative provohen më vështirë se faktet pozitive. 
Konsiderohet se te vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike është pasojë e qasjes së gabuar 
juridike të gjykatës. Kështu, vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike ekziston kur gjykata 
nuk e interpreton drejt kuptimin dhe përmbajtjen e dispozitës ligjore, ashtu që sipas 
rregullit, dispozitën e interpreton ngushtë dhe shumë rrallë në mënyrë të gjerë, 
përkatësisht i interpreton faktet në suaza të gabuara, të cilat sipas zbatimit të drejt të 
ligjit nuk janë fakte vendimtare. Formë tjetër tipike e vërtetimit jo të plotë të gjendjes 
faktike vjen në shprehje kur gjykata nuk ka vërtetuar qartë se cilin ligj duhet zbatuar 
dhe për shkak të këtij lëshimi nuk ka vërtetuar faktet vendimtare. Me fjalë të tjera, 
vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike ekziston në ato raste kur gjykata disa fakte fare 
nuk i vërteton, ndonëse ka qenë e detyruar ose ka mund t’i vërtetojë ose i ka vërtetuar 
por në aktgjykim nuk i ka marrë parasysh, ose provat lidhur me faktet përkatëse nuk i 
ka nxjerr në tërësi ndonëse ka ditur për to (p.sh. ka refuzuar marrjen e ndonjë prove). 
Mirëpo, vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike nuk mund t’i përshkruhet gjithmonë 
gabimeve të gjykatës. Kjo ndodh edhe në ato raste kur gjykata gjatë procedurës 
provuese për disa fakte vendimtare dhe për disa prova nuk ka ditur dhe as nuk ka 
mundur ta dijë. Gjendja faktike jo e plotë në të tilla raste argumentohet me paraqitjen e 
fakteve dhe provave të reja (beneficium novorum680). 
Lidhur me të drejtën e paraqitjes së provave në procedurën lidhur me mjetet juridike 
ekzistojnë mendime të ndryshme. Kështu, sipas një mendimi, palëve nuk duhet lejuar 
të drejtën në paraqitjen e fakteve dhe provave të reja (beneficium novorum). Arsyetimi 
për këtë qëndron para se gjithash në faktin se te vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike 
vjen shpesh jo për shkak të lëshimeve të gjykatës por për shkak të lëshimeve të palëve, 
të cilat, nuk i paraqesin provat me kohë para gjykatës së shkallës së parë, por 
taktizojnë, ashtu që si p.sh. mbrojtja një pjesë të provave e ruan për ta paraqitur si 
befasi para gjykatës së mjetit juridik. Me këtë veprim mbrojtja përpiqet ta prish 
aktgjykimin dhe ta kthejë çështjen në rigjykim duke zvarritur kështu procedurën 
penale. Megjithatë, ekzistojnë një mori argumentesh për të lejuar palëve të drejtën në 
                                                 
679 Ibid., fq. 465. 
680 Grubač, op. cit., fq. 454. 
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ankesë për të paraqitur prova dhe fakte të reja (beneficium novorum). Kështu, për ta 
konstatuar se gjendja faktike ka qenë jo e plotë, është e mundshme edhe pa paraqitjen e 
fakteve dhe provave të reja. Në mungesë të fakteve dhe provave të reja nuk do të 
konstatohej e vërteta me çka do të cenohej si interesi i përgjithshëm ashtu edhe interesi 
individual. Mosparaqitja e fakteve dhe provave para gjykatës së shkallës së parë, nuk 
mund t’i përshkruhet gjithmonë spekulimeve të palëve, për më tepër vërtetimi jo i plotë 
është para se gjithash rezultat i rrethanave përkatëse që nuk mund t’i përshkruhet as 
lëshimeve të gjykatës e as të palëve. Në shumë raste, konsiderohet se vërtetimi jo i 
plotë është rezultat i mos dijes së palëve përkitazi me faktet vendimtare të cilat i 
vërteton gjykata681.  
KPP me të drejtë ka pranuar institutin beneficium novorum, ashtu, që palët kanë të 
drejtë të paraqesin provat të reja në ankesë kundër aktgjykimit të shkallës së parë por 
edhe pas formës së prerë të aktgjykimit përkatësisht në procedurën e rishikimit të 
procedurës penale. Kështu, sipas nenin 382 paragrafi 3, palët në ankesë mund të 
paraqesin fakte dhe prova të reja nëse përmbushen këto kushte: 1) kur ankuesi bazohet 
në fakte, ai detyrohet të paraqesë prova me të cilat këto fakte mund të provohen 2) kur 
ankuesi u referohet provave të reja, detyrohet të paraqesë faktet që ai synon t’i vërtetojë 
3) ankuesi detyrohet të arsyetojë përse faktet dhe provat përkatëse nuk i ka paraqitur 
më parë. Si mund të shihet për mos përmbushje të kushtit të fundit me Kod nuk 
parashikohet kurrfarë sanksioni procedural. Me fjalë të tjera, kur ankesa nuk përmban 
arsyetimin e palës se përse faktet dhe provat nuk i ka paraqitur më parë ose në rastet 
kur arsyetimi është i papranueshëm, gjykata nuk mund ta refuzojë ankesën. 
Duhet theksuar se gjykata e shkallës së dytë asnjëherë nuk e shqyrton gjendjen faktike 
sipas detyrës zyrtare por vetëm nëse ankuesi e atakon aktgjykimin nga kjo bazë dhe në 
kufijtë e përcaktuar nga ankuesi. Mirëpo, kur aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 
atakohet për shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, gjykata e 
shkallës së dytë ka mundësi që në kuadër të atakimit me ankesë, të urdhërojë 
shqyrtimin e fakteve në të cilat nuk tregon ankuesi si edhe të urdhëroj të nxirren provat 
në të cilat nuk tregon ankuesi me kusht që të mos shkelet ndalesa reformatio in pius e 
përcaktuar në dispozitën e nenit 395. 
Në rastet kur Gjykata e Apelit gjen se ankesa është e bazuar, sipas rregullit e anulon 
vendimin e gjykatës së shkallës së parë dhe çështjen ia kthen gjykatës themelore në 
rigjykim. Por, përjashtimisht Gjykata e Apelit në rastet e përcaktuara me Kod mund të 
ndryshojë gjendjen faktike të vërtetuar nga gjykata themelore (neni 392 parag. 1). Në 
këtë rast Gjykata e Apelit gjendjen faktike mund ta ndryshojë në shqyrtim gjyqësor 
sipas rregullave për zhvillimin e shqyrtimit gjyqësor para gjykatës së shkallës së parë. 
Përveç kësaj, Gjykata e Apelit mund të vërtetojë gjendje faktike tjetër edhe në seancën 
e kolegjit pa mbajtur shqyrtim nëse nuk nevojë për të marrë prova të reja apo për të 
përseritur shqyrtimin e provave (nenit 403.parag.1.2.) Në mënyrë ngjashme edhe sipas 
nenit 424 parag.4 të KPP të mëparshëm, në seancën e kolegjit të shkallës së dytë mund 
të ndryshohej gjendja faktike. 
 

                                                 
681 Ibid. 
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Neni 387 [Ankesa kundër aktgjykimit lidhur me vendimin mbi sanksionin penal  
dhe vendimeve të tjera] 

 
1. Ndaj aktgjykimit mund të ushtrohet ankesë lidhur me vendimin mbi 

shqiptimin e dënimit ose vërejtjes gjyqësore kur gjykata, duke pasur para-
sysh të gjitha rrethanat përkatëse, përkundër mostejkalimit të kompetencave 
ligjore nuk e ka caktuar drejt dënimin ose vërejtjen gjyqësore. 

2. Ndaj aktgjykimit gjithashtu mund të ushtrohet ankesë kur gjykata ka 
zbatuar ose nuk ka zbatuar dispozitat për zbutjen ose lirimin nga dënimi 
apo të vërejtjes gjyqësore. 

3. Vendimi për masën e trajtimit të detyrueshëm rehabilitues të personave të 
varur nga droga ose alkooli ose për konfiskimin e dobisë pasurore të fituar 
me vepër penale mund të kundërshtohet kur gjykata, përkundër faktit se 
nuk ka bërë shkelje të nenit 385, nën-paragrafi 1.5. i këtij Kodi, ka marrë 
vendim jo të drejtë ose nuk e ka shqiptuar masën e trajtimit të detyrueshëm 
me rehabilitim për personat e varur nga droga ose alkooli ose masën për 
konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, përkundër ekzis-
timit të bazës ligjore për këtë. 

4. Ndaj vendimit mbi shpenzimet e procedurës penale mund të ushtrohet 
ankesë kur gjykata për shpenzimet e tilla ka vendosur në mënyrë jo të 
drejtë ose në kundërshtim me dispozitat e këtij Kodi. 

5. Ndaj vendimit mbi kërkesën pasurore juridike ose vendimit mbi publikimin 
e aktgjykimit mund të ushtrohet ankesë kur gjykata për çështjet e tilla ka 
marrë vendim në kundërshtim me dispozitat ligjore. 

 
Baza e katërtë e ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është 
parashikuar me dispozitat e nenit 387 paragrafi 1-4 lidhur me dispozitat e nenit 383, 
paragrafi 4. Kjo bazë e ankesës është mikste- e përzier ashtu që ankesa mund të 
paraqitet për shkaqe faktike dhe juridike. Kështu, disa vendime nga dispozitivi i 
aktgjykimit nga kjo bazë mund të atakohen vetëm kur janë të gabuara dhe në rastet 
tjera edhe kur janë të paligjshme. Duhet theksuar shprehjet e përdorura në dispozitat e 
këtij neni siç janë: “ përkundër ekzistimit të bazës ligjore” ose “në kundërshtim me 
dispozitat e këtij Kodi”duhet kuptuar si vendime të paligjshme, të marra jo vetëm në 
kundërshtim me dispozitat e ligjeve penale dhe të procedurës penale por edhe në 
kundërshtim me dispozitat e të drejtës pasurore. Në grupin e parë bëjnë pjesë vendimet 
lidhur me dënimin, dënimin alternativ (ndonëse dënimi me kusht shprehimisht nuk 
theksohet në nenin 387 paragrafi 1) dhe vërejtjen gjyqësore, vendimin për masën e 
trajtimit të detyrueshëm rehabilitues të personave të varur nga droga ose alkooli dhe 
konfiskimin e dobisë pasurore (neni 387, parag. 1 dhe 2). Në grupin e dytë bëjnë pjesë 
vendimet lidhur me shpenzimet e procedurës penale, kërkesën pasurore juridike dhe 
vendimet mbi shpalljen e aktgjykimit nëpërmjet shtypit, radios ose televizionit. Në të 
vërtetë, këto vendime mund të atakohen duke pasur parasysh rastin konkret, jo vetëm si 
të padrejta, por edhe të paligjshme. Kjo për arsye se gabimet e kësaj natyre nuk mund 
të subsumohen në shkelje të ligjit penal, ngase Kodi nuk i numëron si shkelje të ligjit 
penal duke pasur parasysh faktin se këto vendime nuk kanë karakter juridiko penal. 
Ndërkaq, sa i përket, vendimin mbi publikimin e aktgjykimit, që sipas nenit 70 të KP 
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paraqet njërin nga dënimet plotësuese, që si i tillë nuk e ka vendin në këtë grup të 
arsyeve të ankesës. Për më tepër, në mënyrë të veçantë nuk duhet të theksohet as në 
raste të tjera ngase është e përfshirë me nocionin e dënimeve nga paragrafi 1 i këtij 
neni. 
Duhet theksuar se ankesa nga kjo bazë nuk e vë në pyetje gjendjen e vërtetuar faktike 
ose të drejtën e zbatuar, por vetëm vlerësimin të cilin në rastin konkret e ka dhënë 
gjykata në kuadër të autorizimeve të veta. Sipas ankesës së paraqitur nga kjo bazë e 
ankesës, gjykata e shkallës së dytë mund ta ndryshojë aktgjykimin e gjykatës së 
shkallës së dytë.  
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Sipas dispozitës së nenit 387, paragrafi 1 kjo shkelje ekziston në rastet kur gjykata 
dënimin e përfshirë edhe dënimin me kusht (ndonëse dënimi me kusht nuk theksohet 
shprehimisht në nenin 387, paragrafi 1) ose vërejtjen gjyqësore i ka caktuar duke mos 
tejkaluar kompetencat ligjore nga neni 385, paragrafi 5, por megjithatë nuk i ka caktuar 
drejtë duke pasur parasysh rrethanat që ndikojnë në lartësinë e dënimit (që dënimi të 
jetë më i lartë ose më i ulët) ose vërejtjen gjyqësore ose për shkak se gjykata ka zbatuar 
ose nuk ka zbatuar dispozitat për zbutjen ose heqjen e dënimit apo vërejtjes gjyqësore 
përkundër ekzistimit të bazës ligjore për të marrë këto vendime. Për këtë arsye, sipas 
kësaj baze këto vendime të gjykatës mund të atakohen vetëm nëse nuk janë të drejta 
përkatësisht kur vendimi është shqiptuar në kuadër të ligjit por nuk i përgjigjet 
rrethanave të rastit. 
Këtë bazë të ankesës duhet dalluar nga baza e ankesës e përcaktuar në nenin 385, 
paragrafi 5, duke pasur parasysh se sipas nenit 387, paragrafi 1, sanksionet përkatëse 
janë shqiptuar në përputhje me ligjin, por duke mos i marrë parasysh rrethanat e rastit 
konkret. Ndërkaq, baza e ankesës sipas nenit 385, paragrafi 5, nënkupton rastet kur me 
vendimin lidhur me dënimin, dënimin alternativ (ndonëse dënimi me kusht nuk 
theksohet shprehimisht në nenin 387, paragrafi 1) ose vërejtjen gjyqësore është 
tejkaluar autorizimi ligjor. Me fjalë të tjera, ankesa nga kjo bazë mund të paraqitet nëse 
gjykata ka shqiptuar sanksionin penal (dënimin, dhe vërejtjen gjyqësore), në përputhje 
me ligjin po duke mos ia përshtatur rastit konkret. Kështu, ankesë nga kjo bazë mund të 
paraqitet kur gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit ose dënimit alternativ nuk e matë 
drejtë dënimin duke pasur parasysh rrethanat rënduese ose lehtësuese, të cilat ndikojnë 
që dënimi të jetë më i lartë ose më i ulët. Po ashtu, ankesë nga kjo bazë mund të 
paraqitet edhe në rastet kur gjykata ka zbatuar ose nuk ka zbatuar dispozitat për zbutjen 
(neni 76 i KP) ose lirimin nga dënimi (nen 77 i KP) apo vërejtjes gjyqësore (neni 85 
dhe 86 i KP) përkundër ekzistimit të bazës ligjore për të marrë këto vendime. 
Kështu, ankuesi parashtron ankesë sipas kësaj baze kundër aktgjykimit për vepër 
penale të vjedhjes së rëndë, për të cilën parashikohet dënimi me burgim prej 3 muajve 
deri në 7 vjet (neni 327, paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 i KP), ngase gjykata ka shqiptuar 
dënim prej gjashtë muajve ndonëse ka gjetur një mori të rrethanave rënduese dhe asnjë 
rrethanë lehtësuese. Në këtë rast gjykata, vërtetë, ka shqiptuar dënim në përputhje me 
ligjin por me rastin e shqiptimit të dënimit nuk ka marrë parasysh rrethanat rënduese që 
do të ndikonim në ashpërsim të dënimit.  
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Dispozitën e neni 387 paragrafi 1, ku theksohet se gjykata nuk ka zbatuar dispozitat 
lidhur me shqiptimin e vërejtjes gjyqësore ndonëse kanë ekzistuar kushtet për të marrë 
një vendim të tillë, nuk duhet kuptuar ashtu që gjykata është e detyruar që të shqiptojë 
vërejtjen gjyqësore kur plotësohen kushtet ligjore ose kur nuk ka pengesa ligjore. 
Ankuesi në ankesë mund të theksojë jo vetëm se kanë ekzistuar kushtet ligjore për 
shqiptim të vërejtjes gjyqësore por njëkohësisht se kanë ekzistuar edhe rrethanat 
përkatëse që në rastin konkret të shqiptohet vërejtja gjyqësore. Përndryshe, kur gjykata 
shqipton vërejtjen gjyqësore edhe në rastet kur nuk kanë ekzistuar kushtet ligjore ose 
kur ka refuzuar ta shqiptojë vërejtjen gjyqësore edhe kur kanë ekzistuar kushtet formale 
për shqiptimin e saj, ekziston shkelja nga neni 385, paragrafi 5. 
Duhet theksuar se matja e dënimit paraqet një veprimtari tejet të ndërlikuar të gjykatës 
e cila përbëhet nga: 1) vërtetimi i fakteve- bazave për vendimin mbi dënimin, 2) 
subsumimi i fakteve-bazave për vendim mbi dënimin nën dispozitën ligjore, dhe 3) 
vlerësimin, nëse do të merret vendim ashtu siç parashikohet me dispozitat ligjore. Në 
këtë kontekst, faktet të cilat në aspektin procedural janë bazë për vendimin mbi 
dënimin, janë paraparë në nenin 73 të KP. Me fjalë të tjera, këto fakte janë rrethanë 
rënduese dhe lehtësuese. Këto fakte për kah rëndësia janë fakte vendimtare, të cilat 
duhet të provohen sikurse edhe faktet tjera vendimtare. Në rastet kur ekziston 
parregullsi në vërtetimin e këtyre fakteve, këtë të metë duhet evituar me ankesë për 
shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, që për pasojë ka 
anulimin e aktgjykimit të atakuar. Ndërkaq, gabimet që kanë të bëjnë me subsumimin e 
fakteve bazë për vendim mbi dënimin, nën dispozitën ligjore të theksuara nën pikën 2. 
përbën shkelje të ligjit penal nga neni 385, paragrafi 1 nënparagrafi 1.5. Prandaj, asnjë 
nga të metat e theksuara nën pikën 1 dhe 2 nuk përbën bazën për ankesë nga neni 387 
paragrafi 1. Por, si bazë e ankesës nga neni 387 paragrafi 1 janë gabimet e theksuara 
nën 3. vlerësimi i fakteve- bazave për dënim në kuptim të nenit 73 të KP- rrethanave 
lehtësuese - rënduese.  
Analiza e bazave të ankesës nga neni 387 paragrafi 1 tregon se kjo parregullsi ka dy 
forma: 1) matja jo e drejtë e dënimit në kuptim të ngushtë dhe 2) gabimet gjatë zbatimit 
të dispozitave për zbutje të dënimit, lirimit nga dënimi, vërejtjes gjyqësore ose dënimit 
me kusht (ndonëse dënimi me kusht nuk theksohet shprehimisht në nenin 387 paragrafi 
1). 
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas nenin 387 paragrafi 2, si objekt i atakimit me ankesës mund të jenë: 1) vendimi 
për masën e trajtimit të detyrueshëm rehabilitues të personave të varur nga droga ose 
alkooli ose 2) vendimi për konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale. 
Masa për trajtim të detyrueshëm rehabilitues të personave të varur nga droga 
parashikohet me dispozitën e nenit 91 të KP ndërkaq, masa e dobisë pasurore të fituar 
me vepër penale me dispozitën e nenit 96 dhe 97 të KK. Vendimi i cili mund të 
atakohet nga kjo bazë e ankesës mund të jetë vetëm vendimi i pa drejtë por jo edhe 
vendimi i paligjshëm. Vendimet e paligjshme janë bazë e atakimit të aktgjykimit për 
shkak të shkeljeve të ligjit penal nga neni 385, paragrafi 1 nënparagrafi 1.5. Sipas kësaj 
dispozite vendimet në fjalë mund të atakohen nëse janë të pa drejta sa i përket 
vërtetimit të gjendjes faktike dhe rrethanave të rastit konkret por jo edhe nëse ekziston 
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shkelja e ligjit penal nga neni 385, paragrafi 5. Marrja e dobisë pasurore është e 
detyrueshme sipas nenit 96 dhe 97 të KP. Ndërkaq, lidhur me vendimin për 
konfiskimin e dobisë pasurore duhet të vërtetohen faktet që përbëjnë realizimin e 
dobisë pasurore me vepër penale. Me fjalë të tjera, sipas kësaj baze të ankesës 
aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë mund të atakohet si në rastet kur masat në falë 
janë shqiptuar në mënyrë të padrejtë në kuptimin e përshkruar më sipër ashtu edhe në 
rastet kur nuk janë shqiptuar fare, ndonëse kanë ekzistuar kushtet ligjore për shqiptimin 
e tyre. 
 
Paragrafi 4. 
 
Sipas nenit 387, paragrafi 3, si objekt i atakimit me ankesë mund të jetë vendimi mbi 
shpenzimet e procedurës penale. Për dallim nga dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij 
neni ku objekt i ankesës mund të jetë vetëm vendimi i padrejtë, sipas paragrafit 3 të 
këtij neni, objekt i ankesës mund të jetë jo vetëm kur vendimi mbi shpenzimet e 
procedurës penale është i padrejtë por edhe kur vendimi i tillë është i paligjshëm. 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale mund të atakohet si në rastet kur është 
vërtetuar në mënyrë të gabuar ose jo të plotë gjendja faktike sa i përket fakteve nga të 
cilat varet vendimi për shpenzimet e procedurës penale ashtu edhe në rastet kur janë 
shkelur dispozitat e procedurës penale lidhur me shpenzimet e procedurës penale (neni 
458-466). Ndërkaq, të metat lidhur me shpenzimet e procedurës penale jashtë këtyre 
rasteve nuk përbëjnë bazën e ankesës nga neni 387, paragrafi 3.  
Sipas paragrafit 3 të këtij neni lejohet atakimi i vendimit mbi shpenzimet e procedurës 
penale edhe kur vendimi i tillë është marrë në kundërshtim me dispozitat e KPP. Kjo 
për arsye se këto shkelje nuk mund të subsumohen në shkelje të dispozitave të ligjit 
penal, ngase materia që po shqyrtohet nuk është e karakterit penal. Prandaj, sikur me 
këtë dispozitë të mos lejohej e drejta në ankesë kundër vendimit mbi shpenzimet e 
procedurës penale, ankuesi praktikisht do të privohej nga e drejta për ta atakuar 
vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale si të paligjshëm. 
  
Paragrafi 5. 
 
Si baza të veçanta të ankesës, sipas nenit 387, paragrafi 4, janë vendimi mbi kërkesën 
pasurore juridike dhe vendimi mbi shpalljen e aktgjykimit nëpërmjet shtypit, radios ose 
televizionit. Për të ushtruar ankesë nga këto baza kërkohet që vendimet në fjalë të jenë 
përveç të padrejta të jenë marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore. Vendimi mbi 
kërkesën pasurore juridike është marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore, nëse është 
marrë në kundërshtim me dispozitat nenit 458-466 KPP, ndërkaq kur është fjala për 
vendimin mbi shpalljen e aktgjykimit nëpërmjet shtypit, radios ose televizionit, 
vendimi është i paligjshëm kur është marrë në kundërshtim me dispozitat e nenit 61 të 
KP. Por, vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është i paligjshëm edhe kur janë 
shkelur dispozitat e të drejtës pasurore.  
Ankesë ndaj aktvendimit mbi kërkesën pasurore juridike mund të paraqesin i 
pandehuri, përkatësisht mbrojtësi i tij dhe përfaqësuesi ligjor kur me aktgjykim dënues 
i pandehuri detyrohet të përmbush kërkesën pasurore plotësisht ose pjesërisht dhe i 
dëmtuari. Në funksion të realizimit të mbrojtjes, të pandehurit i mundësohet e drejta në 
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ankesë për ta atakuar vendimin mbi kërkesën pasurore juridike. Lidhur me vendimin 
mbi shpalljen e aktgjykimit nëpërmjet shtypit, radios ose televizionit, si bazë e ankesës 
vlen ajo që është thënë në komentet hyrëse të nenit 387, se vendimin mbi publikimin e 
aktgjykimit, pasi sipas KP paraqet njërin nga dënimet plotësuese, si i tillë nuk e ka 
vendin në këtë grup të arsyeve të ankesës dhe nuk duhet të theksohet në mënyrë të 
veçantë as në këtë dispozitë e as në dispozitat tjera ngase është përfshihet me nocionin 
e dënimeve nga paragrafi 1 i këtij neni. 
 
Neni 388 [Procedura për paraqitjen e ankesës kundër aktgjykimit] 
 
1. Ankesa kundër aktgjykimit paraqitet në gjykatën e cila ka nxjerr aktgjy-

kimin. 
2. Kjo gjykatë i dërgon një kopje të ankesës palëve kundërshtare, të cilat 

mund të paraqesin përgjigje në ankesë brenda tetë (8) ditëve nga pranimi i 
kopjes së ankesës. 

3. Kjo gjykatë i përcjell ankesën, përgjigjën dhe shkresat tjera përkatëse në 
gjykatën që është kompetente për shqyrtimin e ankesës. 

4. Ankesa apo kërkesa nga ky nen paraqitet në numër të mjaftueshëm të 
kopjeve për gjykatën dhe palët kundërshtare. 

 
Procedura e ankimit rregullohet sipas dispozitave të nenit 388-429. Procedura lidhur 
me ankesë ndahet në dy pjesë: 1) në procedurë në gjykatën e shkallës së parë (judex a 
quo) dhe 2) në procedurë në gjykatën shkallës së dytë (judex ad quem). Rrjedha e 
procedurës penale sipas ankesës dukshëm ndryshon nga rrjedha e procedurës e cila 
zhvillohet në gjykatën themelore. Kështu, lëndën e gjykimit dhe kufijtë e shqyrtimit 
para gjykatës themelore i përcakton prokurori i shtetit me aktin e tij paditës. Ndërkaq, 
procedura sipas ankesës para Gjykatës së Apelit zhvillohet në kufijtë e përcaktuar me 
ankesë, ngase kjo procedurë është procedurë sipas ankesës dhe jo procedurë sipas aktit 
paditës.  
  
Paragrafi 1. 
 
Ankesa i paraqitet gjykatës themelore e cila e ka marr aktgjykimin. Në rastet kur 
ankesa i paraqitet drejtpërdrejtë Gjykatës së Apelit, ajo ankesën e tillë ia drejton 
gjykatës themelore. Në të njëjtën mënyrë do të veprojë edhe gjykata jokompetente ose 
organi tjetër. Ankesa e tillë do të konsiderohet se është dorëzuar me kohë nëse gjykatës 
kompetente i arrin gjatë afatit të ankesës (neni 380, paragrafi 1). Ndërkaq, në rastet kur 
ankesa për shkak të mosdijes ose të gabimit të qartë të dërguesit i është dërguar 
gjykatës jokompetente para kalimit të afatit, do të konsiderohet se është dorëzuar me 
kohë, edhe pse gjykatës kompetente i arrin pas afatit të ankesës (neni 445 paragrafi 3). 
Ankesa përveç me shkrim mund të paraqitet edhe në procesverbal vetëm para gjykatës 
themelore (neni 442 paragrafi 1). Ankesa mund të dorëzohet në mënyra të ndryshme 
(postës rekomande, telegramit ose ndonjë mjet tjetër- teleks, telefaks etj).682 Në rastet 
kur i pandehuri gjendet në paraburgim ankesën mund ta jep në procesverbal para 
gjykatës ose t’ia dorëzojë drejtorisë së burgut. Ndërkaq, personi i cili është duke e 
                                                 
682 Më hollësisht lidhur me mënyrat e dërgimit të ankesës shih: komentet lidhur me nenin 445 parag. 3. 
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mbajtur dënimin ose masën tjetër, deklaratën e tillë mund t’ia dërgojë drejtorisë së 
institucionit në të cilin është vendosur (neni 445, paragrafi 4). Në rastet kur i akuzuari 
ka më shumë mbrojtës (neni 55 paragrafi 2) nuk kërkohet që ankesa t’i dorëzohet çdo 
njërit prej tyre, por mjafton që ankesa t’i dorëzohet njërit prej tyre (neni 478, paragrafi 
5). 
 
Paragrafët 2 dhe 3.  
 
Gjykata themelore ua dërgon palëve kundërshtare ankesën. Sipas paragrafit 2 të këtij 
neni, të drejtë në paraqitje të përgjigjes në ankesë kanë ekskluzivisht palët. Këtë të 
drejtë e ka edhe mbrojtësi i të pandehurit dhe i dëmtuari në rastet kur ka të drejtë në 
ankesë. Asnjë subjekt tjetër nuk e gëzon të drejtën për të paraqitur përgjigjen në 
ankesë. Sepse, sipas kësaj dispozite, në mënyrë shprehimore kërkohet që ankesa t’i 
dërgohet palës kundërshtare, në bazë të rregullës agumentum a contrario rezulton se 
ankesa nuk i dërgohet palës identike për të dhënë përgjigjen në ankesë p.sh. ankesa e 
njërit të akuzuar të akuzuarit tjetër dhe mbrojtësit të tij, ose ankesa e të dëmtuarit- 
prokurorit të shtetit. Kjo dispozitë është shprehje e realizimit të parimit kontradiktor 
(adiatur et alltera pars) në këtë fazë të procedurës penale e cila është kryesisht me 
shkrim. Me realizimin e këtij parimi, pala kundërshtare mëson për ekzistimin dhe 
përmbajtjen e ankesës. Kështu, duke pasur të njohur përmbajtjen e ankesës, pala 
kundërshtare mund të paraqesë përgjigje ndaj ankesës në të cilën i paraqet kundër 
argumentet duke i përfaqësuar të drejtat dhe interesat e veta në procedurën lidhur me 
ankesën. Në anën tjetër, mendimi i parashtruar në përgjigje në ankesë lidhur me 
çështjet faktike dhe juridike, i ndihmon Gjykatës së Apelit të marrë qëndrim objektiv 
lidhur me ankesën dhe aktgjykimin e atakuar.  
E drejta për të dhënë përgjigje në ankesën e palës kundërshtare, ekziston pavarësisht 
nga shkaqet e ankesës. Mirëpo, në rastet kur përgjigja në ankesë është dhënë brenda 
afatit të ankesës, përgjigjen e tillë duhet konsideruar si ankesë ose plotësim të ankesës. 
Pala mund të heqë dorë nga e drejta në përgjigje në ankesë edhe para se t’i dorëzohet 
ankesa e palës kundërshtare. Po ashtu, pala mund të tërhiqet nga përgjigja ndaj ankesës 
të cilën e ka parashtruar kohë më parë. Sipas paragrafit 2 të këtij neni, afati për të 
paraqitur përgjigjen ndaj ankesë është tetë ditë nga dita e pranimit. Mirëpo në rastet kur 
ankesa paraqitet jashtë këtij afati, përgjigja e tillë nuk hedhet por i dërgohet Gjykatës së 
Apelit, e cila e merr në shqyrtim nëse nuk ka përfunduar procedura lidhur me ankesë. 
Gjykata themelore përgjigjen ndaj ankesës ia dërgon Gjykatës së Apelit, por 
njëkohësisht nuk ia dërgon parashtruesit të ankesës. Duke qenë se përgjigja ndaj 
ankesës i mundëson palës kundërshtare dhe mbrojtësit që të deklarohet lidhur me 
ankesën, përmbajtja e përgjigjes ndaj ankesës sillet parimisht në kufijtë e pretendimeve 
ankimore, me qëllim që ato të kontestohen, mbështetën ose të tregohen më ndryshe nga 
ato të paraqitura në ankesë. Për këtë arsye, në procedurën lidhur me ankesën vendoset 
lidhur me ankesën dhe jo lidhur me përgjigjen ndaj ankesës. Konsiderohet se ky 
konstatim del edhe nga dispozita e nenit 394, sipas së cilës parimisht Gjykata e Apelit e 
shqyrton aktgjykimin në pjesën për të cilën është ushtruar ankesë. Përveç kësaj, 
konsiderohet se ky konstatim gjen mbështetje edhe në nenin 398.  
Konsiderohet se shkelja e të drejtës në përgjigje në ankesë përbën shkelje relative të 
dispozitave të procedurës penale nga neni 384, paragrafi 2. Por, ka raste kur shkelja e 
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së drejtës në përgjigje në ankesë, në praktikën gjyqësore është marrë si shkelje absolute 
e dispozitave të procedurës penale (p.sh. Gjykata Supreme e Kroacisë). 
 
Paragrafi 4. 
 
Sipas paragrafit 4 të këtij neni, ankesa apo kërkesa duhet të paraqitet në numër të 
mjaftueshëm të kopjeve për gjykatën dhe palët kundërshtare. Mirëpo, kur ankesa nuk 
është dorëzuar në numër të mjaftueshëm kopjesh, gjykata e fton paraqitësin që në afat 
të caktuar të dorëzojë kopje të mjaftueshme. Ndërkaq, nëse parashtruesi i ankesës nuk e 
përmbush këtë detyrim brenda afatit të caktuar, ankesa do të shumëzohet me 
shpenzime të parashtruesit të ankesës (neni 443, paragrafi 2). Gjykata e cila e pranon 
ankesën nuk mund ta refuzojë pranimin ankesës edhe kur nga ankesa shihet qartë se ajo 
është pa afat, e palejueshme ose e pa bazuar. Për më tepër, ankesën e tillë gjykata është 
e detyruar ta pranojë ngase vet pranimi i ankesës përbën vetëm një veprim teknik të 
cilin duhet dalluar nga veprimi i vendosjes lidhur me afatshmërinë, përkatësisht 
lejueshmërinë e saj. Pas pranimit, ankesa mund të hidhet nga Gjykata e Apelit, sipas 
nenit 400 të KPP-së në fuqi e jo nga gjykata themelore përkatësisht gjykata e shkallës 
së parë siç parashihej sipas KPP-së të mëparshëm683. 
 
Neni 389 [Procedura lidhur me ankesën kundër aktgjykimit në gjykatën e apelit] 
 
1. Kur Gjykata e Apelit pranon lëndën me ankesë, ato ia dorëzon kryetarit të 

kolegjit të caktuar sipas orarit të gjykatës. 
2. Kryetari i kolegjit të apelit cakton seancën e kolegjit. 
3. Me rastin e kthimit të lëndës, prokurori i shtetit mund të paraqesë propozim 

ose të deklarojë se atë do ta paraqesë në seancën e kolegjit të apelit. 
4. Gjyqtari raportues, sipas nevojës, mund të kërkojë nga gjykata themelore 

raport për shkeljen e dispozitave të procedurës penale, e nëpërmjet kësaj 

                                                 
683 Në të vërtetë, sipas dispozitës së paragrafit 2 të nenit 407, kryetari i trupit gjykues i gjykatës themelore 
duhej të vërtetonte nëse ankesa ishte e afatshme dhe e lejuar. Kryetari i trupit gjykues duke vendosur lidhur 
çështjen nëse ankesa ishte e afatshme dhe e lejuar mund të marrë aktvendim me të cilin hidhte ankesën në 
dy situata procedurale: a) kur ankesa ishte e paafatshme përkatësisht kur ishte e paraqitur pas skadimit të 
afatit ligjor të ankesës b) kur ankesa ishte e palejueshme, përkatësisht kur konstatohej se është paraqitur nga 
personi pa të drejtë ankese ose personi që ka hequr dorë nga ankesa, apo kur ankesa është tërhequr, ose kur 
ankesa e tërhequr paraqitet sërish apo ankesa sipas ligjit nuk ishte e lejuar. Kundër aktvendimit me të cilin 
hidhej ankesa, ishte e lejuar ankesa në afatin prej tri ditëve nga dorëzimi i aktvendimit mbi hedhjen e 
ankesës. Në rast të paraqitjes së ankesës së tillë ishte siguruar dyshkallëshmëria nga se për ankesën kundër 
aktvendimit mbi hedhjen e ankesës vendos Gjykata e Apelit në seancë të kolegjit. Kështu, kur kryetari i 
trupit gjykues i gjykatës themelore nuk ka marrë aktvendim mbi hedhjen e ankesës së paafatshme dhe të 
palejuar, ndonëse kanë ekzistuar kushtet për të marrë një vendim të tillë ose kur gabimisht vlerëson se 
ankesa është e afatshme dhe e lejuar, aktvendimin për hedhje të ankesës do ta marrë kolegji i Gjykatës së 
Apelit në bazë të nenit 421 dhe 422 të KPP-së së mëparshëm. Nga sa u theksua më sipër, mund të 
përfundohet se detyrim primar për të marrë aktvendim mbi hedhjen e ankesës si të paafatshme dhe të 
palejuar e kishte kryetari i trupit gjykues i gjykatës së shkallës së parë ndërkaq detyrim sekondar e ka 
kolegji i gjykatës së shkallës së dytë... Për të gjitha ankesat kundër aktvendimit, kryetari i trupit gjykues mbi 
hedhjen e ankesës vendos kolegji i Gjykatës së Apelit me një aktvendim, në mënyrë analoge me dispozitën 
e nenit 420 paragrafi paragrafi 2, sipas së cilës gjykata e shkallës së dytë për të gjitha ankesat kundër të 
njëjtit aktgjykim vendos me një vendim. Kur një person paraqet me shumë ankesa nga baza të ndryshme, 
afatëshmëria e tyre vlerësohet për çdonjërën veç e veç. 
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gjykate ose në ndonjë mënyrë tjetër të vërtetojë pretendimet e ankesës 
lidhur me provat dhe faktet e reja ose ai siguron raportet dhe dokumentet e 
nevojshme nga organet ose nga persona të tjerë juridikë. 

5. Nëse i akuzuari është në paraburgim, gjyqtari raportues brenda pesë (5) 
ditësh pas pranimit të shkresave të lëndës shqyrton sipas detyrës zyrtare 
nëse ende ekzistojnë arsyet për mbajtje në paraburgim. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Me dispozitat e nenit 389 rregullohet fillimi i procedurës para Gjykatës së Apelit. Me 
të arritur ankesa, së bashku me shkresat e lëndës në Gjykatën e Apelit, ato i dorëzohen 
kryetarit të kolegjit (jo gjyqtarit raportues siç parashihej me paragrafin 1 të nenit 409, 
të KPP të mëparshëm), të caktuar sipas orarit të gjykatës. Sipas paragrafit 2 të këtij 
neni, kryetari i kolegjit të Gjykatës Apelit pasi të ketë marrë shkresat e lëndës, cakton 
seancën e kolegjit. Caktimi i seancës së kolegjit, si veprim procedural, në mënyrën e 
përcaktuar me dispozitën e nenit 389, paragrafi 2, nuk është zgjidhje adekuate, ngase 
seanca e kolegjit do të duhej të caktohej vetëm pasi që gjyqtari raportues të ketë 
siguruar dhe mbledhur të dhënat e nevojshme lidhur me shkeljet e dispozitave të 
procedurës penale dhe pasi të ketë vërtetuar nëse ekzistojnë faktet dhe provat e reja të 
paraqitura në ankesë etj. 
Ndonëse sipas paragrafit 2 të këtij neni, kryetari i kolegjit e cakton seancën e kolegjit, 
megjithatë nuk theksohet shprehimisht se kush e cakton gjyqtarin raportues. Për të 
evituar dilemat e mundshme në praktikën gjyqësore, konsiderojmë që me dispozitën në 
fjalë, duhet të përcaktohet se gjyqtarin raportues e cakton kryetari i kolegjit ankimor, i 
cili më tutje do të procedojë shkresat e lëndës.  
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafit 3 të këtij neni rregullohen veprimet e prokurorit të shtetit me rastin e 
kthimit të lëndës, ndonëse me paragrafët e mëparshëm (paragrafi 1 dhe 2) nuk 
përcaktohet detyrimi i gjykatës për t’ia dërguar shkresat e lëndës prokurorit të shtetit 
kompetent, i cili pas shqyrtimit të tyre do të duhej t’ia kthente gjykatës. Megjithëse, në 
dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni nuk precizohet ky detyrim i gjykatës, nga 
mënyra e formulimit të tekstit nga paragrafi 3 i këtij neni, rezulton se gjykata 
paraprakisht shkresat e lëndës ia dërgon prokurorit të shtetit.  
Pas shqyrtimit të lëndës, me rastin e kthimit të lëndës, prokurori i shtetit mund të 
paraqesë propozim ose të deklarojë se propozimin do ta paraqesë në seancën e kolegjit 
të apelit. M fjalë të tjera, prokurori i shtetit detyrohet të shqyrtojë shkresat e lëndës dhe 
pas shqyrtimit të tyre mund: a) të paraqesë propozim ose b) të deklarojë se propozimin 
do ta paraqesë në seancën e kolegjit të apelit. Nga prokurori i shtetit do të varet nëse 
fare do të bëj propozim, në cilin nga këto momente do të parashtrojë propozim dhe në 
çfarë forme do ta parashtrojë propozimin lidhur me ankesën. Kështu, prokurori i shtetit 
me rastin e kthimit të shkresave të lëndës, p.sh. mund të propozojë që eventualisht të 
caktohet shqyrtimi gjyqësor para Gjykatës së Apelit, ose që gjykata të marrë njërin nga 
llojet e vendimeve nga neni 398. Përveç kësaj, prokurori i shtetit, në propozimin e tij 
mund të tërhiqet nga ankesa e prokurorit të shtetit më të ulët, pjesërisht ose plotësisht 
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duke bërë propozime të tjera. Kështu, p.sh. në propozim mund të theksohet se ankesa 
është e paafatshme ose e pa lejuar, se e drejta në ndjekje në ndërkohë është 
parashkruar, se është dhënë falja ose amnistia etj. Konsiderohet se prokurori i shtetit 
nuk mund ta zgjerojë ankesën e parashtruar nga prokurori më i ulët i shtetit duke 
theksuar ose bazuar në shkaqe të reja të ankesës. Po ashtu, prokurori i shtetit nuk mund 
që paraqesë fakte dhe prova të reja të cilat mund të paraqitën vetëm gjatë afatit të 
rregullt për ankesë. Mirëpo, në këtë rast, konsiderohet se prokurori i shtetit pas kalimit 
të afatit për ankesë nuk mund të paraqesë ankesë, nëse nuk ka ekzistuar paraprakisht 
ankesa e prokurorit të shtetit më të ulët.  
Mirëpo, në praktikë ndodh që prokurori i shtetit mund të mbajë shkresat më tepër se 
ç’duhet, prandaj konsiderojmë që prokurorit të shtetit duhet t’i caktohet një afat 
konkret për kthim të shkresave të lëndës për të evituar kështu mundësinë e zvarritjes së 
panevojshme të procedurës. Përveç kësaj, kur prokuroi i shtetit i vonon shkresat e 
lëndës mund të ushtrohet ankimim tek prokurori më i lartë i shtetit i cili mund të marrë 
masa adekuate ndaj prokurorit të shtetit më të ulët për të përshpejtuar procedurën 
penale para Gjykatës së Apelit.  
 
Paragrafiët 4 dhe 5. 
 
Gjyqtari raportues ka për detyrë të studiojë shkresat e lëndës dhe përmbajtjen e tyre ta 
paraqesë në seancën e kolegjit (neni 390, paragrafi 3) ose në shqyrtimin gjyqësor (neni 
392, paragrafi 1). Gjyqtari raportues për seancën e kolegjit e përgatitë çështjen vet ose 
nëpërmjet të subjekteve të tjerë. Kështu, gjyqtari raportues mund të kërkojë nga gjykata 
themelore raport për shkelje të dispozitave të procedurës penale. Përveç kësaj, 
nëpërmjet gjykatës themelore, mund të kërkohet vërtetimi i të dhënave lidhur me faktet 
dhe provat e reja të paraqitura në ankesë. Gjyqtari raportues, vërtetimin e pohimeve 
lidhur me faktet e reja të paraqitura në ankesë e bën nëpërmjet gjykatës themelore ose 
në ndonjë mënyrë tjetër duke shqyrtuar nëse ekzistojnë faktet dhe provat e reja ashtu 
siç paraqitën në ankesë etj. Kështu, gjyqtari raportues mbledhë shkresa dhe të dhëna të 
nevojshme për të vendosur lidhur me afatshmërinë dhe lejueshmërinë e ankesës (p.sh. 
siguron fletëdërgesat, fletëkthimet etj). Më në fund, gjyqtari raportues mund të kërkojë 
nga organet tjera dhe personat juridikë raporte të nevojshme dhe shkresa të ndryshme. 
Këto dhe veprime të tjera që i ndërmerr gjyqtari raportues, janë në funksion të 
mbarëvajtjes së seancës së kolegjit, caktimi i së cilës duhet të bëhet, me një radhë 
tjetër, ashtu siç kemi propozuar në komentet e paragrafit paraprak. Kjo do të thotë se 
seanca e kolegjit duhet të caktohet vetëm pasi që gjyqtari raportues të këtë bërë 
përgatitjet e nevojshme, duke përfshirë sigurimin e shkresave dhe të dhënave të tjera të 
domosdoshme për mbarëvajtjen e seancës së kolegjit. 
Në bazë të dispozitave të nenit 392, Gjykatës së Apelit, nuk i është dhënë shprehimisht 
mundësia që në rastet kur në shkresat e lëndës gjendën prova të papranueshme, të 
njëjtat të veçohen nga shkresat e lëndës (neni 249, paragrafi-). Konsiderojmë se këtë 
mundësi duhet dhënë edhe Gjykatës së Apelit në përputhje me nenin 149 paragrafi 3. 
Dispozita e paragrafit 5 është dispozitë e re me të cilën autorizohet gjyqtari raportues 
që në rastet kur i akuzuari është në paraburgim, gjyqtari raportues brenda pesë (5) 
ditësh pas pranimit të shkresave të lëndës, shqyrton sipas detyrës zyrtare nëse ende 
ekzistojnë arsyet për mbajtje në paraburgim. 
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Praktika gjyqësore 
 
“Për shkak se propozimi i prokurorit të Apelit ka paraqitur argumente të reja, për të 
garantuar të drejtën e mbrojtjes për t’u përgjigjur, ky propozim i është dërguar 
mbrojtjes të cilës i është dhënë mundësia për t’i parashtruar me shkrim vërejtjet e veta 
ndaj propozimit. 
(Gjykata e Apelit, PN/KR NR.577/13, dt.10 dhjetor 2013, në ankesë ndaj Aktvendimit 
P. nr 8/13, paragrafi 13.)  
 
“Nga shkresat e lëndës, konkretisht nga aktgjykimi i Gjykatës se Shkallës se Dytë 
rezulton se “në seancën e kolegjit avokati dhe klienti i tij nuk kanë marre pjesë, ngase 
për avokatin ftesa është kthyer e pa dorëzuar, ndërsa për të akuzuarin, fletëkthesa nuk 
është kthyer në Gjykatë”. Nga kjo del se Gjykata e Shkallës se Dytë seancën e kolegjit 
e ka mbajtur pa praninë e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, përkundër faktit se në 
ankese kanë propozuar qe të njoftohen për seancën e kolegjit, Dispozita e nenit 410 
par. 4 të KPPPK, parashikon se gjykata e shkallës së dytë ka të drejtë të mbaje 
seancën e kolegjit pa praninë e palëve qe kanë kërkuar qe të marrin pjese në seancë, 
vetëm në rastet kur palët njoftohen për seancën e rregullt. Prandaj, Gjykata e Shkallës 
se Dytë duke vepruar në kundërshtim me nenin 410 par. 4 të KPPPK, me aktgjykimin e 
shkallës së dytë ka shkelur të drejtën e mbrojtjes, të parashikuar nga neni 403 par. 2 
pika 2 të KPPPK.” 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl. nr. 12/2004 dt. 9.11.2004, Buletini i 
praktikës gjyqësore 2004/2005, fq. 15.) 
 
“Prokura e posaçme, e lëshuar para noterit, nga babai i të pandehurit për mbrojtësin e 
tij, bazuar në nenet 48 e 410/2 të KPP përbën një akt përfaqësimi të vlefshëm për 
ushtrimin e rekursit në Gjykatën e Lartë. Mospranimi i ankimit të mbrojtësit të caktuar 
me këtë akt përfaqësimi e bën procesin gjyqësor të parregullt nga pikëpamja 
kushtetuese”. 
(Vendim i Gjykatës Kushtetuese te Shqipërisë, nr. 48 dt. 28.07.2000. Pjesë e bot. në 
“KPP me praktikë gjyqësore,” Tiranë 2002, fq. 346.) 
  
“Mungesa e njoftimit për ankimin e prokurorit dhe për datën e gjykimit në gjykatën e 
apelit, ka sjellë për kërkuesin mohimin e disa të drejtave themelore të parashikuara 
nga Kushtetuta dhe Konventa evropiane për të drejtat e njeriut, si e drejta për t’u 
mbrojtur /neni 31/b i Kushtetutës dhe neni 6.3 i Konventës/ dhe e drejta për t’u dëgjuar 
para se të gjykohet/ neni 33 i Kushtetutës dhe neni 6/1 i Konventës/. Këto shkelje e 
bëjnë procesin gjyqësor të parregullt, sipas nenit 42/1 të Kushtetutës.” 
(Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, nr. 17 dt. 4.04.2001. Pjesë e botuar në 
“ KPP me praktikë gjyqësore”, Tiranë 2002, fq. 101.) 
 
“…Parashtruesit thonë më tej se gjykimi kundër tyre nuk ishte i drejtë. Gjykata 
Kushtetuese konsideron se pretendimi është vetëm një konkluzion që nuk ështe 
vërtetuar. Gjykata Kushtetuese nuk mund të hamendësoj cila e drejtë ne nenin 6 të 
KEDNJ ishte shkelur, si dhe pse ishte shkelur. Sugjerimet e parashtruesve në Gjykatën 
Kushtetuese për të parë dosjen e lëndës në të cilat mund të gjenden shkeljet e sipër 
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permendura nuk e përmbushin boshllëkun. Në fakt nuk është përgjegjësi e Gjykatës që 
të zëvendësoj parashtruesit për t’i treguar faktet dhe ndërtuar argumentet lidhur me 
shkeljen e supozuar të nenit 6 të KEDNJ”. 
(Aktvendim për palejueshmëri të Gjykatës Kushtetuese te Kosovës, Ref. nr. AGJ 
21/10. Rasti nr. KI 07/09, Dt. 19.05.2010.) 
  
Neni 390 [Seanca para kolegjit të apelit] 
 
1. Kur të akuzuarit i është shqiptuar dënimi me burgim, njoftimi për seancën 

e kolegjit të apelit I dërgohet prokurorit kompetent të shtetit, të dëmtuarit, 
të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij. 

2. Në qoftë se i akuzuari i cili gjendet në paraburgim ose në mbajtje të dënimit 
dëshiron të marrë pjesë në seancë, pjesëmarrja i mundësohet atij. 

3. Seanca e kolegjit fillon me raportim të gjyqtarit raportues mbi faktet. 
Kolegji mund të kërkojë nga palët dhe mbrojtësi që prezantojnë në seancë 
sqarime të nevojshme lidhur me pretendimet e tyre në ankesë. Palët dhe 
mbrojtësi mund të propozojnë që për plotësim të raportit të lexohet ndonjë 
shkresë dhe mund të japin shpjegime të nevojshme për qëndrimet e tyre në 
ankesë apo përgjigje në ankesë, pa përsëritur përmbajtjen e raportit. 

4. Mosardhja e palëve të njoftuara me rregull nuk pengon mbajtjen e seancës 
së kolegjit. Kur i akuzuari nuk e ka njoftuar gjykatën për ndërrimin e 
adresës ose të vendqëndrimit, seanca e kolegjit mund të mbahet edhe pa 
njoftimin e të akuzuarit. 

5. Publiku mund të përjashtohet nga seanca e kolegjit që mbahet me prani të 
palëve vetëm nën kushtet e parapara me këtë kod. 

6. Procesverbali i seancës i bashkëngjitet shkresave të gjykatës. 
7. Aktvendimet nga nenet 399 dhe 400 të këtij Kodi mund të merren edhe pa 

njoftimin e palëve për seancën e kolegjit. 
 
Paragrafi 1. 
 
Me dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni rregullohet njoftimi palëve, (prokurori i 
shtetit, i akuzuari, i dëmtuari) dhe mbrojtësi për seancën e kolegjit të Gjykatës së 
Apelit. Ky detyrim, para se gjithash del nga dispozitat e nenit 6 të KEDNj-së dhe nenit 
14 paragrafi 1 dhe 5 e PNDCP-së, me të cilat parashikohet caktimi dhe mbajtja e 
seancës publike para kolegjit të Gjykatës së Apelit. 
Sipas dispozitës së nenit 390, paragrafi 1, për seancën e kolegjit nuk njoftohen të gjithë 
subjektet që kanë të drejtë të paraqesin ankesë kundër aktgjykimit, sipas nenit 381. Pra, 
njoftimi për seancën e kolegjit bëhet në mënyrë të diferencuar, varësisht se për cilat 
subjekte të ankesës bëhet fjalë. Kështu, në rastet kur të akuzuarit i është shqiptuar 
dënimi me burgim, njoftimi për seancën e kolegjit të apelit i dërgohet prokurorit 
kompetent të shtetit, të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij. 
Sipas rregullit, subjektet e ankesës të përcaktuar në paragrafi 1 të këtij neni, për 
mbledhjen e seancës së kolegjit informohen nëpërmjet të dërgimit të njoftimit me 
shkrim, por informimi mund të bëhet edhe me gojë p.sh. me rastin e shtyrjes së seancës 
së kolegjit ose në rrugë elektronike. Kështu, kusht themelor për mbajtjen e seancës së 
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kolegjit është që të ekzistojë prova me shkrim (p.sh. fletëdërgesa, konstatimi në 
procesverbal mbi shtyrjen e seancës së kolegjit, shënimi zyrtar etj.) nga të cilat mund të 
shihet se subjektet përkatës janë njoftuar me rregull për seancën e kolegjit. Në mungesë 
të këtyre provave me shkrim, në praktikën gjyqësore konsiderohet se p.sh. i pandehuri 
është ftuar me rregull nëse mbrojtësi i tij në gjykatë deklaron se i akuzuari është i 
njoftuar për ditën dhe orën e mbajtjes së seancës së kolegjit. Në të njëjtën mënyrë, në 
praktikën gjyqësore konsiderohet së mbrojtësi i të akuzuarit është njoftuar me rregull 
në rastet kur i akuzuari para gjykatës deklaron se lidhur me mbajtjen seancës së kolegjit 
e ka njoftuar me kohë mbrojtësin. 
Përkundër detyrimit që e ka i pandehuri për të lajmëruar gjykatën për ndryshimin e 
adresës, përkatësisht për qëllimin e ndryshimit të vendqëndrimit (neni 154 paragrafi 1), 
ai megjithatë ndodhë që para caktimit të seancës së kolegjit të ndryshojë adresën 
përkatësisht vendqëndrimin, duke mos e lajmëruar gjykatën. Pasi në këto raste, të 
pandehurit nuk mund t’i dërgohet njoftimi mbi mbajtjen e seancës së kolegjit, kryetari i 
kolegjit të Gjykatës së Apelit nuk mund ta informojë të pandehurin duke e vënë në 
stendën e gjykatës dhe pas kësaj të mbajë seancën e kolegjit. Kjo para se gjithash ngase 
një veprim i tillë vjen në kundërshtim me dispozitën e nenit 6 të KEDNj-së, sipas të 
cilës i pandehuri ka të drejtë ta parashtrojë ankesën e vet dhe të japë përgjigje ndaj 
ankesës. Prandaj, në këtë rast gjykata më parë do të duhej të bëj përpjekje maksimale, 
për ta gjetur adresën e re të të pandehurit dhe vetëm nëse nuk arrin ta gjej, atëherë 
mundet që njoftimi të vihet në stendën e gjykatës, ashtu që pas tetë ditë të qëndrimit në 
stendë të konsiderohet se është dërguar me rregull.684  
Kur pala e ftuar me rregull nuk vjen në seancën e kolegjit, mosprania e saj nuk është 
pengesë për mbajtjen e seancës së kolegjit. Ndërkaq, kur palët nuk janë ftuar me rregull 
ose kur nuk u është dërguar fare njoftimi, mbajtja e seancës së kolegjit do të 
konsiderohet si shkelje relative e dispozitave të procedurës penale nga neni 403, 
paragrafi 2.  
Lidhur me praninë e palëve në procedurën e shkurtër në seancën e kolegjit të gjykatës e 
shkallës së dytë më hollësisht shih: komentet e nenit 475 paragrafi 1.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 2 të këtij neni, prania e të akuzuarit i cili gjendet në 
paraburgim ose në mbajtje të dënimit është e detyrueshme në seancën e kolegjit. Prania 
e tij në seancën e kolegjit arsyetohet me faktin se në seancën e kolegjit të Gjykatës së 
Apelit mund të jap shpjegime të dobishme. Nga dispozita e paragrafit 2 të këtij neni, 
del se prania e të akuzuarit, në seancën e kolegjit është e detyrueshme, pa marr para 
sysh nëse i akuzuari ka mbrojtës. Sipas dispozitës së nenit 57 paragrafi 2, i pandehuri 
duhet të ketë mbrojtës me rastin e caktimit të paraburgimit si dhe gjatë kohës sa gjendet 
në paraburgim. Prandaj kur akuzuari i cili gjendet në paraburgim ose në mbajtje të 
dënimit, shpreh vullnetin për të marrë pjesë në seancën e kolegjit, kryetari i kolegjit 
përkatësisht kolegji duhet t’i mundësojë të marr pjesë në seancën e kolegjit. Duke qenë 
se në këtë situatë procedurale i pandehuri duhet të këtë mbrojtës, ngase mbrojtja është e 
detyruar, në seancën e kolegjit janë të pranishëm i pandehuri dhe mbrojtësi. Për këtë 
arsye, nuk mjafton që të akuzuarit vetëm t’i dërgohet njoftimi mbi pjesëmarrjen e tij në 
                                                 
684 Aktgjykimi i GJS B e H. Ap.195/99. 
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seancën e kolegjit por duhet të merren masa adekuate që i akuzuari vërtetë të jetë 
prezent në seancën e kolegjit. 
 
Paragrafi 3. 
 
Me dispozitën e paragrafit 3, përcaktohet se seanca e kolegjit fillon me raportim të 
gjyqtarit raportues mbi faktet. Në kuadër të përgatitjes për mbajtjen e seancës publike 
të kolegjit kryetari i kolegjit vërteton nëse janë përmbushur supozimet themelore për 
mbajtjen e seancës publike. Në këtë kontekst, ai e vërteton nëse palëve u janë dërguar 
me rregull njoftimet për pjesëmarrje në seancën e kolegjit, pastaj vërteton praninë ose 
mospraninë e palëve si edhe shikon nëse janë plotësuar kushtet për hedhjen e ankesës. 
Përndryshe, raporti i gjyqtarit raportues duhet të përmbajë rrjedhën e qartë dhe në pika 
kryesore të procedurës penale para gjykatës themelore, arsyet e ankesës dhe 
propozimet e ankesës. Në kuadër të raportit të paraqitur para kolegjit, gjyqtari 
raportues, sipas vlerësimit të vet mund të lexojë përmbajtjen e provave nga shkresat e 
lëndës. Në rast, të ekzistimit të më shumë ankesave, gjyqtari raportues duhet që me 
saktësi të paraqesë përmbajtjen e çdo prove veç e veç. Në këtë kontekst, kur gjyqtari 
raportues gjen se ekziston shkelje absolute e dispozitave të procedurës penale, për të 
cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare ose kur kjo shkelje është paraqitur në 
ankesë, ai do të përcaktojë se në cilat shkaqe mbështet kjo shkelje. Në anën tjetër, 
kolegji mund të kërkojë nga palët dhe mbrojtësi sqarime të nevojshme lidhur me 
shkeljen përkatëse. Kolegji merr vendim varësisht nga provat e mbledhura në shkresat 
e lëndës, duke vazhduar me shqyrtimet e mëtejme kur kjo është e domosdoshme ose në 
rastet kur bindet se ekziston shkelja përkatëse, merr vendim duke mos u lëshuar në 
analizën e bazave të tjera të ankesës. Më tutje, kolegji në varësi nga vëllimi i shkresave 
të lëndës, mund të vendos që së pari të paraqitet rrjedha e procedurës, pastaj përmbajtja 
e ankesave, të lexohen shkresat dhe të kërkohen shpjegimet e palëve për qëndrimet e 
tyre në ankesë ose përgjigje në ankesë. Në rastet kur palët dhe mbrojtësi konsiderojnë 
se raporti nuk është i plotë, mund të propozojnë të lexohet ndonjë shkresë 
(procesverbali, dokumentet, aktvendimet etj.) dhe mund të japin shpjegime të 
nevojshme për qëndrimet e tyre në ankesë apo përgjigje ndaj ankesës, duke mos e 
përsëritur përmbajtjen e raportit. Përkitazi me propozimet e palëve, kolegji vendos 
duke pasur parasysh faktin se në çfarë mase këto propozime do të ndikojnë në sqarimin 
çështjes penale. 
Në vijim, në seancën e kolegjit, pala mund të jep shpjegime për qëndrimet e paraqitura 
në ankesë ose përgjigje ndaj ankesës. Por, propozimet e palëve në seancën e kolegjit 
mund të bëhen vetëm në kuadër të arsyeve të ankesës të paraqitura në ankesë. Palët nuk 
mund të zgjerojnë ankesën me baza të reja dhe shkaqe të reja e as të paraqesin fakte të 
reja dhe prova të reja të cilat nuk i kanë theksuar në ankesë685 me kusht që të mos jetë 
fjala për shkeljet për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. Pala mund t’i japë 
shpjegimet për qëndrimet e paraqitura në ankesë, vetëm me lejen e kryetarit të kolegjit. 
Kështu, kryetari i kolegjit është i autorizuar të mos japë leje nëse shpjegimet e tilla nuk 
janë të dobishme ose të tërheqë lejen me të cilën i është mundësuar palës për të dhënë 
shpjegime në ato raste kur pala i tejkalon kufijtë e ankesës, përkatësisht përgjigjes ndaj 
ankesës.  
                                                 
685 GjS Kr. Ap. 1346/70. 
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Përveç kësaj, kryetari i kolegjit dhe anëtarët e kolegjit, mund të kërkojnë nga gjyqtari 
raportues, shpjegime përkatësisht plotësimin e raportit pasi të ketë përfunduar me 
paraqitje të raportit.  
Po ashtu, sikurse që palët mund të kërkojnë shpjegime gjatë seancës së kolegjit nga 
kolegji, në të njëjtën mënyrë mund të kërkohen shpjegime nga palët lidhur me 
pretendimet e ankesës, por në këtë rast, shpjegimet nuk kanë karakter të marrjes në 
pyetje. Ndërkaq, kur nga i pandehuri kërkohen shpjegimet, ai para se të japë 
shpjegimet, udhëzohet se nuk detyrohet të përgjigjet, përkatësisht të japë shpjegime.  
  
Paragrafi 4. 
 
Me dispozitën e paragrafit 4, shprehimisht përcaktohet se mbajtja e seancës së kolegjit 
nuk kushtëzohet me praninë e palëve, me përjashtim të rastit kur i pandehuri gjendet në 
paraburgim. Me fjalë të tjera, kur palët njoftohen me rregull dhe nuk vijnë në seancën e 
kolegjit, seanca mbahet pa prani të publikut. Kjo para se gjithash ndodh ngase sipas 
kësaj dispozite palët nuk thirren (nuk u dorëzohen thirrjet) por vetëm njoftohen për 
seancën e kolegjit dhe nga vullneti i tyre i lirë varet nëse ato do të jenë të pranishëm në 
seancën e kolegjit. Po ashtu, edhe në rastet kur i akuzuari nuk e ka njoftuar gjykatën 
për ndërrimin e adresës ose të vendqëndrimit, seanca e kolegjit mund të mbahet edhe 
pa njoftimin e të akuzuarit.  
 
Paragrafi 5. 
 
Në seancën e kolegjit, në gjykatën e shkallës së dytë, vlen parimi i publicitetit të 
përgjithshëm i cili nënkupton që në seancën e kolegjit përveç palëve dhe mbrojtësit 
mund të marrin pjesë edhe personat e rritur dhe përfaqësuesit e mjeteve të informimit. 
Megjithatë, publiku mund të përjashtohet nga seanca e kolegjit vetëm kur janë 
përmbushur kushtet për përjashtimin e publicitetit të përgjithshëm nga nenet 294, deri 
296 të KPP-së. 
 
Paragrafët 6 dhe 7. 
 
Në seancën e kolegjit të Gjykatës së Apelit mbahet procesverbal i cili përpilohet në dy 
kopje, një për gjykatën themelore dhe një për Gjykatën e Apelit. 
Gjykata e Apeli me aktvendim e hedh ankesën e paafatshme (neni 399) dhe të 
palejueshme (neni 400). Nga dispozitat e nenit 408 paragrafi 1, del se kundër 
aktvendimit të Gjykatës së Apelit, ankesa nuk është e lejuar686. 
 
Neni 391 [Vendimet e kolegjit të apelit të marra në seancë apo në shqyrtim] 
 
1. Gjykata e Apelit merr vendim në seancë të kolegjit ose në shqyrtim. 
2. Gjykata e Apelit në seancë të kolegjit vendos nëse do ta mbajë shqyrtimin. 
 

                                                 
686 Më hollësisht shih: komentet e nenit 408. 
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Paragrafi 1. 
 
Gjykata e Apelit, lidhur me ankesë vendos në dy mënyra: në seancë të kolegjit ose në 
shqyrtim gjyqësor. Para se të marr vendim lidhur me ankesë, kolegji i Gjykatës së 
Apelit i largon palët dhe mbrojtësin. Këtë vendim kolegji i Gjykatës së Apelit e merr 
në pjesën jo publike të seancës së Gjykatës së Apelit (neni 473) dhe atë pas këshillimit 
me gojë dhe votimit (neni 471). Kolegji i Gjykatës së Apelit mund të marr njërin nga 
vendimet lidhur me ankesë të parashikuara në nenin 398. Vendimi i Gjykatës së Apelit 
parimisht është i parevokueshëm prej momentit kur vendimi përfshihet në 
procesverbalin për këshillim dhe votim.687  
Kur në seancën e kolegjit vendoset që në Gjykatën e Apelit të mbahet shqyrtim 
gjyqësor për shkak të metave faktikike në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 
dhe Gjykata e Apelit nuk e sheh të arsyeshme që çështjen ta kthej në gjykatën e 
shkallës së parë së pari me aktvendim anulon aktgjykimin e shkallës së parë dhe në 
dispozitiv qartë konstaton se do mbahet shqyrtim në Gjykatën e Apelit. Pasi që 
aktvenimi i tillë t’u dëgohet palëve kjo Gjykatë cakton shqyrtim gjyqësor për 
procedimin e provave, sipas rregullave të procedurës penale që vlenë në shkallë të parë 
por në përmasa më të ngushta duke u proceduar vetëm ato prova që gjykata i 
konsideron të nevojshme. 
 
Paragrafi 2. 
 
Nëse do të mbahet shqyrtim gjyqësor në Gjykatën e Apelit, gjithmonë vendoset në 
seancën e kolegjit të Gjykatës së Apelit. Me fjalë të tjera, vendimin për mbajtjen e 
shqyrtimit gjyqësor nuk e merr as kryetari i kolegjit e as gjyqtari raportues por 
ekskluzivisht kolegji në seancën e kolegjit. Vendimet e Gjykatës së Apelit merren në 
bazë të dispozitave të nenit 470-474. Në gjykatën e shkallës së tretë, nuk vlejnë 
dispozitat për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor para Gjykatës së Apelit (neni 407, 
paragrafi 2).  
 
Neni 392 [Arsyet për mbajtjen e shqyrtimit në gjykatën e apelit] 
 
1. Shqyrtimi para Gjykatës së Apelit mbahet vetëm kur është e nevojshme që, 

për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike, të 
merren prova të reja ose të përsëritën provat e marra më parë dhe kur 
ekzistojnë shkaqe të arsyeshme që lënda të mos i kthehet gjykatës 
themelore në rigjykim. 

                                                 
687 Përjashtim nga kjo rregull përbënin rastet kur një çështje nga praktika gjyqësore kthehej serish në 
rivotim, nëse ishtë në kundërshtim me praktikën gjyqësore, ose nëse për çështje të njëtë kishte dy vendime 
të ndryshme nga kolegjet e ndryshme. Në të vërtetë, sipas nenit 197 të Rregullores mbi veprimtarinë e 
brendshme të gjykatave të vitit 1981 (e cila është shfuqizuar me Rregullorën e Këshillit gjyqësor të Kosovës 
e cila ka hyrë në fuqi me 4 janar 2013), derisa vendimi të mos të dërgohej nga gjykata, lidhur me çështjen 
përkatëse, mund të vendosej përsëri, por në përbërjen e njëjtë të kolegjit. Po ashtu, sipas nenit 200 në rastet 
kur në degën e gjykatës vëhej në dukje se vendimi i marrë ishte shmangur nga praktika e gjykatës, kryetari i 
kolegjit përsëri e paraqite çështjen në seancën e kolegjit. Dhe nëse kolegji nuk e ndryshonte vendimin, 
lënda i dërgohej udhëheqësit të degës së gjykatës për t’u paraqitur në seancën e degës. 
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2. Në shqyrtim të Gjykatës së Apelit thirren i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, 
prokurori i shtetit, i dëmtuari, përfaqësuesi ligjor dhe përfaqësuesi i 
autorizuar i të dëmtuarit, si dhe dëshmitarët dhe ekspertët të cilët gjykata 
me propozim të palëve apo sipas detyrës zyrtare vendos t’i pyesë. 

3. Në qoftë se i akuzuari gjendet në paraburgim ose në mbajtje të dënimit, 
kryetari i trupit gjykues i Gjykatës së Apelit ndërmerr masa të nevojshme 
për të siguruar praninë e të akuzuarit në shqyrtim. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, përcaktohen kushtet për mbajtjen e shqyrtimit 
para Gjykatës së Apelit. Kështu për mbajtjen e shqyrtimit para Gjykatës së Apelit 
duhet plotësohen kumulativisht këto kushte: 1) që aktgjykimi të atakohet për shkak të 
vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike, 2) që për shkak të vërtetimit 
të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike të merren prova të reja ose të përsëritën 
provat e marra më parë, 3) që të ekzistojnë shkaqe të arsyeshme që lënda të mos i 
kthehet gjykatës themelore në gjykim të serishëm dhe 4) që kolegji të ketë marrë 
vendim për të mbajtur shqyrtim para Gjykatës së Apelit. Mbajtja e shqyrtimit para 
Gjykatës së Apelit nuk është e detyrueshme ngase mbajtja e shqyrtimit varet 
ekskluzivisht nga vendimi i kolegjit të Gjykatës së Apelit. Analiza e shkaqeve për 
mbajtjen e shqyrtimit tregon se Gjykata e Apelit asnjëherë nuk kujdeset sipas detyrës 
zyrtare për gjendjen faktike. Ndërkaq si kusht për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor janë 
jo vetëm provat e reja ose përsëritja e provave të nxjerra më parë, përkatësisht të dyja 
së bashku, por edhe vërtetimi i fakteve të reja. Në këtë kontekst, me provat duhet 
kuptuar edhe provat - indice.  
Gjykata e Apelit lidhur me ankesën, sipas rregullit, vendos në seancë të kolegjit dhe 
vetëm përjashtimisht me shqyrtim. Gjykata e Apelit, vendos me shqyrtim në rastet kur 
ka dyshim në vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike ose kur gjen se gjendja faktike nuk 
është vërtetuar në mënyrë të plotë, pa marr para sysh nëse ankesa është paraqitur në 
dëm ose në dobi të të pandehurit. Kur Gjykata e Apelit ka dyshim në vërtetimin e 
gjendjes faktike, në shumicën e rasteve ajo e anulon aktgjykimin e gjykatës themelore 
dhe me aktvendim lëndën e kthen në rigjykim. Megjithatë, kur janë plotësuar kushtet 
nga paragrafi 1 i këtij neni përjashtimisht mund të mbahet shqyrtimi para Gjykatës së 
Apelit. Këto shkaqe duhet të jenë të arsyeshme, për të justifikuar mbajtjen e shqyrtimit 
gjyqësor para Gjykatës së Apelit. Se kur konsiderohet se janë plotësuar kushtet për 
mbajtjen e shqyrtimit në Gjykatën e Apelit është çështje faktike. Përbërja e Gjykatës së 
Apelit në rastet kur gjykon në shqyrtim gjyqësor përcaktohet me dispozitat e nenit 19 
paragrafi 1 të Ligjit për gjykatat.  
Shqyrtimi para Gjykatës së Apelit i ka disa specifika në krahasim me shqyrtimin para 
gjykatës themelore. Kështu, derisa shqyrtimi para gjykatës themelore zhvillohet sipas 
padisë së prokurorit të shtetit, shqyrtimi para Gjykatës së Apelit zhvillohet sipas 
ankesës kundër aktgjykimit të shkallës së parë. Si i tillë shqyrtimi para Gjykatës së 
Apelit nuk paraqet gjykim të serishëm të çështjes themelore, por është gjykim sipas 
ankesës. Përveç, kësaj në shqyrtim para Gjykatës së Apelit, nuk vijnë në shprehje të 
gjitha parimet në të cilat mbështet shqyrtimi para gjykatës themelore. Rrjedhimisht 
ndonëse në këtë shqyrtim në masë të konsiderueshme, vjen në shprehje parimi i 
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publicitetit dhe parimi kontradiktor, megjithatë parimi i drejtpërdrejtë gjen më pak 
zbatim në krahasim me shqyrtimin para gjykatës së shkallës së parë.688 Në shqyrtimin 
para Gjykatës së Apelit shqyrtohen vetëm çështjet kontestuese të parashtruara në 
ankesë përkatësisht në përgjigje ndaj ankesës. Kjo bën që rrjedha e shqyrtimit gjyqësor 
para Gjykatës së Apelit të dallojë nga rrjedha e shqyrtimit gjyqësor para gjykatës 
themelore. Rrjedha dhe zhvillimi i shqyrtimit në shkallë të dytë rregullohet me 
dispozitat e nenit 393. 
Përndryshe, shqyrtimi para gjykatës e shkallës së dytë deri me tash në praktikën 
gjyqësore është mbajtur shumë rrallë.  
Po ashtu, në procedurën për të mitur parashikohen rastet kur Gjykata e Apelit vendos 
në shqyrtim gjyqësor (neni 78, paragrafi 2 i KDM). Kështu, kur me aktvendim ose me 
aktgjykim në shkallë të parë nuk është shqiptuar burgim për të mitur, Gjykata e Apelit 
mund të shqiptojë burgim për të mitur vetëm me kusht që të jetë mbajtur shqyrtim 
gjyqësor. Po ashtu, në rastet kur me aktvendim ose me aktgjykim në shkallën e parë 
nuk është shqiptuar ndonjë masë edukative institucionale, Gjykata e Apelit mund ta 
shqiptojë masën edukative institucionale vetëm nëse mbahet shqyrtimi gjyqësor.  
 
Paragrafi 2. 
 
Në paragrafin 2 të këtij neni shprehimisht përcaktohen subjektet të cilët ftohen në 
shqyrtim pranë Gjykatës së Apelit. Kështu, me propozim të palëve apo sipas detyrës 
zyrtare, në shqyrtim të Gjykatës së Apelit thirren i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, 
prokurori i shtetit, i dëmtuari, përfaqësuesi ligjor dhe përfaqësuesi i autorizuar i të 
dëmtuarit, si dhe dëshmitarët dhe ekspertët. Në shqyrtim nuk thirren palët të cilat 
aktgjykimin e gjykatës themelore nuk e kanë atakuar me ankesë, ngase aktgjykimi ndaj 
tyre ka marrë formën e prerë. Po ashtu, gjykata, nuk detyrohet të thërras të gjithë 
dëshmitarët e propozuar në ankesë ose në përgjigjen në ankesë. Për më tepër gjykata 
nuk është e detyruar të thërras të gjithë dëshmitarët të cilët janë marrë në pyetje në 
procedurën e gjykatës themelore. Gjykata në seancë të kolegjit në të cilën vendos për 
shqyrtim njëherësh vendos se cilët dëshmitarë ose ekspertë do të thirren. Gjykata mund 
të urdhërojë marrjen në pyetje të sërishme të dëshmitarit ose ekspertit kur dyshon në 
deklaratat e tyre ose kur është e domosdoshme që të merren në pyetje në mënyrë të 
drejtpërdrejtë. 
Në shqyrtim thirret i dëmtuari përkatësisht përfaqësuesi i autorizuar kur ka parashtruar 
ankesë (neni 381, paragrafi 3). 
 
Paragrafi 3. 
 
Me dispozitën e paragrafit 3 të këtij neni, në mënyrë të veçantë rregullohet thirrja e të 
akuzuarit për shqyrtim para Gjykatës së Apelit në rastet kur i akuzuari gjendet në 
paraburgim ose në vuajtje të dënimit. Sipas kësaj dispozite, prania e të akuzuarit dhe e 
mbrojtësit të tij, kur mbrojtja është e detyruar (neni 57) në shqyrtim - është e 
detyrueshme. Kryetari i trupit gjykues i Gjykatës së Apelit, për të siguruar praninë e të 
akuzuarit i cili gjendet në paraburgim ose në vuajtje të dënimit, ndërmerr masa të 
nevojshme. Kështu, kur i akuzuari gjendet në paraburgim, kryetari i kolegjit të 
                                                 
688 Grubač, op.cit. fq. 463 
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Gjykatës së Apelit, jep urdhër që i akuzuari të sillet në shqyrtim. Këtë urdhër e 
zbatojnë personat zyrtarë në institucionin ku i akuzuari mban paraburgimin. Ndërkaq, 
në rastet kur i akuzuari gjendet në mbajtje të dënimit, kryetari i kolegjit të Gjykatës së 
Apelit në mënyrë të ngjashme merr masa për të siguruar praninë e të akuzuarit në 
shqyrtim.  
 
Neni 393 [Shqyrtimi para kolegjit të apelit] 
 
1. Shqyrtimi para Gjykatës së Apelit fillon me raportim të gjyqtarit rapor-

tues, i cili paraqet gjendjen faktike pa dhënë mendimin e tij për bazue-
shmërinë e ankesës. 

2. Aktgjykimi ose pjesa e tij për të cilën është ushtruar ankesë, dhe sipas 
nevojës, edhe procesverbali i shqyrtimit gjyqësor lexohet me propozim ose 
sipas detyrës zyrtare. 

3. Pas kësaj thirret ankuesi ta arsyetojë ankesën dhe pastaj pala kundërshtare 
që t’i përgjigjet. i akuzuari dhe mbrojtësi i tij gjithmonë e kanë fjalën të 
fundit. 

4. Palët gjatë shqyrtimit mund të paraqesin prova dhe fakte të reja. 
5. Prokurori i shtetit, mbështetur në rezultatet e shqyrtimit, mund të tërhiqet 

tërësisht ose pjesërisht nga aktakuza ose ta ndryshojë atë në dobi të të 
akuzuarit. 

 
Me dispozitat e nenit 393, parashikohet rrjedha e procedurës së shqyrtimit para 
Gjykatës së Apelit. Kështu, shqyrtimi në Gjykatën e Apelit përfshinë këto etapa: a) 
raportin i gjyqtarit raportues, b) leximin e aktgjykimit të ankimuar përkatësisht të 
pjesës së aktgjykimit për të cilën është ushtuar ankesë c) arsyetimin e ankesës nga 
ankuesi dhe përgjigjën në ankesë të palës kundërshtare dhe d) fjalën përfundimtare të 
palëve.  
Lidhur me shqyrtimin para Gjykatës së Apelit, në teori ekzistojnë mendime të 
ndryshme, të cilat kryesisht kundërshtojnë mbajtjen e shqyrtimit para Gjykatës së 
Apelit. Po ashtu, edhe praktika gjyqësore, në legjislacionet ku ekziston mundësia e 
mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor para Gjykatës së Apelit, ka shprehur rezervë ndaj 
zbatimit të dispozitave me të cilat parashikohet shqyrtimit para Gjykatës së Apelit duke 
iu shmangur për arsye të ndryshme mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor. Megjithatë ka 
legjislacione të cilat përpiqen që mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor në disa situata ta bëjnë 
të detyrueshme, për dallim nga zgjidhja që ekziston në KPP, ku mbajtja e shqyrtimit 
gjyqësor parimisht është fakultative. Kështu, me nenin 377, paragrafi 5 i Kodit aktual 
të procedurës penale të Serbisë, parashikohet që shqyrtimi para Gjykatës së Apelit 
duhet të mbahet kur në të njëjtin lëndë penale aktgjykimi është anuluar.  
 
Paragrafi 1. 
 
Shqyrtimi para Gjykatës së Apelit fillon me raportim të gjyqtarit raportues për gjendjen 
faktike. Duke paraqitur raportin për gjendjen faktike, gjyqtari raportues nuk jep 
mendim për bazueshmërinë e ankesës. Gjyqtari raportues nuk jep mendim për 
bazueshmërinë e ankesës para se gjithash për të mos prejudikuar vendimin e Gjykatës 
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së Apelit lidhur me ankesë. Raporti i gjyqtarit raportues përfshinë këto elemente: 1) 
paraqitjen e rrjedhës së procedurës 2) paraqitjen e fakteve 3) shkeljen e ligjit dhe bazat 
tjera të ankesës 4) dhe rrethanat të tjera për të vendosur. Duhet theksuar se kolegji në 
një mënyrë e ka të njohur çështjen e cila është objekt i shqyrtimit ngase në kolegj është 
vendosur për t’u mbajtur shqyrtimi gjyqësor. Në shqyrtim nuk lexohet ankesa, por 
gjyqtari raportues në raport paraqet përmbajtjen e ankesës. Shqyrtimi në Gjykatën e 
Apelit dallon nga shqyrtimi i gjykatës themelore ngase gjykimi në Gjykatën e Apelit 
është gjykim sipas ankesës, në të cilin tek duhet të zgjidhet ankesa. Për dallim nga 
gjykimi në Gjykatën e Apelit, gjykimi në gjykatën themelore përfshirë edhe rigjykimin 
(neni 406) përveç se është gjykim sipas akuzës, është gjykim i cili vjen në shprehje 
vetëm pasi të jetë vendosur lidhur me ankesën. 
Gjykata e Apelit është e lidhur me kufijtë e ankesës, ankuesi në shqyrtimin gjyqësor 
nuk mund të paraqesë baza të reja të ankesës, ngase shqyrtimi para Gjykatës së Apelit 
nuk është gjykim i plotë por është gjykim sipas ankesës. Marrë në tërësi, gjykimi para 
Gjykatës së Apelit, diskutimet dhe propozimet janë të përkufizuar me përmbajtjen e 
ankesës përveç atyre shkeljeve për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. Në një 
mënyrë kufijtë e ankesës varën nga parashtruesi i ankesës. Kështu, kur prokurori i 
shtetit e paraqet ankesën, ai është i lidhur me kufijtë e ankesës duke qenë i lidhur me 
identitetin objektiv të aktgjykimit dhe aktakuzës. Kjo njëherësh nënkupton që prokurori 
i shtetit në shqyrtimin para Gjykatës së Apelit nuk mund të vërtetojë vepër të ndryshme 
më të rëndë për të akuzuarin e as vepër tjetër më të rëndë nga vepra penale e përfshirë 
me aktakuzë. Në anën tjetër, në këtë situatë procedurale dhe në situatat të tjera, i 
pandehuri mund të paraqes fakte dhe prova me të cilat mund të vërtetohet ekzistimi i 
veprës penale tjetër ose të ndryshme më të lehtë, ose lirim nga akuza ose refuzim të 
aktakuzës. Me fjalë të tjera, kur ankesën e ka paraqitur i pandehuri, prokurori, nuk do 
mund të paraqesë faktet dhe provat që dalin jashtë aktakuzës e as prova dhe fakte të 
cilat shkojnë në dëm të të pandehurit. Në këtë rast, megjithatë prokurori i shtetit mund 
të nxjerr faktet dhe provat me të cilat konteston në pretendimet ankimore si edhe 
pohimet e paraqitura në shqyrtim para Gjykatës së Apelit.  
Në shqyrtim, gjykata merr aktgjykim, por mund të marr edhe çdo vendim tjetër i cili 
merret sipas ankesës. Gjykata gjatë marrjes së vendimit mund të vlerësojë ndryshe 
vetëm ato prova të cilat i ka nxjerrë vet.  
  
Paragrafi 2. 
 
Aktgjykimi ose pjesa e tij për të cilën është ushtruar ankesë dhe sipas nevojës edhe 
procesverbali i shqyrtimit gjyqësor para Gjykatës së Apelit nuk lexohen gjithmonë dhe 
në çdo rast. Në të vërtetë sipas dispozitës së paragrafi 2 të këtij neni, leximi i 
aktgjykimit ose i ndonjë pjese të tij ose i procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor, bëhet 
vetëm kur është propozuar nga palët ose kur gjykata e konsideron të nevojshëm 
leximin e tyre. Kështu, leximi i aktgjykimit ose pjesës së tij përkatësisht procesverbalit 
të shqyrtimit gjyqësor, mund të bëhet me propozim të gjyqtarit raportues sipas detyrës 
zyrtare ose sipas propozimit të palëve dhe vendimin mbi leximin e merr gjykata.  
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Paragrafi 3. 
 
Pasi që gjyqtari raportues paraqet raportin dhe pas leximit të aktgjykimit ose pjesës së 
tij, thirret ankuesi për ta arsyetuar ankesën. Si mund të shihet, ankuesi nuk e lexon 
ankesën por vetëm e arsyeton ankesën, nëse është i pranishëm në shqyrtim. Kur 
ankuesi nuk është prezentë në shqyrtim, gjykata mjaftohet me përmbledhjen e shkurtër 
të ankesës të dhënë nga gjyqtari raportues në raport. Për dallim nga shqyrtimi para 
Gjykatës së Apelit, në seancën e mbyllur të kolegjit parashtruesi i ankesës të drejtën e 
arsyetimit të ankesës nuk e ka. Në anën tjetër, të drejtës së ankuesit për ta arsyetuar 
ankesën i përgjigjet edhe e drejta e palës kundërshtare për ta arsyetuar përgjigjen në 
ankesë. Fjala përfundimtare, i takon të pandehurit ashtu siç përcaktohet me nenin 355, 
paragrafi 4. Mirëpo, për dallim nga fjala përfundimtare në shqyrtimin gjyqësor të 
gjykatës themelore, në shqyrtimin e Gjykatës së Apelit, fjalën përfundimtare mund ta 
paraqesë në tërësi mbrojtësi i të pandehurit.  
 
Paragrafi 4. 
 
Gjatë shqyrtimit, palët dhe mbrojtësi mund të paraqesin prova dhe fakte të reja të cilat i 
nxjerr gjykata sipas rregullave që vlejnë për shqyrtimin kryesor para gjykatës 
themelore. Me fjalë të tjera, provat në shqyrtim nxirren parimisht në mënyrë të 
drejtpërdrejtë dhe në mënyrë jo të drejtpërdrejtë sipas kushteve të cilat vlejnë për 
shqyrtimin gjyqësor. Marrja në pyetje e të akuzuarit bëhet sipas rregullave me të cilat 
vlejnë për marrjen e të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor para gjykatës themelore. Po 
ashtu edhe për nxjerrjen e provave të tjera vlejnë dispozitat për zhvillimin e shqyrtimit 
kryesor në gjykatën të shkallës së parë. Kështu, kur duhet vërtetuar ndonjë fakt të ri 
vendimtar ose fakt-indice, me anë të së cilës do të vërtetohet fakti i ri vendimtar, të 
provuarit në shqyrtim duhet përkufizuar vetëm në këtë fakt. Në anën tjetër nëse me 
provën e re duhet të vërtetohet fakti përkatës nga procedura e shkallës së parë, të cilën 
nuk e ka vërtetuar gjykata themelore ose ka nxjerr provat por nuk i ka vlerësuar, 
Gjykata e Apelit duhet të nxjerrë jo vetëm provat e reja por edhe ato të cilat janë 
nxjerrë lidhur me at fakt në gjykatën e shkallës së parë. Po ashtu edhe në rastet kur 
Gjykata e Apelit vërteton ndryshe ndonjë fakt vendimtar nga që është vërtetuar në 
gjykatën themelore, pa tjetër duhet që të nxjerr dhe të vlerësojë të gjitha provat e 
administruara në shqyrtim dhe ato në aktgjykimin e atakuar. Dhe kur është fjala për 
kundër provën, faktin negativ ose faktin i cili përjashton ekzistimin e faktit të vërtetuar 
në aktgjykimin e shkallës së parë, Gjykata e Apelit do të përkufizohet vetëm në këtë 
fakt. 
Me fjalë të tjera, kur Gjykata e Apelit dëshiron të ndryshojë gjendjen faktike, duhet që 
të përsëris të gjitha provat e nxjerra para gjykatës themelore në të cilat janë mbështetur 
konkluzionet mbi faktet përkatëse. Por, në këtë rast mund të përjashtohen provat 
dukshëm të pa rëndësishme si edhe në anën tjetër ndaras të nxirren provat lidhur me 
faktet të cilat mund të ndahen, si të pavarura, mirëpo në këtë rast, sa i përket fakteve të 
tjera duhet t’i marr për bazë faktet e vërtetuara nga gjykata themelore. Ky autorizim i 
Gjykatës së Apelit, del nga fakti se këtë vlerësim Gjykata e Apelit mund ta bëj edhe në 
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seancën e kolegjit. Nëse këtë autorizim e ka kolegji i Gjykatës së Apelit, aq më parë e 
ka gjykata në rastet kur vendos në shqyrtim gjyqësor.689 
Po ashtu sikurse në rastin e shqyrtimit gjyqësor, vendimi merret në seancën jo publike. 
 
Paragrafi 5. 
 
Me dispozitën e paragrafit 5 është paraparë mundësia e tërheqjes ose e ndryshimit të 
aktakuzës nga prokurori i shtetit edhe në shqyrtim para Gjykatës së Apelit duke u 
mbështetur në rezultatet e shqyrtimit. Ndonëse në procedurën e ankesës aktakuza është 
konsumuar me aktgjykimin, megjithatë në këtë fazë të procedurës vlen parimi i 
mutabilitetit, sipas të cilit prokurori i shtetit mund të tërhiqet tërësisht ose pjesërisht 
nga aktakuza ose aktakuzën ta ndryshojnë ekskluzivisht në dobi të të pandehurit.  
Autorizimi i prokurorit të shtetit për t’u tërhequr nga akuza përkatësisht për ta 
ndryshuar akuzën në procedurën lidhur me ankesë në aspektin teorik konsiderohet e 
papranueshme. Kjo për arsye se aktakuza në shqyrtim para Gjykatës së Apelit nuk 
shqyrtohet fare ngase është konsumuar me aktgjykim duke u zëvendësuar praktikisht 
me aktgjykim. Prandaj, gjykata në shqyrtimin para Gjykatës së Apelit e shqyrton 
regullësinë dhe ligjshmërinë e aktgjykimit, përkatësisht bazueshmërinë e ankesës dhe 
jo bazueshmërinë e aktakuzës. Për më tepër, tërheqja e prokurorit të shtetit nga 
aktakuza, në rastet kur ka paraqitur ankesë kundër aktgjykimit lirues, hap mundësinë që 
Gjykata e Apelit të marr aktgjykim refuzues, duke sjellë kështu të pandehurin në pozitë 
më të pavolitshme. Kjo me gjasë, ishte arsye që në legjislacionin procedural penal 
kroat aktual të mos pranohet zgjidhja sipas së cilës prokurorit të shtetit i mundësohet të 
tërhiqet ose ta ndryshojë aktakuzën në shqyrtim para Gjykatës së Apelit.  
 
Neni 394 [Kufijtë e shqyrtimit të ankesës nga gjykata e apelit] 
 
1. Gjykata e Apelit shqyrton aktgjykimin në pjesën për të cilën është ushtruar 

ankesë, por çdo herë sipas detyrës zyrtare shqyrton: 
1.1. nëse ekziston shkelje e dispozitave të procedurës penale nga neni 384, 

paragrafi 1., nën-paragrafët 1.1., 1.2., 1.6. dhe 1.8. deri në 1.12. të 
këtij Kodi; 

1.2. nëse shqyrtimi gjyqësor është mbajtur në mungesë të të akuzuarit në 
kundërshtim me dispozitat e këtij Kodi; 

1.3. nëse në çështjen e mbrojtjes së detyrueshme është mbajtur shqyrtimi 
gjyqësor pa praninë e mbrojtësit; dhe 

1.4. nëse është shkelur ligji penal në dëm të të akuzuarit. 
2. Nëse ankesa e paraqitur në dobi të të akuzuarit nuk përfshin të dhënat nga 

neni 382, paragrafi 1., nën-paragrafi 1.2. ose 1.3. i këtij Kodi, Gjykata e 
Apelit kufizohet vetëm në shqyrtimin e shkeljeve nga paragrafi 1. nën-
paragrafët 1.1. deri në 1.4. të këtij neni dhe në shqyrtimin e vendimit për 
dënimin, caktimin e masës për trajtim të detyrueshëm për rehabilitim dhe 
konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale. 

 

                                                 
689 Krahaso: Pavišić 2, fq. 476. 
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Paragrafi 1. 
 
Gjykata e Apelit asnjëherë nuk e shqyrton aktgjykimin e gjykatës themelore sipas 
detyrës zyrtare por vetëm në bazë të ankesës së afatshme dhe të lejuar të personit të 
autorizuar për paraqitje të ankesës. Me fjalë të tjera, Gjykata e Apelit detyrohet ta 
shqyrtojë aktgjykimin e gjykatës themelore sipas detyrës zyrtare vetëm në bazë së paku 
të një ankese të subjektit të autorizuar për paraqitje të ankesës. Kjo do të thotë se 
Gjykata e Apelit e shqyrton ankesën sipas detyrës zyrtare jo vetëm në bazë të ankesës 
së palëve por edhe ankesës së të dëmtuarit. Për më tepër, gjykatat më të larta pa mjet 
juridik të personit të autorizuar nuk mund të evitojnë edhe gabimet më të rënda në 
vendimet e gjykatave më të ulëta. Kur asnjë person i autorizuar për të paraqitur ankesë, 
nuk paraqet ankesë, aktgjykimi i gjykatës më të ulët hynë në fuqi dhe prodhon efekte 
juridike, pa marr parasysh se mund të jetë i pa ligjshëm dhe i padrejtë. Arsye ligjore e 
ekzistimit të kësaj dispozite është që të evitohen parregullsitë dhe pa ligjshmëritë e 
aktgjykimit të gjykatës së shkallës më të ulët para se aktgjykimi të marrë formën e 
prerë. Lidhur me përmasat e shqyrtimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës më të ulët 
nga gjykata më e lartë ekzistojnë tri zgjidhje.  
Sipas zgjidhjes së parë, gjykata më e lartë është e autorizuar ta shqyrtojë aktgjykimin e 
gjykatës së shkallës më të ulët vetëm në kufijtë e mjetit juridik të paraqitur përkatësisht 
vetëm sipas atyre bazave të paraqitura në ankesë (tantum devollutum quantum 
appellatum). Me fjalë të tjera, sikundër që gjykata më e lartë nuk mund ta shqyrtojë 
aktgjykimin e gjykatës më të ulët pa ankesë, po ashtu gjykata më e lartë nuk mund ta 
shqyrtojë aktgjykimin e gjykatës më të ulët jashtë kufijve të përcaktuar në ankesë. Kjo 
zgjidhje njëherësh nënkupton që pjesët përkatëse të aktgjykimit të gjykatës më të ulët 
të cilat nuk janë atakuar me ankesë, në ndërkohë marrin formën e prerë, ashtu që në 
procedurën penale lidhur me mjetet e rregullta juridike për këto pjesë nuk mund të 
vendoset. Si e tillë, kjo zgjidhje, nuk merr parasysh faktin se vendimet e gjykatave më 
të ulëta mund të përmbajnë të meta të atilla të cilat duhet të evitohen në interes të 
përgjithshëm.  
Sipas zgjidhjes së dytë, në rastet kur paraqitet ankesa kundër aktgjykimit, gjykata më e 
lartë e shqyrton aktgjykimin në tërësi dhe jo vetëm në kufijtë e mjetit juridik të 
paraqitur. Në këtë rast mjeti juridik është vetëm shkas që gjykata më e lartë ta shqyrtojë 
aktgjykimin sipas detyrës zyrtare, në të gjitha aspektet duke evituar çdo parregullsi dhe 
paligjshmëri, jo vetëm ato të theksuara në ankesë. E metë kryesore e kësaj zgjidhjeje 
është se gjykatat të cilat zbatojnë këtë zgjidhje do të ngarkoheshin me punë tej mase, 
ngarkesë kjo të cilën me vështirësi do ta përballonin në punën e tyre. Përveç, kësaj kjo 
zgjidhje në masë të konsiderueshme do të keqësonte pozitën procedurale të palëve në 
këtë fazë të procedurës penale si edhe do të rrezikonte përdorimin e lirë të mjetit 
juridik. Kjo praktikisht do të thotë se në procedurën penale sipas mjeteve juridike në të 
cilën vendimet gjyqësore do të shqyrtohen vetëm sipas detyrës zyrtare, palët nuk do të 
ishin plotësisht të lira përkatësisht do të nguronin për të paraqitur mjetin juridik, për të 
mos i dhënë shkas gjykatës më të lartë që vendimin e gjykatës së shkallës më të ulët ta 
ndryshojë në dëm tyre.  
Sipas zgjidhjes së tretë, e cila synon të evitojë të metat e dy zgjidhjeve të mëparshme, 
gjykata e shkallës më të lartë e shqyrton në parim vendimin e gjykatës më të ulët në 
kufijtë e ankesës së paraqitur, përkatësisht në pjesën për të cilën është ushtruar ankesë, 
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nga bazat e atakimit dhe në drejtimin e atakimit, por njëherësh në interes të 
përgjithshëm sipas detyrës zyrtare shqyrton nëse vendimi i tillë përmban disa shkelje 
taksativisht të përcaktuara me ligj. Këtë zgjidhje e ka përvetësuar e drejta e jonë e 
procedurës penale. Kështu, në rastet kur gjykata e lartë gjen se ekzistojnë shkeljet 
përkatëse të dispozitave të KPP-së, atëherë merr vendim për anulimin ose ndryshimin e 
vendimit të gjykatës më të ulët. Pra, sipas kësaj zgjidhje, shqyrtimi i aktgjykimit të 
gjykatës themelore nga ana e Gjykatës së Apelit, sipas rregullit bëhet në kufijtë e 
ankesës së paraqitur do të thotë që Gjykata e Apelit duke vendosur lidhur me ankesë 
nuk mund të tejkalojë bazat e theksuara dhe propozimet e bëra në ankesë. Me fjalë të 
tjera, gjykata më e lartë, nuk mund ta shqyrtojë aktgjykimin e atakuar sipas një baze 
krejtësisht tjetër të ankesës e as të vendos në kundërshtim me propozimin e 
parashtruesit të ankesës, me përjashtim të rasteve kur ndryshe është përcaktuar në KPP. 
Megjithatë, aktgjykimi i gjykatës themelore, përjashtimisht mund të shqyrtohet nga 
Gjykata e Apelit në kundërshtim me bazat e ankesës si edhe në kundërshtim me 
propozimin e paraqitur në ankesë, vetëm në rastet taksativisht e përcaktuara në nenin 
394 të KPP. Në këtë rast shqyrtimi sipas detyrës zyrtare vjen në konsiderim si në rastet 
kur ankesa është paraqitur në dobi ashtu edhe rastet kur ankesa është paraqitur në dëm 
të akuzuarit. Në të vërtetë, sipas dispozitës së nenit 394, Gjykata e Apelit, përveç se e 
shqyrton aktgjykimin në pjesën për të cilën është ushtruar ankesë, sipas detyrës zyrtare 
duhet gjithmonë ta shqyrtojë: a) Nëse ekzistojnë shkelje absolute të dispozitave të 
procedurës penale, jo të gjitha por vetëm ato taksativisht të përcaktuara- neni 394 
paragrafi 1 nënparagrafi 1.1,1.2 1.6 dhe 1.8 deri në 1.12 të KPP-së (Shkelje të tjera 
absolute dhe të gjitha shkeljet relative, shqyrtohen vetëm nëse parashtruesi i ankesës 
këto shkelje i ka theksuar në ankesë); b) Nëse shqyrtimi gjyqësor është mbajtur në 
mungesë të të akuzuarit- neni 394 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. Në procedurën penale 
të rregullt kusht themelor për zhvillimin i procedurës penale është prania e të akuzuarit. 
Duke qenë se në procedurën penale të rregullt shqyrtimi gjyqësor nuk mund të mbahet 
pa praninë e të akuzuarit, sipas kësaj dispozite, Gjykata e Apelit në procedurën lidhur 
me ankesë detyrohet që sipas detyrës zyrtare ta shqyrtojë aktgjykimin e gjykatës 
themelore; c) Nëse në çështjen e mbrojtjes së detyrueshme është mbajtur shqyrtimi 
gjyqësor pa pranin e mbrojtësit- neni 394 paragrafi 3. E drejta në mbrojtje e të 
pandehurit është një e drejtë themelore e cila i garanton të akuzuarit gjykim të drejt dhe 
të ligjshëm. Për të evituar pasojat e gjykimit në mungesë të mbrojtësit, në rastet kur 
mbrojtja është e detyrueshme, Gjykata e Apelit duke vendosur lidhur me ankesën, 
detyrohet ta shqyrtojë aktgjykimin sipas detyrës zyrtare; d) Nëse, në dëm të të 
akuzuarit është shkelur ligji penal- neni 394, paragrafi 4. Në procedurën lidhur me 
ankesën, shkeljet e dispozitave të ligjit penal të bëra në dobi të të akuzuarit shqyrtohen 
vetëm, nëse parashtruesi i ankesës këto shkelje i thekson në ankesë. Gjykata e Apelit, 
sipas KPP-së në fuqi, edhe shkeljet më të rënda të ligjit penal në dobi të akuzuarit 
asnjëherë nuk i shqyrton sipas detyrës zyrtare, për më tepër nuk i shqyrton fare ngase 
shkeljet e ligjit penal lejohen vetëm në dëm të akuzuarit, siç është p.sh. kualifikimi i 
gabuar i veprës penale, zbutja e dënimit me shkeljen e dispozitave të ligjit penal që 
kanë të bëjnë me zbutjen e dënimit, zbatimi i dënimit me kusht ndonëse nuk kanë 
ekzistuar kushtet e parapara me KP, mos shqiptimi i masës së marrjes së dobisë 
pasurore ndonëse kanë ekzistuar kushtet ligjore për shqiptimin e kësaj mase. 
Aktgjykimi me këto të meta mund të ndryshohet eventualisht në procedurën lidhur 
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kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, mirëpo në këtë rast vendimi nuk ka karakter 
konstituiv por ka karakter deklarativ. 
Gjykata e Apelit asnjëherë nuk e shqyrton sipas detyrës zyrtare gjendjen faktike të 
vërtetuar nga ana e gjykatës themelore. Kur gjendja faktike nuk është atakuar me 
ankesë, do të konsiderohet se gjykata themelore e ka vërtetuar gjendjen drejt faktike Në 
këtë rast Gjykata e Apelit nuk mund ta ndryshojë vet gjendjen faktike e as ta anulojë 
aktgjykimin duke ia kthyer gjykatës themelore në rigjykim për të vërtetuar drejt 
gjendjen faktike. 
Po ashtu, Gjykata e Apelit nuk e shqyrton rregullësinë e matjes së dënimit, masës për 
trajtim të detyrueshëm rehabilitues, konfiskim të dobisë pasurore nëse kjo nuk 
parashikohet shprehimisht me Kod sikurse në paragrafin 2 të këtij neni. Sipas 
dispozitave të nenit 394, Gjykata e Apelit e shqyrton aktgjykimin e gjykatës themelore 
vetëm sipas ankesës kundër aktgjykimit.  
Në rastet kur ekziston vetëm një ankesë kundër aktgjykimit nga e cila bartësi i ankesës 
tërhiqet para se të vendos Gjykata e Apelit, ankesa e tillë hedhet poshtë. Në këtë rast 
nuk vjen në shprehje shqyrtimi i aktgjykimit sipas detyrës zyrtare. Po ashtu, edhe në 
rastet kur Gjykata e Apelit i refuzon të gjitha pretendimet ankimore, megjithatë mund 
të anulojë ose të ndryshojë aktgjykimin në mbështetje të autorizimeve nga neni 394. 
Gjykata e Apelit duke e shqyrtuar aktgjykimin e gjykatës themelore sipas detyrës 
zyrtare asnjëherë nuk mund të marrë aktgjykim në dëm të akuzuarit por vetëm në dobi 
të të akuzuarit (si në rastin kur është shkelur ligji penal në dëm të tij nga neni 394, 
paragrafi 4). 
 
Paragrafi 2. 
 
Me dispozitën e nenit 394 paragrafi 4, përcaktohet se në çfarë aspektesh Gjykata e 
Apelit e shqyrton aktgjykimin e gjykatës themelore kur ankesa e paraqitur në dobi të të 
akuzuarit është e mangët, përkatësisht nuk i përmban disa nga elementet e detyrueshme 
të ankesës. Në të vërtetë, kur ankesa e tillë e të akuzuarit nuk përmban arsyet-bazën 
dhe arsyetimin (në KPP gabimisht propozimin) nga neni 394 paragrafi 2, Gjykata e 
Apelit do të kufizohet vetëm në shqyrtimin e vendimit për dënimin, masën e trajtimit të 
detyrueshëm për rehabilitim dhe konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër 
penale.  
 
Praktika gjyqësore 
  
“Gjykata e shkallës se dytë ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
penale nëse nuk ka vendosur për të gjitha ankesat kundër aktgjykimit të njëjtë”. 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kzp.br.123/09, dt.11.11.2009.) 
  
“Gjykata e shkallës së dytë ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
penale kur ka lëshuar rastin që për seancën e Kolegjit ta informojë të akuzuarin i cili 
në ankesë ka propozuar mbajtjen e shqyrtimit para gjykatës së shkallës se dytë” 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kzz.br.12/09, dt.26.09.2009.) 
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Neni 395 [Reformatio in Peius] 
 

Në qoftë se është paraqitur ankesë vetëm në dobi të të akuzuarit, aktgjy-
kimi për sa i përket cilësimit juridik të veprës dhe sanksionit penal nuk 
mund të ndryshohet në dëm të tij. 

 
Ndalimi reformatio in peius përbën privilegjin më të rëndësishëm të të pandehurit, që 
gjen zbatim në procedurën sipas mjeteve juridike. Këtë privilegj e parashikojnë 
shumica e legjislacioneve bashkëkohore. Mirëpo, kushtet dhe vëllimi i zbatimit të këtij 
institucioni janë të rregulluara në mënyra të ndryshme në legjislacionet bashkëkohore 
proceduralo penale. Përveç kësaj, përmbajtja e këtij institucioni varet nga rregullimi i 
mjeteve juridike dhe i pozitës që ka i pandehuri në përgjithësi në procedurën penale 
sipas legjislacionit të shtetit përkatës. Përmbajtja konkrete e kësaj lehtësie të 
rëndësishme parashikohet nga ligjet e procedurës penale të vendeve të veçanta. Thelbi i 
këtij institucioni qëndron në faktin se, në kushtet e caktuara, ndalohet ndryshimi i 
vendimit gjyqësor të kundërshtuar, përkatësisht keqësimi i pozitës procedurale në dëm 
të të pandehurit, në rastet kur është paraqitur mjeti juridik vetëm në favor të tij. 
Ndalimi reformatio in peius i përcaktuar në këtë mënyrë është një përjashtim i 
rëndësishëm nga parimi i kërkimit të së vërtetës në procedurën penale. Rregullimi i 
ndryshëm i këtij institucioni, përkatësisht çështjeve të caktuara lidhur me ndalimin 
reformatio in peius në legjislacionet e sotme tërheq vëmendjen si të teorisë, ashtu edhe 
të praktikës.  
Në dispozitën nenit 395, përcaktohet kuptimi i ndalimit reformatio in peius. Në të 
vërtetë, me këtë dispozitë parashikohet që në rastet kur ankesa është paraqitur vetëm në 
favor të të pandehurit, aktgjykimi nuk mund të ndryshohet në dëm të tij për sa i përket 
vlerësimit juridik të veprës, ashtu edhe në lidhje me sanksionin e dhënë penal. 
Megjithatë, një përkufizim i tillë i këtij institucioni krijon dilema të caktuara rreth 
interpretimit të vetë dispozitës me të cilën përcaktohet ky institut. 
Ndalimi reformatio in peius është një institucion juridik procedural i së drejtës 
bashkëkohore. Ky institucion lindi në procedurën penale inkuizitore nga fundi i 
zbatimit të kësaj procedure. Për të parën herë është parashikuar me Kodin penal 
austriak të vitit 1803 e pastaj me Kodin penal të Prusisë të vitit 1805. Zhvillimi historik 
i procedurës penale tregon se e drejta romake nuk e ka njohur reformatio in peius, e 
cila përkundrazi parashikonte dënime me gjobë për palët që ankoheshin nga mëria.690 
Krijimi i këtij institucioni në procedurën penale inkuizitore, si një e drejtë e posaçme e 
të pandehurit bie ndesh me tiparet themelore të procedurës penale inkuizitore. Në 
legjislacionet e vendeve të veçanta të Evropës kontinentale, ndalimi reformatio in peius 
vendoset pas Revolucionit Francez, përkatësisht pas mendimit të Këshillit Shtetëror 
Francez të vitit 1806. Megjithëkëtë, Kodi francez i procedurës penale (Code 
d’instruction criminelle) i vitit 1808 nuk e parashikon këtë institucion, por ai ka gjetur 
vend në legjislacionin francez vetëm në Ligjin e procedurës penale të vitit 1958.  
Institucioni reformatio in peius është miratuar shprehimisht në legjislacionin modern të 
disa vendeve, ndërsa disa të tjera nuk janë shprehur për këtë ndalim. Në rastet kur ky 
institucion as është pranuar as përjashtuar në legjislacionet e caktuara, teorisë dhe 
                                                 
690 Vasiljević, Sistem…, fq. 579; Marina 1 - Marina, Panta, Krivična postapka na SFRJ, Shkup, 1979, 
fq.504; Marina 2 - Marina, Panta, Reformatio in peius, GPFSk, 1959, fq. 64-65.  
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praktikës i bie barra që të konstatojë nëse ky ndalim ekziston apo jo. Megjithatë, në 
disa legjislacione në një anë lejohet ndalimi reformatio in peius, kurse në anën tjetër 
efektet e tij neutralizohen në një masë të konsiderueshme me një institucion të kundërt, 
siç ndodh në të drejtën penale procedurale të Italisë. Në fakt sipas nenit 597, paragrafi 
3 të KPP të Italisë lejohet zbatimi i ndalimit reformatio in peius, por në të njëjtën kohë 
me nenin 597, prokurorit të shtetit i jepet e drejta për apel incidentor, me të cilin para 
gjykatës së apelit që duhet të vendosë për apelin, megjithëse prokurori i shtetit më i 
ulët nuk ka bërë apel me kohë, mund të kundërshtojë ato pjesë të aktgjykimit, të cilat i 
kundërshton edhe vetë i akuzuari. Prandaj e drejta e prokurorit të shtetit për apel 
praktikisht ia heq mundësinë të akuzuarit për të zbatuar favoret reformatio in peius.691 
Në legjislacionin e disa vendeve që do të formojnë më vonë Jugosllavinë, ndalimi 
reformatio in peius është huazuar nga e drejta austriake.  
Në të drejtën procedurale penale të ish - Jugosllavisë, të krijuar pas Luftës së Dytë 
Botërore, ndalimi reformatio in peius miratohet në Ligjin e procedurës penale të vitit 
1948, kurse me Ligjin e procedurës penale të 1953-s bëhet riformulimi apo redaktimi i 
ri i këtij institucioni. Dispozita e LPP të 1953 (neni 355) është marrë tërësisht në Ligjin 
e procedurës penale të vitit 1976. Me LPP të ish-Jugosllavisë të vitit 1985 bëhen 
ndryshime të caktuara të këtij institucioni. Dhe së fundmi, dispozita e nenit 378 të LPP 
të ish-Jugosllavisë, me të cilën rregullohet reformatio in peius me të njëjtën përmbajtje 
është trashëguar në ligjet e procedurës penale të vendeve që kanë fituar pavarësinë pas 
shpërbërjes së ish - RSFJ-së.  
Si përjashtim mund të përmendet KPP kroat, që ka mënjanuar dilemat ekzistuese rreth 
zbatimit të reformatio in peius dhe ka vënë në dukje qartë se kur bëhet vetëm ankimi 
në favor të të akuzuarit, aktgjykimi nuk mund të ndryshohet në dëm të tij. Për shkak të 
dilemave që ekzistonin në lidhje me veprimin e ndalimit reformatio in peius, ky 
institucion do të duhej saktësuar si në ligjet penale procedurale të këtyre vendeve, ashtu 
edhe në KPP të Kosovës. 
Baza e ndalimit reformatio in pius është drejtësia, d.m.th. garancia që i jepet të 
akuzuarit se ankimi i bërë në favor të tij nuk mund të veprojë në dëm të tij.692 Me fjalë 
të tjera në themel të ndalimit reformatio in peius qëndrojnë arsyet e drejtësisë dhe 
nevoja procedurale për t’i dhënë të pandehurit liri të plotë në paraqitjen e mjeteve të 
caktuara juridike dhe për ta siguruar se me mjetin e paraqitur juridik në favor të tij nuk 
do të keqësohet pozita e tij në procedurën penale. Pra arsyetimin e zbatimit të këtij 
favori duhet kërkuar në qëndrimin human ndaj të pandehurit, të cilit në procedurën e 
zhvilluar sipas mjeteve juridike duhet t’i lejohet e drejta e mbrojtjes dhe liria e plotë, 
përkatësisht siguria procedurale që me mjetin juridik të paraqitur në të mirë të tij nuk 
mund të keqësohet pozita e tij, në të cilën ndodhej para përdorimit të mjetit të caktuar 
juridik. Lirimi nga kjo frikë është supozimi i parë që ankimi të jetë një mjet i mbrojtjes 
së të pandehurit në procedurën penale.693 
Arsyetimi i mëtejshëm i ekzistimit të institucionit të ndalimit reformatio in peius 
qëndron në parimin e dispozicionit të palëve që me nismën e vet, duke paraqitur mjete 
të caktuara juridike, ta fillojnë procedurën penale para Gjykatës së Apelit. Gjykata që 

                                                 
691 Vasiljević, Sistem…, fq. 578. 
692 Pavišić 3, fq. 486. 
693 Bayer, Vladimir, Jugoslavensko krivično procesno pravo, libri i parë: Uvod u teoriju krivičnog 
procesnog prava, botimi i nëntë, Zagreb, 1991, fq. 177. 
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vendos për mjetin juridik në parim është e detyruar që aktgjykimin e kundërshtuar të 
gjykatës më të ulët ta shqyrtojë vetëm në ato pjesë që kundërshtohen me ankim (tantum 
devolutum quantum apellatum) dhe vetëm për shkaqet ankimore nga të cilat 
kundërshtohet aktgjykimi (ne eat judex ultra partium petita), përveç rasteve të 
parashikuara në mënyrë të veçantë në ligj. Në këtë mënyrë, pjesët e vendimit që nuk 
janë sulmuar nga mjeti juridik, marrin formë të prerë relative me të kaluar të afatit 
ligjor për paraqitjen e mjetit juridik dhe nuk mund të shqyrtohen as të ndryshohen në 
procedurën sipas mjeteve juridike. Për këtë arsye, mundësia e formës së prerë relative 
apo të pjesshme të vendimit gjyqësor theksohet si një nga arsyet juridike në favor të 
ndalimit reformatio in peius. 694 
Në teorinë e së drejtës procedurale penale ka edhe mendime që thonë se reformatio in 
peius duhet të konsiderohet një institucion i përgjithshëm, i cili vlen për të dyja palët 
(të akuzuarin dhe paditësin) e jo vetëm si një privilegj i të pandehurit. Kjo do të thotë 
se me këtë institucion arrihet ndalimi i përgjithshëm i rëndimit të pozitës së palës në 
lidhje me mjetin juridik të paraqitur në dobi të tij. Pozita e palëve në procedurë nuk 
mund të ndryshohet për më keq nga mjeti i vet juridik, por vetëm eventualisht nga 
mjeti juridik i palës së kundërt.695  
Krahas argumenteve në favor të arsyeshmërisë së ndalimit reformatio in peius, vihen 
në dukje edhe shumë shkaqe kundër përdorimit të këtij institucioni. Si shkak më me 
rëndësi kundër ndalimit reformatio in peius zakonisht përmendet fakti se ky privilegj i 
të pandehurit është një nga përjashtimet më të rëndësishme nga parimi i zbulimit të së 
vërtetës, si parim themelor i pranishëm në çdo procedurë penale. Kjo shmangie nga 
parimi i kërkimit të së vërtetës parandalon moskeqësimin e pozitës procedurale të të 
pandehurit në procedurën e mjeteve juridike. Ndalimi reformatio in peius, si një 
shmangie më e rëndësishme nga parimi i kërkimit të së vërtetës në procedurën penale, 
tregon se ky parim megjithatë nuk ka karakter absolut, të cilit do t`i nënshtroheshin 
parimet tjera të procedurës penale. Pastaj, si shkak i rëndësishëm kundër zbatimit të 
ndalimit reformatio in peius përmendet nevoja për efikasitetin e procedurës penale ose 
për mbrojtjen e shoqërisë nga kriminaliteti që është funksion parësor i çdo procedure 
penale. Me zbatimin e ndalimit reformatio in peius bëhet e pamundur që të pandehurit 
t’i jepet dënimi i merituar, me çka ulet efikasiteti i procedurës penale dhe rrjedhimisht 
mbrojtja adekuate e shoqërisë nga kriminaliteti. Mirëpo, mos efikasiteti i procedurës 
penale ose pengesa në rrugën e dhënies së dënimit adekuat për të pandehurin për shkak 
të aplikimit të reformatio in peius, kompensohet në atë mënyrë që prokurori i shtetit si 
organ shtetëror ka në dispozicion mjete të jashtëzakonshme juridike, me të cilat mund 
të sigurojë shqiptimin e dënimeve të merituara dhe të ligjshme.696 
Në teorinë e së drejtës procedurale penale ekziston një mendim, sipas të cilit ndalimi 
reformatio in peius ka kuptim dhe është i arsyeshëm vetëm në ligjet që parashikojnë 
rishqyrtimin e vendimit të gjykatës më të ulët në tërësi, pa marrë parasysh përmbajtjen 
e mjetit juridik.697 Në anën tjetër, kur palët kanë në dispozicion pa kufizim një mjet 

                                                 
694 Stefanović-Zlatić, Milica, Povlastice Okrivljenog u jugoslovenskom krivičnom postupku, Beograd, 
1982, fq. 124. 
695 Vasiljević, Sistem..., fq. 580. 
696 Marina, Panta, Krivična postapke në SFRJ, Skopje, 197, fq. 60, 61. 
697 Stefanović-Zlatić, Milica, op. cit., fq. 125. 
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juridik, që nënkupton situatën kur gjykata më e lartë nuk mund të dalë jashtë kufijve të 
mjetit juridik, përcaktimi i posaçëm i ndalimit reformatio in peius konsiderohet i tepërt.  
KPP i Kosovës në parim ka ruajtur dispozicionin e palëve në përdorimin e mjeteve 
juridike, duke parashikuar që Gjykata e Apelit shqyrton aktgjykimin në atë pjesë, e cila 
kundërshtohet me ankim. Mirëpo ky parim dispozitiv është kufizuar nga detyrimi i 
gjykatës më të lartë, që në rastet e parashikuara me ligj, të shqyrtojë kryesisht 
aktgjykimin jashtë caqeve të ankimit (neni 394). 
Shqyrtimi gjithëpërfshirës i çështjes së ndalimit reformatio in peius nënkupton 
domosdoshmërinë e vështrimit të shtrirjes së veprimit dhe përmasave të zbatimit të 
këtij parimi. Siç është theksuar, legjislacioni bashkëkohor i procedurës penale tregon se 
përmbajtja dhe vëllimi i zbatimit të këtij institucioni është rregulluar në mënyra të 
ndryshme. Gjithashtu në teorinë e së drejtës procedurale penale ndeshen mendimet e 
kundërta në lidhje me vëllimin e zbatimit të ndalimit reformatio in peius. Kështu 
shtrohet pyetja nëse ndalimi reformatio in peius mund të kufizohet vetëm me ndalimin 
e keqësimit të cilësimit juridik dhe dënimit apo ky institucion mund t’i referohet edhe 
ndalimit të të gjitha formave të tjera të keqësimit të mundshëm të pozitës së të 
pandehurit në procedurën penale kur bëhet ankimi vetëm në favor të tij.  
Pikëpamja e parë sipas së cilës gjykata në shqyrtimin gjyqësor nuk mund të konstatojë 
një gjendje të re të fakteve, e cila do të ishte më e pavolitshme për të pandehurin sesa 
ajo që është konstatuar në aktgjykimin paraprak, na duket më e pranueshme, sepse i 
përgjigjet më shumë thelbit të institucionit reformatio in peius. Duhet thënë se 
pikëpamjet e ndryshme në lidhje me ndalimin e reformatio in peius, posaçërisht 
përkitazi me përcaktimin ndryshe të gjendjes faktike në radhë të parë janë rezultat i 
mendimeve të ndryshme për çështjen e identitetit të veprave penale. Në literaturën e 
procedurës penale, vepër e njëjtë konsiderohet njëjtësia e veprimit dhe e pasojës, 
kështu që ndryshimet sasiore dhe cilësore të ndonjë tipari të veprës krijojnë një vepër 
tjetër penale, përkatësisht formën e saj cilësuese.698 Pastaj, në favor të përqafimit të 
pikëpamjes së parë, arsyet e drejtësisë diktojnë që i pandehuri të sigurohet se me 
ankimin e tij nuk do të keqësohet pozita e tij apo të lirohet nga frika se mos do ta 
dëmtojë veten me ankimin si mjet i mëtejshëm i mbrojtjes së tij në procedurën 
penale699.  
Në shqyrtimin e ri gjyqësor, gjykata mund ta ndryshojë gjendjen faktike si në drejtim të 
të njëjtës vepër dhe të formës së saj cilësuese, ashtu edhe në drejtim të një vepre tjetër 
ose të re, si ngjarje tjetër e së kaluarës. Kështu kur bëhet ndryshimi i gjendjes faktike 
për sa i takon veprës së njëjtë, ose vetëm të ndonjë veçorie të saj, fjala është për vepër 
të njëjtë, por me një formë cilësuese më të rëndë, sepse ekzistojnë edhe më tej të njëjtat 
elemente që e bëjnë atë vepër penale themelore. Nuk ka dyshim se me ndryshimin e 
gjendjes faktike në lidhje me një vepër të njëjtë, por të formës së saj të cilësuar, vlen 
ndalimi reformatio in peius. Ai vlen vetëm rebus sic stantibus, d.m.th. me kusht që i 
pandehuri në procedimin e rishikimit të mos ngarkohet me një vepër tjetër të re më të 
rëndë penale.700  
Mund të konkludohet se aktgjykimi i ri mund të jetë më i pafavorshëm për të 
pandehurin edhe jashtë kuptimit të cilësimit më të rëndë të veprës dhe të dënimit më të 
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rëndë, sidomos kur kemi të bëjmë me konstatimin e disfavorshëm të fakteve, që për të 
pandehurin mund të sjellë pasoja të pavolitshme juridike (p.sh. pamundësia e 
shfrytëzimit të amnistisë dhe të parashkrimit), ose me këtë mund t’i bëhet një dëm 
moral.701  
Nga qëndrimet e parashtruara, lidhur me ndalimin reformatio in peius, duhet pranuar 
atë pikëpamje që i përgjigjet më shumë thelbit dhe natyrës së këtij institucioni. Kjo do 
të thotë se ndalimi reformatio in peius ka të bëjë me çdo ndryshim të aktgjykimit që 
shkon në dëm të të pandehurit, pra jo vetëm me dënimin sipas një ligji më të ashpër, 
por edhe me ndëshkimin më të rëndë.  
Sipas dispozitës KPP ndalimi i reformat in peius vlen në procedurën e mjeteve të 
rregullta juridike, kurse në procedurën sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike të 
paraqitura në favor të të pandehurit, vetëm te rishikimi dhe kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë, por që nuk vlen te zbutja e jashtëzakonshme e dënimit. Kur është 
vendosur, ky ndalim vlen në procedurën ankimore si para Gjykatës së Apelit (neni 
395), ashtu edhe para gjykatës themelore pas prishjes së aktgjykimit ku ka rëndësi të 
veçantë (neni 406, paragrafi 4), dhe te rishikimi në favor të të dënuarit (neni 428, 
paragrafi 4) si edhe sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur në dobi të 
të pandehurit (neni 436 paragrafi 3) 
Ndalimi reformatio in peius siç është përcaktuar në ligj, vlen për të gjitha sanksionet: 
dënimet, masat edukuese, dënimin me kusht dhe vërejtjen gjyqësore. Ky ndalim nuk 
vlen për masat e tjera të ligjit penal që nuk kanë karakter të sanksioneve penale, siç 
janë: konfiskimi i përfitimit pasuror, shpallja e aktgjykimit me anë të shtypit, radios ose 
televizionit etj. Pikëpamja e parashtruar bazohet në përkufizimin ligjor të ndalimit 
reformatio in peius, sipas së cilit aktgjykimi nuk mund të ndryshohet në dëm të të 
pandehurit as për sa i përket cilësimit juridik, as në lidhje me sanksionin e dhënë penal 
(neni 395). Megjithatë, po të kufizohej ky ndalim siç është bërë p.sh. në nenin 389 të 
LPP kroat, atëherë reformatio in peius do t’i referohej dispozitivit të aktgjykimit në 
tërësi, duke përfshirë të gjitha elementet e tij.702 Megjithëkëtë, konsiderohet se Gjykata 
e Apelit nuk mund të ndryshojë këto masa në dëm të të pandehurit, ngase ajo është e 
detyruar të veprojë brenda suazave të ankesës (neni 384). Analiza e mëtejshme e 
dispozitës përkatëse të KPP-së të Kosovës tregon se kjo rregull nuk ka të bëjë edhe me 
vendimin për kërkesën juridike pasurore dhe për shpenzimet e procedurës penale. Një 
qëndrim i tillë, me gjasë, bazohet në mendimin se kërkesa pasurore juridike është 
çështje civile që zgjidhet në procedurën penale adezive, kështu që nuk ekziston asnjë 
pengesë ligjore që i dëmtuari në rishqyrtimin gjyqësor të paraqesë një kërkesë të re 
pasurore juridike, ta ndryshojë apo ta zgjerojë atë dhe që me këtë të mos e rëndojë 
pozitën e të pandehurit. 
Ndalimi i rëndimit të pozitës së të pandehurit i referohet në radhë të parë aktgjykimit, 
me të cilin i akuzuari deklarohet fajtor. Mirëpo ky ndalim mund të zbatohet edhe te 
aktgjykimi me të cilin refuzohet akuza dhe te aktgjykimi me të cilin i akuzuari lirohet 
nga akuza në ato ligje që lejojnë ankesë kundër aktgjykimit të pafajësisë.703 
Ndalimi reformatio in peius u referohet dispozitave juridike materiale, me të cilat 
veprat ndërlidhen me ligjin dhe me dënimin, por nuk ka të bëjë me dispozitat juridike 
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procedurale. Arsyeja qëndron në faktin se konsiderohet që dispozitat procedurale janë 
jashtë kritereve të dënimit më të rëndë (në dëm) dhe dënimit më të lehtë (në dobi).704 
Shkeljet e ligjit procedural, të cilat gjykata më e lartë me nismën e vet i merr parasysh 
nuk janë të lidhura drejtpërdrejt me ndalimin (neni 395). 
Në teorinë e së drejtës procedurale penale përkrahet pikëpamja, sipas së cilës ndalimi i 
rëndimit të pozitës së të pandehurit ka efekt absolut. Efekti absolut i këtij ndalimi 
qëndron në faktin se kur një herë paraqitet në një çështje të caktuar penale, ai vlen deri 
në zgjidhjen përfundimtare të çështjes penale. Me fjalë të tjera, efekti absolut i këtij 
ndalimi pasqyrohet në faktin se ndalimi reformatio in peius, që ka lindur në një çështje 
penale, vlen për atë çështje deri në fund, d.m.th. përderisa të mos kryhet përfundimisht 
procedura, e cila është nisur me mjetin juridik të paraqitur vetëm në favor të të 
pandehurit.705 Kështu, në procedurën sipas mjetit të rregullt juridik, veprimi absolut i 
këtij ndalimi vlen deri te aktgjykimi i formës së prerë. Pasojat eventuale të dëmshme që 
mund të lindin për shkak të veprimit absolut të ndalimit të keqësimit të pozitës së të 
pandehurit, siç është aktgjykimi i padrejtë gjyqësor i formës së prerë, mund të 
mënjanohen në procedurën e mëtejshme të mjeteve të jashtëzakonshme juridike. Një 
ndër këto mjete është rishikimi, në të cilin aktgjykimi i formës së prerë mund të 
ndryshohet në dëm të të pandehurit në qoftë se mjeti i tillë i jashtëzakonshëm sipas 
ligjit të procedurës penale mund të paraqitet në dëm të të pandehurit.  
Në anën tjetër, në teorinë e së drejtës procedurale penale në lidhje me veprimin e 
ndalimit të ndryshimit për më keq ka edhe mendime të kundërta, sipas të cilave ky 
ndalim efektin e tij absolut e përçon më tej në procedurë sipas mjeteve të 
jashtëzakonshme juridike.706 Kjo do të thotë se ky ndalim përbën një lehtësi të 
qëndrueshme dhe të sigurt të të pandehurit në procedurën penale dhe se efekti i 
favorshëm i saj nuk mund të mënjanohet as me përdorimin e mjeteve të 
jashtëzakonshme të përcaktuara në ligj, siç janë: kërkesa e rishikimit dhe kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë.707 Sipas këtij këndvështrimi, rishikimi nuk mund të bëhet për 
shkak të ekzistimit të fakteve dhe të provave të reja nëse ato do të sillnin si pasojë 
dënimin sipas një ligji më të ashpër ose ndëshkimin më të rëndë, sepse për shkak të 
veprimit të ndalimit reformatio in peius këto fakte dhe prova të reja nuk kanë mundur 
të përdoren në procedurën e mëparshme, megjithëse kanë qenë të njohura në kohën e 
dhënies së aktgjykimit. Ndërsa kur është fjala për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 
të paraqitur në dëm të të pandehurit, gjykata vetëm konstaton se ekziston shkelja e 
ligjit, mirëpo nuk e prek vendimin e formës së prerë (neni 438, paragrafi 2). Megjithatë 
kur kemi të bëjmë me kërkesën e rishikimit në dëm të të dënuarit mbështetur në faktet 
dhe provat e reja, konsiderohet se mund të evitohen efektet e veprimit të ndalimit 
reformatio in peius nga procedura e mëparshme, me çka mundësohet përcaktimi dhe 
shfrytëzimi i gjendjes së pavolitshme faktike për të dënuarin.708 Kuptohet se kjo 
zgjidhje është e pranishme në ato ligje procedurale, të cilat lejojnë rishikimin në dëm të 
të dënuarit. Dhe së fundi, zgjidhja sipas së cilës ndalimi reformatio in peius nuk kalon 

                                                 
704 Pavišić 1, fq. 486. 
705 Bayer 1, fq. 177.  
706 Vasiljević, Sistem…, fq. 588. 
707 Stefanović-Zlatić, Milica, op.cit., fq. 130. 
708 Grubiša 2, fq. 228. 



Rexhep Murati 

945 

nga procedura e rregullt në procedurën e rishikimit i përgjigjet plotësisht zgjidhjes së 
pranuar në Kodin e ri të procedurës penale të Kosovës.  
Për sa u takon legjislacioneve, të cilat e lejojnë rishikimin vetëm në favor të të dënuarit, 
aktgjykimi në dëm të tij nuk ndryshohet për shkak të veprimit të mëtejshëm të ndalimit 
reformatio in peius, por ekskluzivisht për shkak të mundësisë ligjore të rishikimit 
vetëm në favor të të dënuarit, ashtu siç është parashikuar në disa ligje moderne të 
procedurës penale.  
Mund të përfundohet se ndalimi reformatio in peius zbatohet edhe pas aktgjykimit të 
formës së prerë, atëherë kur mjeti përkatës i jashtëzakonshëm juridik paraqitet në favor 
të të dënuarit. Në këtë mënyrë ndalimi reformatio in peius vlen në procedurën e 
rishikimit për dhënien e aktgjykimit të shkallës së parë në procedurën e re, ashtu edhe 
për dhënien e aktgjykimit të shkallës së dytë dhe aktgjykimeve të tjera eventuale në të 
njëjtën procedurë, që është vazhdim i procedurës së ngritur me kërkesën e rishikimit në 
favor të të dënuarit (neni 428, par 4). Ndalimi reformatio in peius vlen edhe në rastin 
kur prokurori i shtetit ka paraqitur ankesë kundër aktgjykimit të ri në dëm të personit të 
dënuar. Megjithatë aktgjykimi mund të ndryshohet në dëm të të pandehurit nëse pas 
aktgjykimit të formës së prerë lidhur me kërkesën e rishikimit në favor të të pandehurit, 
prokurori i shtetit bën kërkesë për rishikim në dëm të të pandehurit.709 
Për analizën e mëtejshme të gjerësisë së zbatimit dhe të veprimit të reformatio in peius, 
është e domosdoshme që, përveç të tjerash, t’u hedhim një sy autorizimeve të gjykatës 
më të lartë për të shqyrtuar aktgjykimin, si rregull në atë pjesë, e cila kundërshtohet me 
ankesë dhe kryesisht në rastet e përcaktuara saktësisht në ligj. Me fjalë të tjera, sipas 
autorizimeve të parashikuara në nenin 494, paragrafi 1 dhe 2, Gjykata e Apelit, duke 
shqyrtuar kryesisht ankimin kundër aktgjykimit të shkallës së parë, mund të vendosë në 
dëm të ankuesit dhe në kundërshtim me ankesën me të cilën goditet aktgjykimi. Por 
duhet nënvizuar se një vendim i tillë i disfavorshëm ka të bëjë ekskluzivisht me 
prokurorin si paraqitës i ankimit, e jo me të akuzuarin, për shkak se ai mbrohet nga 
vendimi i tillë i disfavorshëm me anë të ndalimit reformatio in peius. Për këtë arsye 
konsiderohet se ndalimi reformatio in peius në procedurën e shkallës së dytë është i 
tepërt ngase vetë suazat e vendimmarrjes ankimore përmbushin qëllimin e tij710. Kur 
është fjala për refuzimin e ankimit të prokurorit jashtë kufijve të kundërshtimit të tij, në 
këtë rast i akuzuari nuk mund të ketë kurrfarë dëmi nga refuzimi i tillë i ankesës, por 
edhe prej kësaj ankese mund të ketë dobi në raport me detyrimin e Gjykatës së Apelit 
për shqyrtimin e shkeljeve të ligjit penal në dëm të tij sipas detyrës zyrtare, por edhe 
jashtë saj.711  
Veprimi i ndalimit të ndryshimit për më keq të pozitës së të pandehurit pasqyrohet 
edhe në rastin e mos kompetencës lëndore të gjykatës nëse është bërë vetëm ankimi në 
favor të të dënuarit. Në të vërtetë nëse është bërë vetëm ankimi në favor të të akuzuarit, 
por që konstatohet se për gjykim në shkallë të parë është kompetente gjykata më e 
lartë, aktgjykimi i shkallës së parë nuk mund të prishet vetëm për këtë arsye (neni 402). 
Arsyeja kryesore e miratimit të kësaj zgjidhjeje qëndron në faktin që gjykata më e lartë, 
për shkak të veprimit të ndalimit reformatio in peius, nuk mund t’i bëjë një cilësim më 
të rëndë veprës nga aktgjykimi i mëparshëm as të japë një dënim më të rëndë. Kësaj 

                                                 
709 Bayer 1, fq. 177. 
710 Pavišić 1, fq. 486. 
711 Ibid. 
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pikëpamjeje i kundërvihet mendimi, sipas të cilit aktgjykimi i gjykatës themelore duhet 
prishur dhe njëherazi duhet zhvilluar procedura para gjykatës më të lartë, në mënyrë që 
gjykata kompetente e shkallës së dytë të konstatojë edhe ndonjë shkelje të ligjit në dëm 
të të akuzuarit, e cila do të përmirësonte pozitën e tij në procedurën penale.712 Në këtë 
rast procedura para Gjykatës së Apelit do të zhvillohet pavarësisht nëse ankimi është 
paraqitur në favor të të akuzuarit dhe nëse shkeljen e dispozitave të kompetencës 
lëndore e ka paraqitur ankuesi apo e ka konstatuar Gjykata e Apelit kryesisht713. Së 
fundmi duhet thënë se në teorinë e së drejtës procedurale penale ka mendime që 
zgjidhja e parashikuar ligjore është më e pranueshme, sepse ajo thjeshtëson dhe 
përshpejton procedurën penale, kurse nga ana tjetër nuk vjen në kundërshtim me 
institucionin reformatio in peius.714  
Siç e kemi thënë më sipër, kushti themelor i zbatimit të ndalimit reformatio in peius 
është ekzistimi i ankesës ose i një mjeti tjetër juridik vetëm në favor të të akuzuarit apo 
të të dënuarit. Kjo mënyrë e përcaktimit të ndalimit reformatio in peius në ligjet e 
vendeve të caktuara është tradicionale dhe për shumë vjet me radhë ka kaluar nga një 
ligj në ligjin tjetër. Mirëpo, me interpretimin e formulimit të tekstit të nenit 395 del se 
aktgjykimi mund të ndryshohet në dëm të të akuzuarit atëherë kur, përveç ankesës në 
favor të tij, ekziston edhe ankesa në dëm të tij, pa marrë parasysh se në cilin drejtim 
është bërë dhe pavarësisht nga fakti nëse ajo është pranuar ose refuzuar plotësisht apo 
pjesërisht.715 Arsyeja qëndron te formulimi i pasaktë i nenit 417, sipas të cilit ndalimi 
reformatio in peius nuk lidhet me suksesin e ankimit kundër aktgjykimit të shkallës së 
parë, por vetëm me ekzistimin e ankimit në dëm të të akuzuarit. S’ka dyshim se lidhja e 
ndalimit reformatio in peius me ekzistimin e thjeshtë të ankimit në dëm të të 
pandehurit përjashton aplikimin e këtij ndalimi në favor të të pandehurit. Prandaj në 
ligj duhet saktësuar shprehimisht se i pandehuri me ankimin e tij kurrë nuk mund ta 
keqësojë pozitën e vet, por që një gjë e tillë mund të rezultojë vetëm në lidhje me 
ankimin e suksesshëm që është paraqitur në dëm të tij.716 Në këtë kuadër, ndryshimet 
në dëm të të akuzuarit nuk mund të lejohen si në lidhje me pjesët e aktgjykimit që nuk 
janë kundërshtuar me ankesën në dëm të tij, ashtu edhe në lidhje me bazat ankimore 
për shkak të të cilave aktgjykimi nuk është kundërshtuar. Aq më pak kur nga vetë 
ekzistimi i ankimit në dëm të të pandehurit pavarësisht nga fati i tij i mëtejshëm, 
ankimi duhet të sjellë ndryshimin e aktgjykimit në dëm të tij. Prandaj, kushtet për 
zbatimin efektiv të ndalimit reformatio in peius janë që ankimi të mos jetë bërë fare në 
dëm të të akuzuarit; nëse ankimi në dëm të të akuzuarit është hedhur poshtë si i 
palejuar ose jashtë afatit, ose atëherë kur ankimi në dëm të të akuzuarit është refuzuar 
si i pabazë.717 Lidhur me kushtin e fundit, d.m.th. kur ankimi në dëm të të akuzuarit 
është refuzuar për shkak se vlerësohet i pabazuar, duhet vënë në dukje në mënyrë të 
veçantë, sepse në teori është e pranishme një pikëpamje e gabuar, sipas së cilës vetë 
ankimi i paraqitur në dëm të të akuzuarit e përjashton veprimin e ndalimit. E kjo do të 
thotë se në rastin kur ankimi në dëm të të akuzuarit refuzohet si i pabazuar, ndalimi 

                                                 
712 Stefanović-Zlatić, Milica, op.cit., fq. 133. 
713 Vasiljević, Sistem…, 625. 
714 Stefanović-Zlatić, Milica, op.cit., fq. 133. 
715 Ibid. 
716 Ibid. 
717 Pavišić 1, fq. 486. 
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përjashtohet dhe si pasojë mund të keqësohet pozita e tij nga ankimi të cilin e ka 
paraqitur vet, gjë që është krejtësisht e papranueshme.718  
Mund të konkludohet se ndalimi vlen vetëm në ato raste kur ankimi i paraqitur në dëm 
të të akuzuarit ka rezultuar me sukses. Cenimi i ndalimit reformatio in peius përbën një 
shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale nga neni 384, nënparagrafi 1.10. 
Dhe së fundmi parashtrimi për institucionin reformatio in peius te ankimi si mjet i 
rregullt juridik vlen njësoj edhe te kërkesa e rishikimit si mjet juridik i 
jashtëzakonshëm. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Nëse ankesa është ushtruar vetëm në dobi të pandehurit, aktgjykimi nuk guxon të 
ndryshohet në dëm të tij në aspektin e cilësimit të veprës penale dhe sanksionit penal”. 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M. të Zi, Kzp.br.25/10, dt.15.3.2010.) 
  
“Është e vërtetë qe me ankimin e tij, të pandehurit nuk mund t’i rëndohet pozita, por ky 
parim shërben si garanci kur mjetin e ankimit e ka përdorur i pandehuri dhe nuk mund 
të shërbejë si i tillë kur mjetin e ankimit e ka përdorur prokurori. Atë qe nuk mund ta 
bënte në rastin konkret gjykata e apelit për shkak të kufizimit procedural, të 
parashikuar nga neni 425/3 i Kodit të Procedurës Penale, e realizoi Gjykata e Lartë, e 
cila sipas nenit 432 pranon rekurset kundër vendimeve të formës së prerë të gjykatave 
të apeleve e të rretheve dhe vendos për çështjet ligjore sipas neneve 434 e 441 të 
KPP.” 
(Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërise nr. 96 të dt. 27.07.2001, pjese e botuar 
në “KPP me praktik gjyqësore”, Tiranë 2008, fq. 471/472.)  
 
Neni 396 [Efekti shtesë i ankesës së paraqitur për shkak të vërtetimit 

të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike ose shkeljes së ligjit penal] 
 

Ankesa e paraqitur në dobi të të akuzuarit për shkak të vërtetimit të 
gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike, ose për shkak të shkeljes së 
ligjit penal përfshin edhe ankesën kundër vendimit lidhur me dënimin, 
trajtimin e detyrueshëm për rehabilitim dhe marrjen e dobisë pasurore të 
fituar me vepër penale. 

 
Me këtë dispozitë përcaktohet se ankesa e paraqitur për shkak të vërtetimit të gabuar 
ose jo të plotë të gjendjes faktike, ose për shkak të shkeljes së ligjit penal në dobi të të 
akuzuarit, përfshinë edhe ankesën kundër vendimit lidhur me dënimin, trajtimin e 
detyrueshëm për rehabilitim dhe marrjen e dobisë pasurore të fituar me vepër penale 
(neni 378). Në të vërtetë, në këtë rast vlen prezumimi se nëse parashtruesi i ankesës 
nuk është i kënaqur me gjendjen faktike përkatësisht me zbatimin e dispozitave 
materiale juridike penale, aq më pak është i kënaqur me dënimin, trajtimin e 
detyrueshëm për rehabilitim dhe marrjen e dobisë pasurore të fituar me vepër penale. 
Për këtë arsye, me këtë dispozitë, parashikohet veprimi i zgjeruar i ankesës bazuar në 
favor defensionis, në rastet kur i akuzuari, mbrojtësi i tij dhe prokurori i shtetit, (ky i 
                                                 
718 Ibid. 
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fundit ndonëse shumë rrallë në praktikë - neni 381 paragrafi 2 dhe 5) paraqesin ankesë 
në dobi të të akuzuarit. Duhet theksuar se sipas kësaj dispozite veprim të zgjeruar ka 
vetëm ankesa për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 
për shkak të shkeljes së ligjit penal e paraqitur ekskluzivisht në dobi të të akuzuarit, pa 
marr para sysh se cili bartës i ankesës e ka parashtruar ankesën. Si mund të shihet, 
veprimi i zgjeruar ka të bëj vetëm sa i përket vendimit mbi dënimin, trajtimin e 
detyrueshëm për rehabilitim ose marrjen e dobisë pasurore por jo edhe me vendimet të 
tjera të aktgjykimit siç janë: shpenzimet e procedurës penale, kërkesa pasurore juridike 
dhe vendimi mbi shpalljen e aktgjykimit nëpërmjet shtypit dhe radios. Kolegji i 
Gjykatës së Apelit së pari vendos për bazueshmërinë e ankesës së tillë dhe nëse 
vlerëson se ajo është e pabazuar ose se është e bazuar vetëm sa i përket shkeljeve të 
ligjit penal, më pastaj vendos në kuptim të dispozitës së nenit 396, që të marrë në 
shqyrtim vendimin lidhur me dënimin, trajtimin e detyrueshëm për rehabilitim dhe 
marrjen e dobisë pasurore të fituar me vepër penale. Me fjalë të tjera, Gjykata e Apelit, 
duke refuzuar ankesën si të pa bazuar lidhur me shkeljet e ligjit penal dhe gjendjes 
faktike sipas detyrës zyrtare mund të ndryshojë aktgjykimin e gjykatës themelore në 
mbështetje të nenit 394, dhe të nenit 396. Ndërkaq, nëse kolegji i Gjykatës së Apelit 
vlerëson se ankesa e tillë është e bazuar sa i përket vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë 
të gjendjes faktike në këtë rast me aktvendim e prish aktgjykimin e gjykatës themelore 
dhe urdhëron mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor (neni 398, paragrafi 1 nënparagrafi 1.3). 
Në këtë rast, në kuptim të kësaj dispozite nuk mund të shqyrtohet vendimin lidhur me 
dënimin, trajtimin e detyrueshëm për rehabilitim dhe marrjen e dobisë pasurore të 
fituar me vepër penale.  
Kur Gjykata e Apelit duke vendosur përkitazi me ankesën për shkak të gjendjes faktike 
ose të shkeljeve të ligjit penal, nuk e shqyrton edhe vendimin lidhur me dënimin, 
trajtimin e detyrueshëm për rehabilitim dhe marrjen e dobisë pasurore të fituar me 
vepër penale, konsiderohet se ka bërë shkelje nga neni 384, paragrafi 2.  
 
Neni 397 [Beneficium Cohaesionis] 
 

Kur me rastin e paraqitjes së ankesës së cilitdo të akuzuar, Gjykata e Apelit 
çmon se arsyet për të cilat ka marrë vendim në dobi të të akuzuarit, e që 
nuk janë të natyrës personale, shkojnë në dobi edhe të ndonjërit nga të 
bashkakuzuarit i cili nuk ka paraqitur ankesë ose nuk e ka paraqitur në atë 
drejtim, gjykata vepron sipas detyrës zyrtare sikurse ankesa e tillë të ishte 
paraqitur edhe nga i bashkakuzuari. 

 
I pandehuri në procedurën penale gëzon një numër privilegjesh, të cilat synojnë arritjen 
e një baraspeshe të caktuar me prokurorin e shtetit si organ shtetëror. Një nga këto 
privilegje, ndër më të rëndësishmet është edhe rregulla beneficium cohaesionis 
(beneficioni i bashkëngjitjes). 
Beneficium cohaesionis bën të mundshëm veprimin e zgjeruar të një mjeti të caktuar 
juridik mbi bashkë të pandehurit që nuk e kanë paraqitur këtë mjet juridik, në qoftë se 
janë plotësuar kushtet e caktuara me ligj. Prandaj për zbatimin e beneficium 
cohaesionis duhet të plotësohen këto kushte: që vendimi gjyqësor të jetë dhënë në bazë 
të mjetit juridik të paraqitur në favor të të pandehurit dhe që arsyet e këtij vendimi të 
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favorshëm të ekzistojnë edhe për të bashkëpandehurin, i cili nuk ka paraqitur ndonjë 
mjet juridik apo një mjet i tillë nuk është ushtruar në lidhje me të719.  
KPP i Kosovës përmban disa dispozita që rregullojnë aplikimin e beneficium 
cohaesionis. Ky favor së pari parashikohet në procedurën sipas mjeteve të rregullta 
juridike, kurse në procedurën me mjete të jashtëzakonshme juridike vetëm te kërkesa e 
rishikimit dhe e mbrojtjes së ligjshmërisë. Pra, ky institucion parashikohet 
shprehimisht te ankimi kundër aktgjykimit (neni 397), te rishikimi (neni 427, paragrafi 
2) dhe në procedurën sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë (neni 436 paragrafi 
2).  
Është e qartë se zbatimi i kësaj lehtësie parashikohet në procedurën sipas mjeteve 
juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme, gjë që njëherazi kërkon shqyrtimin e 
posaçëm të këtij institucioni në secilën procedurë. Kjo do të thotë se natyra juridike e 
kësaj lehtësie është e ndryshme te mjetet e caktuara juridike, ashtu sikurse janë të 
ndryshme edhe kushtet për zbatimin e saj në raport me të bashkëpandehurin. 
Kështu Kodi i procedurës penale në nenin 397 ka përcaktuar nocionin e këtij 
institucioni dhe e ka rregulluar në atë mënyrë që, kur Gjykata e Apelit në lidhje me 
ankimin, konstaton se arsyet të cilat nuk janë plotësisht të natyrës personale, për të cilat 
e ka dhënë vendimin, shkojnë në favor të të akuzuarit apo të ndonjërit prej të 
bashkakuzuarve që nuk ka bërë ankim ose nuk e ka bërë për këtë qëllim, ajo vepron 
kryesisht sikur i bashkakuzuari të kishte paraqitur një ankim të tillë. Nga kjo del se 
beneficium cohaesionis synon njësimin e pozitës së të bashkakuzuarve.720 Sipas kësaj 
rregulle, gjykata vepron ashtu sikur të ekzistonte ankimi: i bashkakuzuarit që nuk ka 
bërë ankim; i bashkakuzuari, ankimi i të cilit është hedhur poshtë si i palejuar ose 
jashtë afatit dhe në kushte të caktuara, ankimi i të bashkakuzuarit që ka hequr dorë prej 
tij. Siç mund të shihet, sipas nenit 397, me të akuzuarin që nuk është ankuar duhet të 
barazohet ai person i akuzuar, ankimi i të cilit është hedhur poshtë si i palejuar ose 
jashtë afatit. Kur është fjala për ankimin e të bashkakuzuarit që ka hequr dorë nga 
ankimi theksohet se favori i bashkëngjitjes vjen në konsiderim vetëm atëherë kur i 
bashkakuzuari ka hequr dorë nga ankimi në të cilin si bazë ankimore ka paraqitur 
shkeljet e ligjit, për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset kryesisht kur e shqyrton cilëndo 
ankesë.721 Gjykata duhet t’i marrë parasysh shkeljet e ligjit penal që janë bërë në dëm 
të të akuzuarit edhe atëherë kur i akuzuari ka hequr dorë nga ankimi, në të cilin ka 
parashtruar ato shkelje. Mirëpo, në literaturën e së drejtës së procedurës penale ka 
mendime722 se kur i bashkakuzuari është tërhequr nga ankimi me të cilin e ka 
kundërshtuar aktgjykimin për arsyet për të cilat Gjykata e Apelit kryesisht nuk kujdeset 
(sidomos kur është fjala për gjendjen faktike), ndërsa Gjykata e Apelit duke vendosur 
për ankimin e një të akuzuari tjetër, konstaton se arsyet e njëjta janë të bazuara, në këtë 
rast nuk vlen favori i bashkëngjitjes. Kjo arsyetohet me faktin se do të ishte në 
kundërshtim me dispozicionin e palëve që me privilegjin e bashkangjitjes të 
bashkakuzuarit t’i pranohet arsyea nga e cila parashtruesi i ankesës me vullnetin e tij 
është tërhequr. 

                                                 
719 Stefanović-Zlatić, Milica, op.cit., fq. 134. 
720 Pavišić 1, fq. 486. 
721 Cf. Ibid., 488. 
722 Ibid. 
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Megjithatë, qëndrimi i mësipërmë nuk gjen mbështetje në praktikën gjyqësore të 
gjykatave të Kosovës. Kjo mund të ilustrohet me këtë shembull: në një proces penal dy 
persona akuzohen si bashkëkryes të veprës penale vrasje në mënyrë mizore. Të dy 
bashkëkryerësit paraqesin ankesa kundër aktgjykimit nga të gjitha bazat. Mirëpo, 
ndërkohë njëri nga bashkëkryerësit tërhiqet nga ankesa e parashtruar. Gjykata e Apelit 
duke vendosur lidhur me ankesën e të akuzuarit tjetër e aprovon ankesën dhe anulon 
aktgjykimin e ankimuar, me arsyetim se vihen në dilemë faktet që kanë të bëjnë me 
mizorinë, fakte këto që nuk janë personale dhe nuk i përkasin vetëm të akuzuarit të parë 
por edhe atij që e ka tëhequr ankesën. Prandaj, nëse në rigjykim vërtetohet fakti se nuk 
ka pas mizori, në rrethanat e tilla nuk mundet i akuzuari që ka tërheqë ankesën të 
shpallet fajtor për këtë cilësim edhe pse është tërhequr nga ankesa. Kjo para se gjithash 
nga se në këtë rast faktet e vërtetuara e evitojnë mizorinë nga cila rrethanë varet edhe 
cilësimin juridik i veprës penale.  
Me fjalë të tjera, favori i bashkëngjitjes i përcaktuar në nenin 397, siguron veprimin e 
zgjeruar të ankimit edhe për të bashkakuzuarin që nuk është ankuar ose nuk është 
deklaruar në lidhje me ankimin e suksesshëm të të bashkakuzuarit tjetër.723 Pra burimi i 
rregullës procedurale beneficium cohaesionis gjendet te parimi i drejtësisë dhe i 
barazisë së personave të bashkëpandehur para ligjit. Me fjalë të tjera, me anë të këtij 
favori sigurohet trajtimi i njëjtë i të gjithë të akuzuarve në të njëjtën procedurë penale 
në lidhje me të njëjtën çështje juridike. Në këtë mënyrë eliminohet mundësia që të 
pandehurit të vihen në pozitë të pabarabartë. 
Institucioni i favorit të bashkëngjitjes u referohet të bashkakuzuarve që janë përgjegjës 
për vepra penale të njëjta ose të ndryshme, por është me rëndësi që ata të jenë përfshirë 
në aktakuzë të njëjtë dhe që kundër tyre të jetë zbatuar një procedurë unike ose të jenë 
përfshirë në një aktgjykim të njëjtë.724 Në këtë rast nuk kërkohet që të akuzuarit të kenë 
marrë pjesë në të njëjtën vepër.725 Ndërkaq në rastet kur bashkëkryerësit dhe 
bashkëpjesëmarrësit janë gjykuar në procedura të ndara, nuk aplikohet favori i 
bashkëngjitjes.  
Institucioni i favorit të bashkëngjitjes në parim ka të bëjë me të gjitha vendimet e 
përfshira në aktgjykim, me të cilat zgjidhet çështja themelore penale, në radhë të parë 
me vendimet për përcaktimin e përgjegjësisë penale dhe dhënien e sanksioneve penale. 
I vetmi përjashtim i mundshëm në këtë drejtim është vendimi për kërkesën pasurore 
juridike, në lidhje me të cilën nuk është përjashtuar plotësisht zbatimi i favorit të 
bashkëngjitjes.726 Në të vërtetë ky favor nuk parashikohet në procedurën kontestimore, 
prandaj edhe në procedurën penale kërkesa pasurore juridike nuk mund të vendoset 
ndryshe nga procedura kontestimore. Me fjalë të tjera, favori i bashkëngjitjes i 
referohet vetëm çështjes kryesore të procedurës penale e jo edhe kërkesës pasurore 
juridike, sepse kontesti është bashkuar me çështjen penale për të cilin vlen rregulla e së 
drejtës civile mbi dispozicionin e palëve etj.727 Nëse ankimi e ka ndryshuar vendimin 

                                                 
723 Sijerčić-Čolić Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Kaurinović Damjan i Simović, op. cit. 
fq. 494. 
724 Pavišić 1, fq. 488. 
725 Ibid. 
726 Vasiljević, Tihomir-Grubač Momčilo, Komentar Zakona o krivičnom postupku, Beograd, 1999, fq. 653; 
Petrić 2, fq. 246. 
727 Pavišić 1, fq. 488. 
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për veprën penale dhe fajësinë (p.sh. aktgjykimi i pafajësisë), vendimi i tillë do të 
ndikojë edhe në kërkesën pasurore juridike.728  
Beneficium cohaesionis zbatohet në lidhje me të gjitha shkaqet e atakimit të 
aktgjykimit, e më së shpeshti për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 
procedurës penale nga neni 384, paragrafi 1, si edhe të vendimit mbi sanksionin penal. 
Mirëpo, konsiderohet se te përcaktimi i gabuar i gjendjes faktike aplikimi i këtij 
institucioni është më i rrallë. Duhet thënë se beneficium cohaesionis është zbatuar 
shumë rrallë në praktikën gjyqësore të ish-Jugosllavisë edhe atëherë kur janë plotësuar 
kushtet ligjore.729  
Kjo rregull si një lehtësi e rëndësishme e të pandehurit është një institucion i pranuar 
nga të gjithë edhe në procedurat penale të shumicës së vendeve bashkëkohore. Ndërkaq 
ka dallime midis tyre si në lidhje me kushtet e vëllimin e zbatimit të tij, ashtu edhe për 
sa u takon pasojave juridike për të bashkakuzuarin. Arsyeja është se në ligjet e vendeve 
bashkëkohore nuk është përcaktuar plotësisht vëllimi i aplikimit dhe pasojat juridike të 
kësaj lehtësie. Po kjo gjë vlen për procedurën penale të ish - Jugosllavisë dhe të 
shteteve që janë krijuar pas shpërbërjes së saj, duke përfshirë edhe procedurën që ishte 
në zbatim në Kosovë pas vitit 1999. Për këtë arsye, në teorinë e procedurës penale dhe 
në praktikën gjyqësore, ende ka mospajtime për shumë çështje lidhur me aplikimin e 
rregullës beneficium cohaesionis. 
Aplikimi i institucionit beneficium cohaesionis arsyetohet me përjashtimin e 
formalizmit në procedurë dhe me mënjanimin e pasojave eventuale të mos informimit 
të të pandehurve në procedurën ankimore ose në një procedurë tjetër. Qëllimi i këtij 
institucioni është që në procedurën e ankimit të pengohet trajtimi i ndryshëm i të 
akuzuarve që ndodhen në të njëjtën situatë juridike dhe përgjigjen për të njëjtën çështje 
penale dhe në të njëjtën procedurë730. 
Megjithatë, si arsye kryesore kundër këtij favori përmendet cenimi i parimit të formës 
së prerë të aktgjykimit. Në të vërtetë, zbatimi i beneficionit të bashkëngjitjes ka si 
pasojë ndërhyrjen në pjesën e pakundërshtueshme të aktgjykimit (thyerjen e formës së 
prerë relative).731 Përveç kësaj, mendohet se aplikimi i beneficium cohaesionis vjen në 
kundërshtim, përkatësisht përjashton dy rregulla të rëndësishme të procedurës penale: 
kufizimin e gjykatës më të lartë që në zgjidhjen e ankimit të shqyrtojë vetëm pjesën e 
kundërshtuar të aktgjykimit (tantum devolutum quntum apellatum) dhe arsyet për të 
cilat kundërshtohet aktgjykimi (ne eat judex ultra partium petita).732 
Rishikimi në bazë të beneficium cohaesionis është i vetmi rast i rishikimit sipas detyrës 
zyrtare. Në literaturën e procedurës penale733 vihet në dukje se çështja e këtij privilegji 
te rishikimi (neni 408, al. 2 i LPP-së të mëparshëm, si edhe neni 427 paragrafi 2 i KPP-
së të sotëm) nuk zgjidhet në mënyrë identike si në procedurën ankimore. Me fjalë të 
tjera, te rishikimi ky favor vlen vetëm në raport me të bashkëdënuarin që nuk ka bërë 
kërkesë, mirëpo këtu nuk e parasheh fare mundësinë e vlefshmërisë së këtij favori edhe 
për të bashkëdënuarit që kanë bërë kërkesë për ndonjë arsye tjetër e jo për arsyen për të 
                                                 
728 Ibid. 
729 Grubiša 3, Grubiša, Mladen, Beneficium cohaesionis i njegove pravne posljedice u krivičnom postupku, 
NZ, 1978., nr. 3, fq. 23. 
730 Vasiljević-Grubač 2, fq.653. 
731 Grubiša 3, fq. 15, 20; Pavišić 1, fq. 488 
732 Grubiša 2, fq. 100; Grubiša 1, fq. 278; Pavišić 1, fq. 488.  
733 Grubiša 1, fq. 355. 
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cilën lejohet rishikimi, gjë që është e mundshme në procedurën ankimore. Prandaj, në 
këtë rast, me të drejtë konsiderohet se favori i përngjitjes duhet të zgjerohet në mënyrë 
të njëjtë edhe te rishikimi në lidhje me të bashkëdënuarit që kanë bërë kërkesë për 
ndonjë shkak tjetër, e jo për shkaqe për të cilat lejohet rishikimi. Kur është fjala për 
vëllimin e zbatimit të kësaj rregulle, ndryshe nga procedura sipas ankesës, ky favor në 
procedurën e rishikimit duhet të interpretohet në mënyrë sa më të ngushtë, përkatësisht 
gjatë aplikimit të tij duhet udhëhequr vetëm nga ato arsye për të cilat gjykata ka lejuar 
rishikimin ndaj të dënuarit që ka bërë kërkesë. 
Institucioni beneficium cohaesionis mund të përdoret si në procedurën sipas mjeteve të 
rregullta juridike, ashtu edhe në procedurën sipas kërkesës për rishikim. Siç është 
thënë, ky institucion në procedurën e rishikimit parashikohet nga dispozita e nenit 446, 
paragrafi 2, e cila përcakton që ky privilegj mund të shfrytëzohet me kusht që gjykata 
të ketë konstatuar se arsyet për të cilat i lejohet rishikimi në favor të të akuzuarit 
ekzistojnë edhe për ndonjërin nga të bashkakuzuarit që nuk ka bërë kërkesë. Në lejimin 
e rishikimit, gjykata është e lidhur shprehimisht me shkaqet ligjore, të cilat vetë i 
akuzuari i ka paraqitur në kërkesë, mirëpo nuk është e autorizuar të shqyrtojë disa 
shkaqe të tjera të rishikimit jashtë kërkesës.  
Kur është fjala për procedurën sipas kërkesës së rishikimit, është theksuar se vetë 
procedura kalon në dy faza, që janë: lejimi i rishikimit dhe vetë rishikimi. Analiza e 
dispozitës ligjore që rregullon institucionin beneficium cohaesionis tregon se kjo 
lehtësi vlen kur merret vendimi për lejimin e rishikimit, por jo edhe në vetë procesin e 
rishikimit. Prandaj, kur beneficium cohaesionis nuk zbatohet në marrjen e vendimit për 
lejimin e rishikimit, konsiderohet se kjo nuk mund të bëhet as më vonë në shqyrtimin 
gjyqësor kur të jepet aktgjykimi i ri, megjithëse ekzistojnë të gjitha kushtet ligjore.734 
Në këtë rast konsiderohet se, duke pasur parasysh rishikimin në favor të të dënuarit, i 
cili nuk është lidhur me afat për paraqitjen e kërkesës së rishikimit, të dënuarit tjetër i 
mbetet mundësia që më vonë të bëjë kërkesë për të njëjtat arsye që kanë sjellë një 
aktgjykim më të volitshëm për të dënuarin që kishte kërkuar më parë rishikimin. 
Interpretimi i përmendur del nga vetë përmbajtja e dispozitës së nenit 446, paragrafi 2. 
Po pikërisht për shkak që vëllimi i zbatimit të këtij institucioni është mjaft i kufizuar, 
d.m.th. shtrihet vetëm në procedurën e vendimmarrjes për lejimin e rishikimit e jo edhe 
në procedurën e vetë rishikimit, ka arsye për ndryshimin e dispozitës me të cilën 
rregullohet beneficium cohaesionis, në atë mënyrë që kjo lehtësi të gjejë përdorim edhe 
në vetë rishikimin gjatë shqyrtimit gjyqësor, sepse kjo i përgjigjet më shumë thelbit të 
këtij privilegji, qëllimi i të cilit është trajtimi i njëjtë i të pandehurve në procedurën e 
rishikimit. Me fjalë të tjera, beneficium cohaesionis, siç është parashikuar nga ligji, 
vlen vetëm në një pjesë të procedurës së rishikimit e jo për tërë procedurën e rishikimit, 
gjë që është në kundërshtim me vetë qëllimin e këtij privilegji të rëndësishëm.  
Në fund, në literaturën e procedurës penale ekziston mendimi se praktika gjyqësore 
nuk shfrytëzon sa duhet mundësitë e gjera ligjore për zbatimin e këtij privilegji të 
rëndësishëm. Arsyeja qëndron pjesërisht në përcaktimin e paplotë dhe të paqartë të 
shtrirjes së aplikimit të kësaj lehtësie. Nga ana tjetër, ka mendime se ky institucion 
zbatohet kryesisht për bashëkryerësit e një vepre të njëjtë penale dhe fare rrallë për të 
bashkakuzuarit e veprave të ndryshme penale.  

                                                 
734 Stefanović-Zlatić, Milica, op.cit. fq. 144. 
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Neni 398 [Vendimi i Gjykatës së Apelit lidhur me ankesën ndaj aktgjykimit 
të gjykatës themelore] 

 
1. Gjykata e Apelit në seancë të kolegjit ose në bazë të shqyrtimit: 

1.1. e hudh ankesën si të paafatshme ose të palejuar; 
1.2. e refuzon ankesën si të pabazë dhe e vërteton aktgjykimin e gjykatës 

themelore; 
1.3. e anulon aktgjykimin dhe çështjen ia kthen gjykatës themelore për 

rigjykim dhe vendim; ose 
1.4. e ndryshon aktgjykimin e gjykatës themelore. 

2. Gjykata e Apelit mund të urdhërojë gjykatën themelore që të caktojë një 
tjetër gjyqtar të vetëm gjykues, kryetar të trupit gjykues ose trup gjykues 
sipas një sistemi të caktimit të lëndëve që të jetë objektiv dhe transparent, 
nëse Gjykata e Apelit vlerëson se gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit 
gjykues ose trupi gjykues që e ka gjykuar rastin në mënyrë të vazhdueshme 
nuk e ka zbatuar ligjin siç duhet, ka vlerësuar shumë gabimisht provat ose 
moscaktimi i gjyqtarit apo trupit gjykues tjetër do të rezultonte në 
keqpërdorim të drejtësisë ose konflikt të interesit. 

3. Gjykata e Apelit vendos për të gjitha ankesat kundër të njëjtit aktgjykim 
me një vendim. 

4. Vendimi i Gjykatës së Apelit nënshkruhet nga të gjithë gjyqtarët e kolegjit, 
përveç vendimit të marrë sipas nenit 399 ose 400 të këtij Kodi. Një anëtar i 
kolegjit mund të jep mendim të ndarë, mospajtues ose pajtues për çështjet 
juridike ose faktike lidhur me ankesën, dhe mendimi i tillë i bashkëngjitet 
vendimit kryesor. 

 
Paragrafi 1. 
 
Gjykata e Apelit lidhur me ankesën vendos në kolegj ose në shqyrtim gjyqësor. 
Vendimet e Gjykatës së Apelit, të cilat merren në kolegj ose shqyrtim gjyqësor mund të 
ndahen në vendime formale dhe meritore.  
Vendimet formale janë aktvendimet me të cilat ankesa hedhet si e paafatshme ose e 
palejuar. Ankesë e paafatshme sipas nenit 399, është ankesa e cila është paraqitur pas 
kalimit të afatit ligjor. Ndërkaq, ankesë e palejueshme është: a) ankesa e paraqitur nga 
personi pa të drejtë ankese ose nga personi që ka hequr dorë nga ankesa, b) kur ankesa 
është tërhequr, ose kur ankesa e tërhequr paraqitet sërish dhe c) kur ankesa nuk është e 
lejuar me ligj. Si të tilla këto vendime janë formale ngase gjykata nuk vendos në 
mënyrë meritore. Në të gjitha këto raste gjykata e apelit në seancë të kolegjit e hedh 
ankesën e paafatshme ose të palejuar. Përveç kësaj, vendim formal është edhe 
aktvendimi me të cilin anulohet aktgjykimi i atakuar me ankesë dhe çështja kthehet në 
rigjykim (neni 402). Për dallim nga dy vendimet e para, ku gjykata nuk lëshohet në 
bazueshmërinë e ankesës, me këtë vendim ndonëse shqyrtohet bazueshmëria e ankesës 
megjithatë nuk vendoset në mënyrë meritore.  
Vendime meritore të kolegjit të Gjykatës së Apelit janë aktgjykimi me të cilin 
refuzohet ankesa si e pabazuar dhe vërtetohet aktgjykimi i gjykatës themelore (neni 
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401) dhe aktgjykimi me të cilin aprovohet ankesa ose sipas detyrës zyrtare, ndryshohet 
aktgjykimi i gjykatës themelore (neni 402).  
Ndërkaq, në rastet kur kolegji i Gjykatës së Apelit e aprovon ankesën dhe me 
aktvendim e anulon aktgjykimin e gjykatës themelore (neni 402), Gjykata e Apelit 
mund të vendos edhe në shqyrtim gjyqësor. Në të vërtetë, kur Gjykata e Apelit vendos 
në shqyrtim, mund t’i merr të njëjtat vendime që i merr gjykata themelore në shqyrtim 
gjyqësor. Nga këto vendime, vetëm aktgjykimi refuzues (neni 363) është vendim 
formal, ndërkaq vendime meritore janë aktgjykimi lirues (neni 364) me të cilin i 
akuzuari lirohet nga akuza dhe aktgjykimi dënues me cilin i akuzuari shpallët fajtor 
(neni 304).  
 
Paragrafi 2. 
 
Me rastin e anulimit të aktgjykimit të gjykatës themelore, Gjykata e Apelit mund të 
urdhërojë gjykatën themelore që të caktojë një tjetër gjyqtar të vetëm gjykues, kryetar 
të trupit gjykues ose trup gjykues sipas një sistemi të caktimit të lëndëve që të jetë 
objektiv dhe transparent. Ratio legis për këtë veprim është që Gjykata e Apelit të ketë 
vlerësuar se gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues ose trupi gjykues i cili e 
ka gjykuar rastin në mënyrë të vazhdueshme nuk e ka zbatuar ligjin në mënyrë 
adekuate, ka vlerësuar shumë gabimisht provat ose mos caktimi i gjyqtarit apo trupit 
gjykues tjetër do të rezultonte me keqpërdorim të drejtësisë ose konflikt të interesit. Se 
kur do të plotësohen kushtet nga paragrafi 2 i këtij neni, është çështje faktike. 
 
Paragrafi 3. 
 
Me këtë dispozitë rregullohet mënyra e vendosjes së Gjykatës së Apelit në rastet kur 
kundër aktgjykimit të njëjtë janë paraqitur më shumë ankesa. Në të vërtetë, sipas kësaj 
dispozite, nëse kundër aktgjykimit të njëjtë janë paraqitur më shumë ankesa, për të 
gjitha ankesat vendos kolegji i Gjykatës së Apelit me një vendim. Në këtë rast 
vendimet e Gjykatës së Apelit sipas përmbajtjes mund të jenë të thjeshta dhe të përbëra 
përkatësisht të kombinuara. Kështu, vendimet e thjeshta kanë vetëm një lloji të 
përmbajtjes ashtu siç përcaktohet në paragrafin 1 të këtij neni, ndërkaq ato të përbëra 
përkatësisht të kombinuara përmbajnë në vete elemente të më shumë modeleve të 
vendimeve (p.sh. me aktgjykim refuzohet ankesa e prokurorit të shtetit dhe pjesërisht 
aprovohet ankesa e të akuzuarit dhe i shqiptohet dënimi më i butë me burgim). 
 
Paragrafi 4. 
 
Me këtë dispozitë përcaktohet qartë se vendimet e Gjykatës së Apelit parimisht i 
nënshkruajnë të gjithë gjyqtarët e kolegjit më përjashtim të vendimeve me të cilat 
hedhet ankesa si paafatshme ose e palejuar (neni 400). Nëse, me këtë dispozitë 
përcaktohet se sipas rregullit vendimet e Gjykatës së Apelit nënshkruhen nga të gjithë 
gjyqtarët e kolegjit, njëherësh nuk përcaktohet shprehimisht se kush i nënshkruan 
vendimet me të cilat hedhet ankesa si e pa afatshme dhe e pa lejuar nga neni 422 dhe 
423. Me interpretimin e kësaj dispozite në bazë të rregullës argumentum a contrario, 
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rezulton se vendimet më të cilat hedhet ankesa e pa lejuar nënshkruhen vetëm nga 
kryetari i kolegjit. 
Përveç kësaj, sipas kësaj dispozite, njëri anëtar i kolegjit mund të jep mendim tjetër, 
mospajtues ose pajtues për çështjet juridike ose faktike lidhur me ankesën i cili i 
bashkëngjitet vendimit kryesor. Me këtë zgjidhje synohet të rregullohen ato situata 
procedurale në praktikën gjyqësore, kur gjyqtarët në bazë të parimit të bindjes së lirë 
paraqesin dhe shprehin mendimet e tyre të ndryshme nga gjyqtarët tjerë të kolegjit 
lidhur me çështjet juridike dhe faktike, mendime këto të cilat i bashkëngjitën vendimit 
kryesor. 
 
Neni 399 [Hudhja e ankesave të paafatshme] 
  

Gjykata e Apelit me aktvendim e hudh ankesën si të paafatshme kur kon-
staton se është paraqitur pas kalimit të afatit ligjor. 

 
Gjykata e Apelit, vlerëson afatshmërinë e ankesës dhe nëse gjen se ankesa është 
paraqitur jashtë afatit ligjor, nuk është e autorizuar që shkresat e lëndës t’ia kthej 
kryetarit të trupit gjykues për të marrë aktvendim për hedhje të aktvendimit, por vet 
vendos me aktvendim më të cilin e hedhë ankesën. Si e tillë kjo zgjidhje, vërtetë e 
shpejton procedurën penale por në anën tjetër pala e pa kënaqur humbë mundësinë për 
të paraqitur ankesë kundër aktvendimit me të cilin hidhet ankesa. Pamundësia për të 
atakuar aktvendimin e Gjykatës së Apelit me të cilin hidhet ankesa kompensohet në atë 
mënyrë që në gjykatën e Apelit vendos kolegji. Gjykata e Apelit duke e hedhur 
ankesën si të paafatshme, njëherësh nuk mund të lëshohet në vlerësimin e 
arsyeshmërisë së shkaqeve të ankesës përfshirë edhe rastet e shkeljeve ligjore për të 
cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare (neni 394). Kjo për arsye se aktvendimi mbi 
hedhjen e ankesës është vendim tejet formal. Gjykata e Apelit me rastin e hedhjes së 
ankesës nuk lëshohet në shqyrtimin eventual të ekzistimit përkatësisht mos ekzistimit 
të shkeljeve eventuale të dispozitave ligjore, për shkak të tretmanit të ndryshëm dhe të 
pabarabartë të atyre rasteve ku gjykata themelore ka hedhur me kohë ankesën si të 
paafatshme, ku nuk ekziston praktikisht mundësia e shqyrtimit të shkeljeve ligjore dhe 
të atyre rasteve ku shkeljet do të shqyrtoheshin sipas ankesave të cilat me gabimin e 
gjykatës themelore kanë arritur në gjykatën e shkallës së dytë. 
Në këtë kontekst, i akuzuari sipas kushteve të përcaktuara në nenin 442 ka të drejtë të 
paraqesë kërkesë për kthim në gjendje të mëparshme (restitutio in integrum).  
Për dallim subjektet e theksuar më parë, prokurori i shtetit dhe mbrojtësit në aktgjykim 
nuk udhëzohen për të drejtën e ankesës ngase se vlen supozimi se këta subjekt i njohin 
dispozitat me të cilat rregullohen afatet për ndërmarrjen e veprimeve procedurale. Për 
këtë arsye do të konsiderohet e paafatshme ankesa e prokurorit të shtetit dhe e 
mbrojtësit kur paraqitet pas afatit ligjor, ndonëse është në përputhje me udhëzimin e 
gabuar të gjykatës.  
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Neni 400 [Hudhja e ankesës së palejueshme] 
 

Gjykata e Apelit me aktvendim e hudh ankesën si të palejueshme kur 
konstaton se është paraqitur nga personi pa të drejtë ankese ose nga personi 
që ka hequr dorë nga ankesa, apo kur ankesa është tërhequr, ose kur ankesa 
e tërhequr paraqitet sërish apo ankesa nuk është e lejuar me ligj. 

 
Me dispozitat e nenit 381 përcaktohen decidivisht personat që mund të paraqesin 
ankesë kundër aktgjykimit të gjykatës themelore. Së këndejmi çdo ankesë e paraqitur 
nga personat të tjerë konsiderohet ankesë e paraqitur nga personat e paautorizuar. 
Ankesën e tillë e hedhë me aktvendim kolegji i Gjykatës së Apelit. Kështu, ankesë e 
palejuar është ankesa e paraqitur nga personi i paautorizuar (neni 381), ose kur ankesa 
sipas ligjit nuk është e lejuar (p.sh. ankesa e të akuzuarit në dëm të tij ose ankesa e të 
dëmtuarit e paraqitur jashtë rasteve të përcaktuara në nenin 381 paragrafi 3).  
 
Neni 401 [Refuzimi i ankesës së pabazë dhe vërtetimi i aktgjykimit 

të gjykatës themelore] 
 

Gjykata e Apelit me aktgjykim refuzon ankesën si të pabazë dhe vërteton 
aktgjykimin e gjykatës themelore kur vërteton se nuk ekzistojnë shkaqet 
për të cilat është ushtruar ankesë ndaj aktgjykimit dhe nuk ka shkelje të 
ligjit sipas nenit 394, paragrafi 1. i këtij Kodi. 

 
Sipas kësaj dispozite, Gjykata e Apelit, duke vendosur lidhur me ankesë merr 
aktgjykim meritor, dispozitivi i së cilës përmban vendimin me të cilin refuzohet ankesa 
si e pa bazuar dhe vendimin me të cilin vërtetohet aktgjykimi i gjykatës themelore. Për 
të marrë Gjykata e Apelit këto vendime duhet të plotësohen kumulativisht dy kushte: 1) 
të mos ekzistojnë shkaqet për të cilat është ushtruar ankesë ndaj aktgjykimit dhe 2) të 
mos ketë shkelje të ligjit sipas nenit 394 paragrafi 1. Mirëpo, nëse nuk është plotësuar 
kushti i dytë, përkatësisht kur Gjykata e Apelit sipas detyrës zyrtare konstaton se 
ekzistojnë shkeljet përkatëse ligjore nga neni 394 paragrafi 1, në këtë rast me 
aktgjykimin e Gjykatës së Apelit refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe aktgjykimi i 
gjykatës themelore prishet përkatësisht ndryshohet. Në të njëjtën mënyrë do të veprojë 
Gjykata e Apelit kur e ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës themelore lidhur 
me vendimin përkitazi me sanksionin penal ose vendimin përkitazi me konfiskimin e 
masës pasurore sipas nenit 396.  
Me fjalë të tjera, Gjykata e Apelit e merr aktgjykim sipas këtij neni, kur vërteton se nuk 
ekzistojnë shkaqet për të cilat është ushtruar ankesë ndaj aktgjykimit e as shkeljet 
ligjore për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. Rrjedhimisht nuk ekzistojnë 
shkaqet për të cilat është ushtruar ankesë në rastet kur pretendimet e ankesës nuk kanë 
të bëjnë me lëndën e aktgjykimit të kundërshtuar. Shkaqet e kundërshtimit të 
aktgjykimit ekzistojnë vetëm nëse shprehen në dispozitivin e aktgjykimit, përkatësisht 
kur përmbajtja e dispozitivit pjesërisht ose në tërësi është e pa drejtë, për shkak të 
ekzistimit të këtyre shkaqeve. Me fjalë të tjera, nuk ekziston shkaku i ankesës kur 
vetëm në arsyetim ka mangësi dhe këto të meta nuk shprehen njëkohësisht edhe në 
dispozitivin e aktgjykimit. Për më tepër, e meta me të cilën ka të bëjë ankesa nuk është 
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e thënë që domosdoshmërisht të paraqitet në dispozitivin e aktgjykimit, por mjafton që 
ajo të ketë sjellë tek aktgjykimi i padrejtë, ose kur për shkak të mungesës së arsyeve të 
aktgjykimit është e pamundur të shqyrtohet dispozitivi i aktgjykimit.  
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit me të cilin ankesa refuzohet si e pa bazuar dhe 
vërtetohet aktgjykimi i gjykatës themelore, bën pjesë në të ashtuquajturat vendimet e 
thjeshta. Për dallim nga aktgjykimi i thjeshtë, i cili vjen në shprehje në dispozitën e 
këtij neni, aktgjykimi i përbërë përfshinë më shumë vendime. Gjykata e Apelit merr 
aktgjykim të përbërë kur, p.sh. kolegji i Gjykatës së Apelit në një anë në bazë të nenit 
400 e hedhë ankesën e prokurorit të shtetit si të paafatshme, ndërkaq në anën tjetër 
ankesën e të akuzuarit e refuzon si të pa bazuar dhe e vërteton aktgjykimin e Gjykatës 
së Apelit.  
  
Neni 402 [Anulimi i aktgjykimit të gjykatës themelore] 
 
1. Gjykata e Apelit, në raste të caktuara, anulon aktgjykimin e gjykatës the-

melore dhe çështjen e kthen në rigjykim kur vërteton se: 
1.1. ekziston shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale, dhe 

Gjykata e Apelit nuk mund të procedojë sipas nenit 403 të këtij Kodi; 
ose 

1.2. për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes 
faktike duhet urdhëruar shqyrtim të ri gjyqësor në gjykatë themelore 
dhe Gjykata e Apelit nuk mund të procedojë sipas nenit 403 të këtij 
Kodi. 

2. Gjykata e Apelit me aktvendim e anulon aktgjykimin e gjykatës themelore 
edhe refuzon aktakuzën nëse konstaton rrethanat nga neni 358, paragrafi 1. 
i këtij Kodi. Gjykata e Apelit procedon në të njëjtën mënyrë kur gjen se 
gjykata themelore nuk ka pasur kompetencë lëndorë për gjykimin e rastit, 
përveç kur ankesa është paraqitur vetëm në favor të të akuzuarit. 

3. Gjykata e Apelit mund të anulojë pjesërisht aktgjykimin e gjykatës theme-
lore kur pjesë të posaçme të aktgjykimit mund të veçohen pa ndonjë pasojë 
për gjykim të drejtë. 

4. Në qoftë se i akuzuari gjendet në paraburgim, Gjykata e Apelit shqyrton 
nëse ende ekzistojnë shkaqet për paraburgim dhe vendos me aktvendim për 
vazhdimin ose heqjen e paraburgimit. Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet 
ankesë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Gjykata e Apelit duke miratuar ankesën e anulon aktgjykimin e shkallës së parë dhe 
çështjen e kthen në rigjykim735 në këto raste: 1) kur vërteton se ekzistojnë shkelje 
                                                 
735 Shih: Aktvendimin e Gjykatës së Apelit PAKR. nr. 178/2014, dt. 14.05.2014, me të cilin anulohet 
aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë P. nr. 301/2009, PKR. nr. 34/2013, të dt. 04.11.2013 dhe 
çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. 
nr. 464/2012, dt. 13 dhjetor 2012, me të cilin anulohet, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, P. nr. 
149/2012 dt. 25 korrik dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim; Aktvendimin e 
Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 135/2012, dt. 6 qershor, 2012, me të cilin anulohet, aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P. nr. 619/2011, dt. 3 shkurt 2012 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës 
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esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe Gjykata e Apelit nuk mund ta 
ndryshojë aktgjykimin e gjykatës themelore, sipas nenit paragrafi 1 dhe 2 të nenit 403 
dhe 2) kur vërteton se për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes 
faktike duhet urdhëruar shqyrtim të ri gjyqësor në gjykatën themelore. Siç mund të 
shihet, sipas paragrafit 1 të këtij neni, bazë e parë për anulimin e aktgjykimit të 
gjykatës themelore është ekzistimi i shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 
penale, nga neni 403. Me fjalë të tjera, kur gjykata duke vendosur lidhur me ankesën 
ose sipas detyrës zyrtare gjen se ekzistojnë shkeljet esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, për të cilat anulohet aktgjykimi i gjykatës themelore, Gjykata e 
Apelit nuk i shqyrton bazat tjera të ankesës duke përfshirë shkeljet e ligjit penal në dëm 
të të pandehurit ose vërtetimin e gabuar ose jo i plotë të gjendjes faktike. Në këtë rast, 
shkeljet esenciale kanë për pasojë anulimin jo vetëm të aktgjykimit por edhe të 
procedurës në të cilën është marr aktgjykimi i tillë. Prandaj, sipas kësaj dispozite, 
aktgjykimi i gjykatës themelore, anulohet ngase shkeljet në fjalë nuk mund të evitohen 
pa mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor e në anën tjetër nuk mund të evitohen me ndryshim 
të aktgjykimit (neni 403). 
Po ashtu, kur Gjykata e Apelit duke vendosur lidhur me ankesë gjen se gjendja faktike 
është vërtetuar në mënyrë të gabuar ose jo të plotë, e anulon aktgjykimin dhe urdhëron 
mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor para gjykatës themelore ngase nuk ka autorizim që 
gjendjen faktike ta ndryshojë në seancë të kolegjit (390). Në rastet kur Gjykata e Apelit 
e anulon aktgjykimin e gjykatës themelore për shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të 
plotë të gjendjes faktike, kjo gjykatë nuk e shqyrton ankesën për shkak të shkeljeve të 
ligjit penal, nga që nuk mund të shqyrtohet aplikimi i drejtë ose jo i ligjit penal pa ditur 
se çfarë gjendje faktike do të vërtetohet në shqyrtimin gjyqësor para gjykatës 
themelore. Mirëpo, kur Gjykata e Apelit gjen se nuk ekzistojnë shkeljet esenciale ose 
vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike, ose këto shkelje në ankesë nuk janë 
theksuar, shkeljet e ligjit penal të theksuara në ankesë, gjykata i eviton me ndryshimin 
e aktgjykimit 
Nëse zgjidhjet e mësipërme të KPP-së krahasohen me sistemin anglo-amerikan të 
procedurës penale, mund të përfundohet se edhe në sistemin anglo-amerikan Gjykata e 

                                                                                                                            
së parë në rigjykim; Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 146/2011 me të cilin anulohet, 
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P. nr. 31/2008, dt. 15 shkurt 2011 dhe çështja i kthehet gjykatës 
së shkallës së parë në rigjykim; Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 171/2012, dt. 21 
qershor, 2012, me të cilin anulohet, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, P. nr. 39/2012, dt. 7 mars 
2012 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim; Aktvendimin e Gjykatës Supreme të 
Kosovës, Ap. nr. 464/2011, dt. 5 janar, 2011, me të cilin anulohet, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në 
Prishtinë, P. nr. 273/2011 dt. 13 korrik 2011 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim; 
Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 464/2011, dt. 5 janar, 2011, me të cilin anulohet, 
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P. nr. 273/2011, dt. 13 korrik 2011 dhe çështja i kthehet 
gjykatës së shkallës së parë në rigjykim; Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 368/2011, 
dt. 1 shkurt, 2012, me të cilin anulohet, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, P. nr. 266/2008, dt. 16 
qershor 2011 dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim; Aktvendimin e Gjykatës Apelit të 
Kosovës, PAKR. nr. 356/2014, dt. 15 shtator 2014, me të cilin anulohet, aktgjykimi i Gjykatës Themelore 
në Prishtinë, PKR. nr. 38/13, dt. 23.01.2014 dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim; 
Aktvendimin e Gjykatës Apelit të Kosovës, PAKR. nr. 521/2013, dt. 05 mars 2014, me të cilin anulohet, 
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P. nr. 101/12, dt. 30.05.2012 dhe çështja i kthehet të njëjtës 
gjykatë për rigjykim; Aktvendimin e Gjykatës Apelit të Kosovës, PAKR. nr. 67/2014, dt. 04.03.2014, me të 
cilin anulohet, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, PKR. nr. 74/2013, dt. 14.10.2013 dhe çështja i 
kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim. 
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Apelit mund të aprovojë ankesën e mbrojtësit të akuzuarit për shkak të shkeljeve të 
procedurës penale dhe ta anulojë aktgjykimin sikurse edhe në procedurën tonë penale. 
Mirëpo, për dallim nga procedura e jonë penale, ku lejohet atakimi i aktgjykimit për 
shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, në sistemin e 
procedurës penale anglo-amerikane palët nuk kanë të drejtë ta atakojnë drejtpërsëdrejti 
aktgjykimin për shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjen faktike. 
 
Paragrafi 2. 
 
Në procedurën para gjykatës themelore sipas nenit 358 parag 1, trupi gjykues me 
aktvendim e hedhë aktakuzën nëse plotësohen këto kushte: 1) kur procedura është 
zbatuar pa kërkesën e prokurorit të shtetit 2) kur ka munguar propozimi i kërkuar i të 
dëmtuarit ose leja e organit publik kompetent apo nëse organi publik kompetent e ka 
tërhequr lejen ose 3) kur ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përkohësisht e pengojnë 
ndjekjen. Në vijim të këtij neni përcaktohet se gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 
gjykues mund të marr aktvendimin për hedhjen e aktakuzës, edhe pas caktimit të 
shqyrtimit gjyqësor.  
Ndërkaq, në paragrafin 2 të këtij neni në një anë synohet të rregullohen rastet kur 
Gjykata e Apelit në procedurën e shqyrtimit të ankesës gjen se ekzistojnë rrethanat nga 
neni 358, paragrafi 1 dhe në anën tjetër rregullohen rastet kur Gjykata e Apelit 
konstaton se gjykata themelore nuk ka kompetencë lëndore për ta gjykuar çështjen 
penale.  
Nga interpretimi bukval i kësaj dispozite rezulton se në rastin e parë, Gjykata e Apelit 
vepron në atë mënyrë që e anulon aktgjykimin e gjykatës themelore me aktvendim dhe 
e refuzon aktakuzën, (trupi gjykues i gjykatës themelore e hudhë me aktvendim 
aktakuzën), ndërkaq në rastin e dytë, Gjykata e Apelit vepron parimisht në mënyrë të 
njëjtë, ashtu që e anulon me aktvendim aktgjykimin e gjykatës themelore dhe refuzon 
aktakuzën në rastet kur konstaton se gjykata themelore nuk ka kompetencë lëndore për 
të gjykuar çështjen, më përjashtim të atyre rasteve kur ankesa është paraqitur vetëm në 
dobi të të akuzuarit. Kjo do të thotë se në këtë rast Gjykata e Apelit, duke vendosur 
lidhur me ankesë të paraqitur vetëm në dobi të akuzuarit, nuk e anulon aktgjykimin e 
gjykatës themelore vetëm për shkak të moskompetencës lëndore por e len ashtu siç 
është. Ratio legis e këtij veprimi të gjykatës, siç theksohet në një pjesë të literaturës 
qëndron në faktin se nuk ka kuptim të prishet aktgjykimi i gjykatës për ta dërguar në 
gjykatën kompetente e cila nuk mund t’i shqiptojë as sanksion më të pavolitshëm e as 
sanksion sipas ligjit më të pavolitshëm para se gjithash për shkak të ndalesës 
reformatio in peius736 
Mirëpo, parag. 2, kështu siç është formuluar është tejet i paqartë dhe si i tillë mund të 
krijojë vështirësi dhe dilema për zbatuesit e ligjit. Kjo për arsye se sipas kësaj 
dispozite, Gjykata e Apelit duke vendosue lidhur me ankesë, autorizohet që 
njëkohësisht me aktvendim mund të anulojë aktgjykimin e gjykatës themelore dhe të 
refuzojë aktakuzën kur përmbushën kushtet nga neni 385 parag. 1. Në të njëjtën 
mënyrë, Gjykata e Apelit autorizohet të veprojë edhe kur gjen se gjykata themelore nuk 
ka pas kompetencë lëndorë për gjykimin e rastit, përveç kur ankesa është paraqitur 
vetëm në favor të të akuzuarit. Me fjalë të tjera, Gjykata e Apelit, duke vedosur lidhur 
                                                 
736 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 857-858. 
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me ankesë nuk mund që një vendim njëkohësisht të anulojë dhe të ndryshojë nga se 
këto nocione janë të kundërta dhe përjashtohen ndërmjet veti. Kështu, me aktvendim në 
Gjykatën e Apelit vendoset vetëm në këto raste: a) kur anulohet aktgjykimi ankimuar 
dhe çështja kthehet në rigjykim b) kur vendoset në shqyrtim në Gjykatën e Apelit dhe 
c) kur procedura penale pushohet për shkak të vdekjes së të pandehurit. Në të gjitha 
rastet tjera Gjykata e Apelit vendosë me aktgjykim. Kështu, kur Gjykata e Apelit duke 
vendosur lidhur me ankesë e refuzon aktakuzën, në këtë rast e ndryshon aktgjykimin e 
gjykatës themelore eksluzivisht me aktgjykim, ngase akgjykimi i gjykatës themelore 
nuk mund të ndryshohet me aktvendim, siç përcaktohet gabimisht në parag. 2 të këtij 
neni. 
Përveç kësaj, sipas dispozitës së parag. 2 ndalohet refuzimi i aktakuzës kur ankesa 
është paraqitur në favor të të akuzuarit. Kjo zgjidhje si e tillë mund të jetë në dëm të 
interesit të të akuzuarit, ngase kur refuzohet aktakuza i pandehuri para gjykatës 
komepetente është i mbrojtur me ndalesën reformatio in peius e në anën tjetër, nuk 
përjashtohet mundësia që gjykata kompetente të akuzuarit t’i shqiptoj dënim më të butë 
se ai që i kishte shqiptuar gjykata e shkallës së parë. Për këto arsye për t’i mundësuar të 
akuzuarit që nëpërmjet aktgjykimit refuzues të arrijë eventualisht dënim më të butë, 
këtë mundësi (shqiptimin e aktgjykimit refuzues) duhet parashikuar si në rastet kur 
ankesa është paraqitur në dëm të akuzuarit ashtu edhe në rastet kur është parqitur vetëm 
në favor të të akuzuarit. Kjo praktikisht mund të arrihet duke hequr nga parag. 2 i këtij 
neni formulimin:“përveç kur ankesa është paraqitur vetëm në favor të të akuzuarit” 
 
Paragrafi 3. 
 
Gjykata e Apelit mund ta anulojë aktgjykimin në tërësi ose pjesërisht. Me dispozitën e 
paragrafit 3 të këtij neni parashikohet mundësia që Gjykata e Apelit ta anulojë 
pjesërisht aktgjykimin e gjykatës themelore. Anulimi i pjesshëm vjen në shprehje në 
situata të ndryshme procedurale por kusht themelor për anulim të pjesshëm të 
aktgjykimit është që një pjesë e aktgjykimit të mund të ndahet duke mos u shpreh 
negativisht në gjykimin e drejtë të asaj pjese të aktgjykimit i cili është anuluar. Kështu, 
Gjykata e Apelit në rastin e koneksitetit objektiv përkatësisht kur më shumë persona 
kryejnë një vepër penale, mund ta vërtetojë aktgjykimin ndaj disa personave ndërkaq 
ndaj të tjerëve ta anulojë aktgjykimin. Aktgjykimi në pjesën që është vërtetuar e merr 
formën e prerë, ndërkaq lidhur me pjesën tjetër që është anuluar pjesërisht do 
zhvillohet rigjykim para gjykatës themelore. Aktgjykimi ndonëse në pjesën që është 
vërtetuar merr formën e prerë, ai si tillë nuk mund të ekzekutohet, përderisa aktgjykimi 
në tërësi nuk merr formën e prerë. Me fjalë të tjera kur Gjykata e Apelit anulon 
pjesërisht aktgjykimin e gjykatës themelore, kjo do të thotë se aktgjykimi në pjesën e 
anuluar nuk ekziston juridikisht. Për këtë arsye, lidhur me pjesën e anuluar, Gjykata e 
Apelit urdhëron mbajtje të shqyrtimit gjyqësor. 
 
Paragrafi 4. 
 
Gjykata e Apelit, me rastin e anulimit të aktgjykimit të gjykatës themelore sipas 
detyrës zyrtare duhet të shqyrtojë nëse edhe më tutje ekzistojnë shkaqet për paraburgim 
(neni 187) dhe më pas merr aktvendim për vazhdim ose heqje të paraburgimit. Me 
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rastin e vlerësimit të ekzistimit të kushteve për paraburgim, Gjykata e Apelit shqyrton 
jo vetëm nëse ekzistojnë shkaqet për paraburgim nga të cilat është caktuar ose 
vazhduar paraburgimi por edhe nëse eventualisht janë paraqitur shkaqet të reja për 
paraburgim. Gjykata e Apelit, nëse gjen se ekziston njeri nga kushtet për paraburgim 
nga neni 187 e vazhdon paraburgimin me aktvendim dhe në të kundërt nëse gjen se nuk 
ekziston asnjë nga shkaqet për paraburgim e me aktvendim e heq paraburgimin. 
Kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit me të cilin vazhdohet ose hiqet paraburgimi, 
nuk është e lejuar ankesa.  
Duhet theksuar se sipas kësaj dispozite Gjykata e Apelit nuk është e autorizuar që ndaj 
të akuzuarit i cili gjendet në liri të caktojë paraburgimin. Por, gjykata themelore, të 
cilës i është kthyer çështja në rigjykim, mund të marr aktvendim për caktimin e 
paraburgimit nëse përmbushen kushtet për paraburgim nga neni 187. Në këtë mënyrë 
analoge zbatohen dispozitat e nenit 367 paragrafi 2 dhe 3 me të cilat rregullohet 
caktimi, vazhdimi ose heqja e paraburgimit pas shpalljes së aktgjykimit deri sa 
aktgjykimi të marrë formën e prerë. 
Në rast se Gjykata e Apelit ka marr aktvendim për vazhdimin e paraburgimit, 
aktvendimi i tillë mbi vazhdimin e paraburgimit i nënshtrohet kontrollit periodik të 
gjykatës themelore në mbështetje të nenit 287, paragrafi 2. 
 
Praktika gjyqësore 
 
“Në pjesën e arsyetimit ku flitet për gjendjen faktike, e cila dallon nga gjendja faktike e 
përshkruar në dispozitiv të të njëjtit aktgjykim, nuk janë cekur në mënyrë të plotë faktët 
e vertëtuara gjatë seancës kryesore, nuk janë paraqitur qartë dhe në mënyrë të plotë se 
cilat faktë dhe për çfare arsye konsiderohen si të vertëtuara apo të pavertëtuara. Pra, 
në arsyetimin e ketij aktgjykimi nuk janë dhenë arsyet lidhur me faktet vendimtare, siç 
parashikohet me nenin 396 par.7 të KPPPK (me që është fjala për veprën penale të 
rrezikimit të trafikut publik është dashur që në dispozitiv të thuhet se çfarë shpejtësie 
është zhvilluar në momentin kritik dhe cila shpejtësi është e lejuar në vendin e ngjarjes, 
të cilat mungonin). Këto lëshime përbëjnë shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, parashikuar nga neni 403 par.1 pika 12 të KPPPK, siç thuhet me të 
drejtë në kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit.”  
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl. nr. 12/2004 dt. 9.11.2004, Buletini i 
praktikës gjyqësore 2004/2005, fq.15.) 
 
“Në shqiptimin e aktgjykimit të shkallës së pare është vendosur që gjykimi me kusht do 
të revokohet nësë i pandehuri në afat prej tre muaj prej plotëfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi nuk paguan perfaqësueses ligjore, nënës së te miturëve D.E. dhe E.E. te 
gjitha ratat e arritura me të cilat është obliguar në emer të obligimit për mbajtjen e 
vajzës së mitur dhe ate për periudhen 30 shtator 2005 deri 16 prill 2008. 
Ky shqiptim i aktgjykimit është i paqartë më që gjykata e shkallës së pare nuk ka 
shënuar shumën e përgjithshme të cilën do ta paguj në kohën e caktuar, nën kërcnimin 
e revokimit të gjykimit me kusht dhe ekzekutimin e denimit të caktuar me burg në 
kohëzgjatje prej 30 ditësh. Ky lëshim i gjykatës së shkallës së pare që të përcaktoj 
shumën e detyrimit në të holla të cilën i pandehuri obligohet ta paguaj e bënë 
aktgjykimin të pakuptueshëm, gjë që paraqet shkelje esnciale të dispozitave të 
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procedures penale nga neni 376 al.1 pika 11 të LPP, për çka aktgjykimi i ankimuar nuk 
mund të shqyrtohet.” 
(Aktgjykim i Gjykatës së Lartë në Podgoricë, Kz. Br.1950/09, dt.18.11.2009.) 
 
 “Në shqiptim të aktgjykimit të shkallës së pare, gjykata ka shpallë fajtor të pandehurin 
dhe e ka gjykuar të pandehurin P.B., me denim burgu në kohëzgjatje prej tre muaj, 
përshkak të veprës penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 152 al.2 lidhur al.1 të 
Kodit Penal. 
Gjykata duke dhënë aresyet në pikëpamje të vendimit për dënimin në fq. e gjashtë në 
pasusin e katërt, thekson se i pandehuri P.B. gjykohet për vepër penale të sjelljes 
huligane nga neni 399 al.2 lidhur me al.1 të Kodit Penal, gjithashtu me denim burgu 
në kohëzgjatje prej 3 muaj burg. Kështu gjykata e shkallës së pare në arësyetimin e 
aktgjykimit të ankimuar të pandehurin e gjykon për veper penale tjeter për të cilën 
është shpallë fajor, me çka janë shkelë esencialishtë dispozitat e procedures penale nga 
neni 376 al.1 pika 11 të LPP.”  
(Aktvendim i Gjykatës së Lartë në Podgoricë, Kz.br.2104/08, dt.31.08.2009). 
  
“Rrezikshmëria shoqërore sipas vlerësimit të kësaj Gjykate është element i vepres 
penale ashtu si me të drejt cekë mbrojtësi i të akuzuarëve në pergjigjen e dhënë ndaj 
ankeses së prokurorit, ndërsa më që në ankesë nuk ceket ndonjë rrethanë tjeter 
rënduese në anen e të akuzuarëve, e as që kjo Gjykatë gjen, pretendimet që të 
akuzuarëve tu shqiptohen dënime më të ashpra janë të pa bazuara.” 
(Aktgykim i Gjykates Supreme të Kosovës, Ap. nr. 71/2005, dt. 5.04.2005. Buletini 
2004/2005, fq.108). 
 
“Duke e vlerësuar aktgjykimin e ankimuar perkitazi me vendimin për dënimin, kjo 
Gjykatë i pranon të gjitha rrethanat e konstatuara dhe drejtë të vlerësuara për të 
akuzuarin G.L., se është i ri, i pa pune, gjer me tani i pa gjykuar, si rrethana 
lehtësuese, dhe prej rrethanave rënduese se këto vepra penale në Kosovë janë në rritje 
e sipër, kurse rrethanen se me kryerjen e vepres ka dashtë me perfitu pasuri të 
kundërligjshme, duke shfrytëzuar pozitën e rëndë të dëmtuares, këto perbëjnë elementet 
e vepres penale /trafikimit/, prandaj si të tilla nuk mund të qendrojnë.” 
(Aktgjykim i Gjykatës Supreme, Ap.nr.89/2005, dt.24.05.2005. Buletini 2004/2005, 
fq.112.) 
 
“Sipas vlersimit te kësaj Gjykate, Gjykata e Shkalles se pare i ka mbivlersuar rrethanat 
lehtesuese/ mosha e re, se me parë nuk ka qenë i gjykuar, sjelljet korrekte para 
gjykates, ndersa rrethana rënduese nuk ka gjetur, dhe ka shqiptuar një sanksion penal 
/nje gjobe prej 400 euro/ që nuk është në perpjestim me intensitetin e rrezikshmerise 
shoqerore të veprës se kryer penale dhe me shkallen e përgjegjesisë penale të të 
akuzuarit, si ekzekutor, duke pasur parasysh se tek i akuzuari eshte gjetur arma dhe 
municioni te cilat fare nuk u lejohen qytetarëve, gjë qe paraqesin rrezikshmeri te lartë 
shoqerore.” 
(Aktgjykimi i Gjykates Supreme të Kosoves, Ap. nr. 464/2004, dt. 8.02.2005. Bot. ne 
Buletinin 2004/2005, fq.175.) 
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“Gjykata Supreme çmon se denimi i shqiptuar /500 euro gjobe per vrasje në tentativë 
nga neni 30 i LPK lidhur me nenin 19 te LPJ/ është i butë, qe i ka shqiptuar gjykata e 
shikalles së parë, bazuar në rrethanat në te cilat është kryer vepra penale ne prani te 
disa femijeve, pastaj intensiteti i rrezikimit te mirës se mbrojtur, /lendimet qe i kishte 
pësuar i demtuari kanë qenë serioze/, si dhe shkallën e përgjegjesisë penale te miturit 
si kryrës, i mitur madhor /tani ka mbushur moshën 21 vjet e denon 600 euro/. 
(GJS E Kosoves, Apm.1/2005, dt.15.11.2005. Bot.ne Buletinin e GJS korrik /shkurt 
2005/, fq. 9.) 
 
Neni 403 [Ndryshimi i aktgjykimit të gjykatës themelore] 
 
1. Gjykata e Apelit e ndryshon aktgjykimin e gjykatës themelore me akt-

gjykim kur vërteton se gjykata themelore ka bërë vërtetim të gabuar apo jo 
të plotë të fakteve, dhe për këtë qëllim: 
1.1. në bazë të kërkesës së palëve ose sipas detyrës zyrtare, zbaton shqyr-

tim për të marr prova të reja apo për të përsëritur shqyrtimin e pro-
vave në mënyrë që të vlerësojë drejtë dhe të çmojë provat materiale; 
ose 

1.2. mund të vërtetojë dhe të çmojë provat materiale pa mbajtur shqy-
rtim, nëse nuk ka nevojë për të marrëprova të reja apo për të përsë-
ritur shqyrtimin e provave. 

2. Kur Gjykata e Apelit çmon se ekzistojnë kushtet ligjore për shqiptimin e 
vërejtjes gjyqësore, e ndryshon aktgjykimin e gjykatës themelore me akt-
gjykim dhe shqipton vërejtjen gjyqësore. 

3. Kur për shkak të ndryshimit të aktgjykimit të gjykatës themelore ka arsye 
për caktimin ose heqjen e paraburgimit, për këtë Gjykata e Apelit merr 
aktvendim të posaçëm. Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Gjykata e Apelit duke vendosur lidhur me ankesën, përveç vendimeve të theksuara më 
parë mund të marr edhe vendim me të cilin e ndryshon aktgjykimin e gjykatës 
themelore. Këtë vendim kolegji i Gjykatës së Apelit e merr në formë të aktgjykimit me 
të cilin në mënyrë meritore vendoset çështja penale. Për të marrë kolegji këtë vendim, 
duhet të plotësohen kushtet nga paragrafi 1 i këtij neni: Kështu Gjykata e Apelit e 
ndryshon aktgjykimin e gjykatës themelore me aktgjykim në rastet kur vërteton se 
gjykata themelore ka bërë vërtetim të gabuar apo jo të plotë të fakteve, dhe në këtë rast: 
a) në bazë të kërkesës së palëve ose sipas detyrës zyrtare, zbaton shqyrtim për të marrë 
prova të reja apo për të përsëritur shqyrtimin e provave në mënyrë që të vlerësojë drejtë 
dhe të çmojë provat materiale; ose 2) mund të vërtetojë dhe të çmojë provat materiale 
pa mbajtur shqyrtim, nëse nuk ka nevojë për të marrë prova të reja apo për të përsëritur 
shqyrtimin e provave. Me fjalë të tjera, Gjykata e Apelit, aktgjykimin e gjykatës 
themelore mund ta ndryshojë në dy mënyra: a) duke zbatuar shqyrtimin për të marrë 
prova të reja apo për të përsëritur shqyrtimin e provave në mënyrë që të vlerësojë drejtë 
dhe të çmojë provat materiale dhe b) në seancë të kolegjit kur mund të vërtetojë dhe të 
çmojë provat materiale pa mbajtur shqyrtim, nëse nuk ka nevojë për të marrë prova të 
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reja apo për të përsëritur shqyrtimin e provave. Në rastin e parë kolegji duke ndryshuar 
aktgjykimin e gjykatës themelore zgjidh çështje faktike ndërkaq në rastin e dytë zgjidh 
vetëm çështje juridike. 
Marrë në tërësi, gjykatat në punën e tyre në zbatimin e ligjit zgjidhin si çështjet faktike 
ashtu edhe çështjet juridike. Çështjet faktike kanë të bëjnë me rrethanat konkrete nga 
jeta reale, ndërkaq, çështjet juridike kanë të bëjnë me vlerësimin përkatësisht 
konkludimin nëse një rrethanë reale nga jeta i përgjigjet nocionit përkatës nga norma 
juridike. Pra, zbatimi i kësaj dispozite kërkon nga Gjykata e Apelit që të bëjë dallimin e 
qartë ndërmjet çështjeve juridike dhe atyre faktike. Kështu, për dallim nga çështjet 
juridike, të cilat mund të vendoset në bazë shkresave të lëndës, për çështjet faktike 
mund të vendoset vetëm në shqyrtimin gjyqësor. Në të kundërtën, nëse për çështjet 
faktike do të mund të vendosej në kolegj, kjo zgjidhje do të ishte në kundërshtim me 
parimin e drejtpërdrejt, kontradiktor, gojor dhe me parimin e gjetjes së vërtetës.  
Me fjalë të tjera, kjo dispozitë përfshinë shkeljet e dispozitave të Kodit penal (neni 
385) si edhe rastet e ankesës lidhur me dënimin, e masën e trajtimit të detyrueshëm 
rehabilitues të personave të varur nga alkooli edhe kur nuk është shkelur ligji (neni 
387).737 si edhe ankesën lidhur me shpenzimet e procedurës penale, kërkesës pasurore 
juridike, publikimit të aktgjykimit etj Përveç kësaj kjo dispozitë përfshinë edhe 
ndryshimin e aktgjykimit për shkak të disa shkeljeve të dispozitave të procedurës 
penale për të cilat nuk kërkohet anulimi i aktgjykimit dhe caktimi i shqyrtimit 
gjyqësore para gjykatës themelore. 
Gjykata e Apelit duke e ndryshuar aktgjykimin ndryshon vendimin mbi fajësinë në 
varësi nga lloji i aktgjykimit. Kështu, kur gjen se janë bërë shkeljet nga neni 404 
paragrafi 1-4, aktgjykimin lirues e ndryshon në aktgjykim dënues ose në aktgjykim me 
të cilin refuzohet akuza, aktgjykimin dënues në aktgjykim lirues ose në aktgjykim më 
të cilin refuzon akuzën  
Duhet theksuar se aktgjykimi me të cilin ndryshohet aktgjykimi i gjykatës themelore ka 
përmbajtje të ndryshme varësisht nga vendimi të cilin e merr Gjykata e Apelit. Kështu, 
kur aktgjykimi dënues ndryshohet në aktgjykim lirues ose në aktgjykim me të cilin 
akuza refuzohet, Gjykata e Apelit nuk i shqyrton bazat e tjera më të ulëta të ankesës. 
Por, nëse Gjykata e Apelit merr aktgjykimi lirues ose aktgjykimi refuzues sipas detyrës 
zyrtare, në këtë rast nuk vjen në konsiderim shqyrtimi i ankesës ngase ankesa bëhet e 
pa lëndë. Në rastet tjera, kur Gjykata e Apelit aprovon ankesën ose kur sipas detyrës 
zyrtare, merr vendim lidhur me kualifikimin e veprës penale, kjo ka për pasojë marrjen 
e vendimit edhe lidhur me sanksionet penale dhe vendimet të tjera.  
Në kuptim të dispozitës që po e komentojmë, nëse Gjykata e Apelit duke vendosur 
lidhur me ankesën, gjen se gjendja faktike është vërtetuar drejtë nga gjykata themelore, 
detyrohet që të vendos për çështjet juridike përkatësisht nuk mund të anulojë 
aktgjykimin e gjykatës themelore. Kështu, kur Gjykata e Apelit, vërteton së në 
ndërkohë, pas shqiptimit të aktgjykimit të gjykatës themelore, lidhur më veprën penale 
me të cilin është shpallur fajtor, është paraqitur parashkrimi i ndjekjes penale, detyrohet 
të ndryshojë aktgjykimin dënues në aktgjykim më të cilin refuzohet aktakuza738. Në 
anën tjetër, Gjykata e Apelit mund ta lirojë të akuzuarin nga akuza për veprën penale të 

                                                 
737 Lidhur me ndryshimin e aktgjykimit të gjykatës themelore nga ana Gjykatës së Apelit sa i përket 
vendimit mbi dënimin shih: Aktgjykimin e Gjyakatës së Apelit, PAKR nr. 348/2014, dt. 30.09.2014.  
738 GJ.S.Kr. P.p. 1048/683 dt. 29.X.1968. 
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shmangies nga tatimi kur gjen se nuk është fjala për vepër penale por për marrëdhënie 
juridiko-civile. Gjykata e Apelit, në këtë rast, do të mund ta lironte të akuzuarin pa 
shkelur ligjin vetëm me kusht që të konsiderojë se faktet vendimtare në aktgjykimin e 
gjykatës themelore, janë vërtetuar drejtë, por nuk munden që në seancë të kolegjit të 
vërtetojë faktet vendimtare ndryshe nga që i ka vërtetuar gjykata themelore (GJ.S.Kr., 
P. m. l. 1/71-2, dt. 1. VI. 1971).  
Duke vendosur lidhur me ndryshimin e aktgjykimit, gjykata themelore është e lidhur 
me ndalesën reformatio in peius. 
  
Paragrafi 2. 
 
Me dispozitat e neneve 87 dhe 86 të KP të Kosovës përcaktohet qëllimi, nocioni i 
shqiptimit të vërejtjes gjyqësore, ndërkaq me dispozitat e neneve 498-502 përcaktohet 
procedura e shqiptimit të vërejtjes gjyqësore si sanksion penal. Në të vërtetë, me 
dispozitën nenin 498 përcaktohet decidivisht se vërejtja gjyqësore shqiptohet me 
aktgjykim. Në kuptim të kësaj dispozite, kur Gjykata e Apelit, duke vendosur lidhur 
me ankesën, vlerëson se ekzistojnë kushte ligjore për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore, 
e ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë me aktgjykim739 dhe shqipton vërejtjen 
gjyqësore.  
 
Paragrafi 3. 
 
Vendimi i Gjykatës së Apelit më të cilin ndryshohet aktgjykim i gjykatës themelore 
mund të ketë për pasojë caktimin përkatësisht ndërprerjen e paraburgimit. Për dallim 
nga dispozita e nenit 402, paragrafi 4, sipas së cilës Gjykata e Apelit mund të vendos 
vetëm për vazhdimin ose heqjen e paraburgimit, paragrafi 3 të këtij neni Gjykata e 
Apelit në rastet kur për shkak të ndryshimit të aktgjykimit të shkallës së parë ka arsye 
për caktimin ose heqjen e paraburgimit (neni 367, paragrafi 2 dhe 3), merr aktvendim 
të posaçëm kundër të cilit nuk lejohet ankesë. 
 
Neni 404 [Arsyetimi i vendimeve të Gjykatës së Apelit] 
 
1. Në arsyetim të aktgjykimit apo të aktvendimit, Gjykata e Apelit vlerëson 

pretendimet e ankesës dhe tregon shkeljet e ligjit të cilat i ka shqyrtuar 
sipas detyrës zyrtare. 

2. Kur aktgjykimi i gjykatës themelore anulohet për shkak të shkeljeve esen-
ciale të dispozitave të procedurës penale, në arsyetim shënohen dispozitat e 
shkelura dhe në çka konsistojnë shkeljet, në pajtim me nenin 384 të këtij 
Kodi. 

3. Kur aktgjykimi i gjykatës themelore anulohet për shkak të vërtetimit të 
gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike, në arsyetim shënohen të metat 
në vërtetimin e gjendjes faktike apo arsyet përse provat dhe faktet e reja 
janë të rëndësishme dhe me ndikim në marrjen e vendimit të drejtë. 

                                                 
739 Ndërkaq në nenin 426 paragrafi paragrafi 2 të KPP-së së mëparshëm gabimisht theksohet se Gjykata e 
Apelit e ndryshon aktgjykimin e gjykatës themelore me aktvendim nga se është e pakuptimtë që me 
aktvendim të ndryshohet aktgjykimi.  
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Paragrafi 1. 
 
Me këtë dispozitë përcaktohet se arsyetimi i aktgjykimit (por edhe të aktvendimit 
ndonëse nuk theksohet shprehimisht në këtë dispozitë) të Gjykatës së Apelit duhet të 
përmbajë: 1) vlerësimin e të gjitha thënieve të ankesës dhe 2) shkeljet e ligjit të cilat i 
ka shqyrtuar sipas detyrës zyrtare. Nga dispozita e nenit 404, paragrafi 1 mund 
kuptohet se arsyetimi i aktgjykimit të Gjykatës së Apelit duhet të përmbajë vetëm 
shkeljet e dispozitave të Kodit të procedurës penale të cilat i ka shqyrtuar sipas detyrës 
zyrtare. Megjithatë, arsyetimi i aktgjykimit të Gjykatës së Apelit duhet të përmbajë 
krahas shkeljeve të dispozitave të KPP edhe shkeljet e dispozitave të KP të cilat 
Gjykata e Apelit i ka shqyrtuar sipas detyrës zyrtare. Kjo për arsye se që në paragrafin 
2 të këtij neni theksohet se kur aktgjykimi i gjykatës themelore anulohet për shkak të 
shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, në arsyetim shënohen 
dispozitat e shkelura dhe në çka konsistojnë shkeljet e tilla. Me fjalë të tjera, vlerësimi i 
thënieve të ankesës dhe paraqitja e shkeljeve të ligjit të cilat Gjykata e Apelit i merr 
parasysh sipas detyrës zyrtare janë përmbajtje e detyrueshme e çdo aktgjykimi të 
Gjykatës së Apelit. Në të vërtetë, kjo përmbajtje e aktgjykimit i përgjigjet përmbajtjes 
së aktgjykimit të gjykatës së shkallës të parë të përcaktuar me nenin 370. 
Qëllimi i arsyetimit të aktgjykimit (përkatësisht aktvendimit) të Gjykatës së Apelit 
konsiston në një anë në paraqitjen e arsyeve në të cilat mbështetet vendimi i Gjykatës 
së Apelit dhe në anën tjetër për t’i treguar gjykatës themelore, të cilës i kthehet lënda 
në rigjykim se cilat shkelje duhet t’i evitojë në procedimin e mëtejmë. Përveç kësaj, 
arsyetimi shërben për të bindur ankuesin se gjykata i ka shqyrtuar të gjitha thëniet e 
ankesës si edhe shkeljet eventuale të ligjit për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës 
zyrtare  
Në dispozitën e paragrafit 1 jepen vetëm drejtimet kryesore në të cilat duhet të 
përqendrohet arsyetimi i aktgjykimit (ose i aktvendimit). Kështu kur është fjala për 
aktgjykimin, në pjesën hyrëse të tij paraqitet përmbajtja e aktgjykimit të atakuar, bazat 
e ankesës dhe propozimi i ankesës pa paraqitur arsyet e ankesës. Ndërkaq në pjesën 
qendrore të aktgjykimit gjykata analizon shkaqet e ankesës duke i argumentuar 
qëndrimet lidhur me bazueshmërinë e tyre. Gjykata e Apelit shqyrtimet i zhvillon sipas 
radhës së bazave përkatëse të ankesës (neni 383) dhe në anën tjetër shqyrtimin e bën 
sipas detyrës zyrtare (neni 394). Kështu, kur gjykata gjen se baza më e lartë e ankesës 
është e bazuar në të tilla raste, gjykata nuk lëshohet në arsyetimin e bazave më të ulëta 
përkatësisht nuk i shqyrton bazat tjera të ankesës. Në arsyetim në veçanti duhet të 
theksohet qartë nëse ankuesi në ankesë i ka paraqitur argumentet për të gjitha bazat e 
atakimit të ankesës. Por nëse nuk i ka paraqitur këto argumente, çka është rast i 
shpeshtë në praktikë, në të tilla raste nuk mund të konsiderohet se ankuesi ka 
parashtruar ankesë nga ajo bazë e ankesës ngase nuk ka arritur ta argumentojë.  
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit nuk paraqet përsëritje të aktgjykimit të gjykatës 
themelore. Për më tepër, Gjykata e Apelit nuk detyrohet të shqyrtojë në hollësi çdo 
pohim të ankesës. Në arsyetim Gjykata e Apelit duhet të marrë para sysh dhe të jep 
përgjigje në konstatimet e vërteta të ankesës duke marr para sysh edhe përgjigjën në 
ankesë. Gjykata e Apelit në vendimin e vet lidhur me ankesë, në veçanti kur është fjala 
për gjendjen faktike, duhet të marrë qëndrim të qartë dhe preciz për çdo baze të ankesës 
duke mos u lëshuar në detale të cilat theksohen në ankesë. Kështu, kur ankuesi i 
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kundërshton faktet përkatëse me përsëritje të argumenteve, Gjykata e Apelit, në raste të 
tilla përgjigjet duke analizuar esencën e tyre. Për më tepër, në këto raste Gjykata e 
Apelit mund të bazohet edhe në vlerësimet dhe qëndrimet e gjykatës themelore.  
Në pjesën përfundimtare të aktgjykimit, paraqitën qëndrimet lidhur me ankesën dhe 
rregullsinë dhe ligjshmërinë e aktgjykimit të atakuar, bazuar përmbajtjen e aktgjykimit 
e Gjykatës së Apelit, vlerësimet e pretendimeve ankimore dhe rezultatet e shqyrtimeve 
sipas detyrës zyrtare  
Gjykata e Apelit në dispozitivin e aktvendimit mbi anulimin aktgjykimit të gjykatës 
themelore, në rastet kur aktgjykimi nuk anulohet në tërësi duhet të përcaktojë se cilat 
pjesë të aktgjykimit i anulon. Përndryshe, gjykata themelore në shqyrtimin gjyqësor e 
merr për bazë të gjykimit vetëm at pjesë të aktakuzës që ka të bëjë me pjesën e anuluar 
të aktgjykimit.  
Gjykata e Apelit në aktvendimin me të cilin e anulon aktgjykimin e gjykatës themelore 
dhe e kthen çështjen në rigjykim nuk jep vlerësimin përfundimtar lidhur me 
besueshmërinë e dëshmive të dëshmitarëve të cilët janë marr në pyetje para gjykatës 
themelore, por vetëm mund të shpreh dyshimin në vlerësimin e gjykatës themelore të 
dëshmive, t’ia tërheqë vërejtjen në lëshime gjatë vlerësimit të dëshmive dhe ta 
udhëzojë gjykatën e shkallës së parë që serish të vlerësojë dëshmitë e dëshmitarëve, 
dhe të tregojë se në çfarë drejtim duhet marr në pyetje dëshmitarët740. 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 të këtij neni, në arsyetimin e aktvendimit të Gjykatës së Apelit me të 
cilin anulohet aktgjykimi i gjykatës themelore, kërkohet në veçanti që në arsyetim të 
këtij aktvendimi në rastet kur aktgjykimi i gjykatës themelore anulohet për shkak të 
shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, saktësisht të shënohen këto 
shkelje dhe në çka konsistojnë ato. Kjo nënkupton që së pari duhet të përshkruhet 
shkeljet përkatëse të dispozitave të procedurës penale e mandej të përcaktohet 
përmbajtja e këtyre shkeljeve, përkatësisht paraqitet veprimi i Gjykatës së Apelit me të 
cilin është bërë shkelja në fjalë.  
 
Paragrafi 3. 
 
Ndërkaq, në paragrafin 3, parashikohet detyrimi i Gjykatës së Apelit që në rastet kur 
aktgjykimi i gjykatës themelore anulohet për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të 
plotë të gjendjes faktike, në arsyetim të aktvendimit më të cilin anulohet aktgjykimi i 
gjykatës themelore, të shënohen të metat konkrete në vërtetimin e gjendjes faktike apo 
arsyet konkrete përse provat dhe faktet e reja janë të rëndësishme dhe me ndikim në 
marrjen e vendimit të drejtë. Në këtë rast, Gjykata e Apelit duhet të paraqes arsyet 
përse provat dhe faktet e reja janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të drejtë.  
 

                                                 
740 GJSKR. Ap. 201/72 dt. 11.V.1972. 



Rexhep Murati 

968 

Neni 405 [Rikthimi i vendimeve në gjykatë themelore për t’ua dërguar palëve] 
 
1. Gjykata e Apelit ia kthen të gjitha shkresat gjykatës themelore bashkë me 

kopje të mjaftueshme të vërtetuara të vendimit të saj për t’ua dërguar 
palëve dhe personave të tjerë të interesuar. 

2. Në qoftë se i akuzuari është në paraburgim, Gjykata e Apelit ia dërgon 
vendimin dhe shkresat gjykatës themelore jo më vonë se tre (3) muaj nga 
dita e marrjes së shkresave nga kjo gjykatë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafi 1 të këtij neni Gjykata e Apelit të gjitha shkresat bashkë me vendimin e 
vet ia dërgon gjykatës themelore në kopje të mjaftueshme të vërtetuara për t’ua dërguar 
palëve dhe personave të tjerë të interesuar. Me persona të tjerë të interesuar sipas nenit 
405 paragrafi 1, duhet kuptuar para se gjithash ata persona të cilëve sipas nenit 369 
paragrafi 3, 4 dhe 5 u dërgohet aktgjykimi i gjykatës themelore. Përveç kësaj, vendimi i 
Gjykatës së Apelit, kur është e nevojshme i dërgohet edhe gjykatave të tjera nëse janë 
përmbushur kushtet nga neni 369 paragrafi 6.  
Si mund të shihet Gjykata e Apelit nuk komunikon në mënyrë të drejtpërdrejt me palët 
ose personat të tjerë të interesuar, por komunikon drejtpërsëdrejti me gjykatën e 
themelore, duke ia dërguar shkresat bashkë me vendimin e saj. Më tutje, gjykata 
themelore vendimet e vërtetuara ua dërgon palëve dhe personave të tjerë të interesuar 
ashtu siç u dërgohet aktgjykimi i gjykatës themelore (neni 369 paragrafi 3-6). Duhet 
theksuar se kur është fjala për padinë publike, palë është prokurori i shtetit i cili është 
kompetent për të vepruar lidhur me veprën penale e cila është objekt i aktakuzës. Me 
fjalë të tjera, palë është ai prokuror i shtetit i cili e ka filluar procedurën penale dhe jo 
prokurori i shtetit i cili e ka përfaqësuar akuzën para Gjykatës së Apelit. Për këtë arsye, 
vendimi i Gjykatës së Apelit i dërgohet prokurorit të shtetit i cili vepron para gjykatës 
themelore i cili e ka të drejtën në ankesë. Prokurori i shtetit më i lartë e ka të drejtën në 
ankesë vetëm në ato raste kur e shfrytëzon të drejtën e devolucionit. Në këtë rast, afati 
për ankesë rrjedh prej momentit kur vendimi i është dorëzuar prokurorit të shtetit 
kompetent, ndërkaq prokurori i shtetit më i lartë mund të ankohet në afatin përkatës 
nëse e shfrytëzon të drejtën e devolucionit. Rrjedhimisht prokurori i shtetit më i lartë 
lidhur me vendimin e Gjykatës së Apelit mund të paraqitet si palë vetëm nëse më 
parashtresë të veçantë deklaron se do ta shfrytëzojë të drejtën e prokurorit të shtetit më 
të ulët dhe në këtë rast vendimet i dërgohen vetëm atij.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafi 2 të këtij neni, kur i akuzuari është në paraburgim, Gjykata e Apelit 
detyrohet që vendimin e saj bashkë me shkresat e lëndës, t’ia dërgoi gjykatës themelore 
jo më vonë se tre muaj nga dita e marrjes së shkresave nga kjo gjykatë. Ky afat është 
afat instruktiv ngase me Kod nuk parashikohen kurrfarë sanksionesh për tejkalimin e 
këtij afati. Në të vërtetë, ky afat shpreh intencën e përgjithshme për zhvillimin më 
shpejtë të procedurës penale në të gjitha fazat e procedurës penale741. 
                                                 
741 Lidhur me afatet shih: komentet e nenit 445. 
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Neni 406 [Procedura e rigjykimit në Gjykatë Themelore sipas aktvendimit 
të Gjykatës së Apelit] 

 
1. Gjykata themelore të cilës i është dërguar lënda për gjykim procedon në 

bazë të aktakuzës së mëparshme. Kur aktgjykimi i gjykatës themelore 
anulohet pjesërisht, gjykata merr për bazë atë pjesë të akuzës që ka të bëjë 
me pjesën e anuluar të aktgjykimit. 

2. Në shqyrtim të ri gjyqësor palët kanë të drejtë të prezentojnë fakte dhe 
prova të reja. 

3. Gjykata themelore ndërmerr të gjitha veprimet procedurale dhe shqyrton 
të gjitha çështjet kontestuese të theksuara në vendimin e Gjykatës së Apelit. 

4. Me rastin e marrjes së aktgjykimit të ri, gjykata themelore detyrohet me 
ndalesën e paraparë në nenin 395 të këtij Kodi. 

5. Në qoftë se i akuzuari është në paraburgim, kolegji i gjykatës themelore 
procedon sipas nenit 193, paragrafi 2. i këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Gjykata themelore të cilës i është dërguar lënda për gjykim në shqyrtim të ri gjyqësor e 
cakton shqyrtimin gjyqësor i cili do të zhvillohet në bazë të aktakuzës së mëparshme, 
kur aktgjykimi i gjykatës themelore është anuluar në tërësi. Mirëpo, kur aktgjykimi i 
gjykatës themelore është anuluar vetëm pjesërisht atëherë shqyrtimi i ri gjyqësor do të 
zhvillohet në bazë asaj pjese të akuzës që ka të bëjë me pjesën e anuluar të aktgjykimit. 
Si mund të shihet në shqyrtimin e ri gjyqësor vlen parimi akuzator (neni 6, paragrafi 2). 
Rrjedhimisht shqyrtimi gjyqësor përsëritet në tërësi, në rastet kur aktgjykimi është 
anuluar në tërësi ose përsëritet pjesërisht kur aktgjykimi i gjykatës themelore është 
anuluar pjesërisht. Shqyrtimi i ri gjyqësor zhvillohet parimisht sipas rregullave që 
vlejnë për shqyrtimin e mëparshëm gjyqësor. Megjithatë, në shqyrtimin e ri gjyqësor 
vlejnë këto kufizime: 1) në te nuk mund të shqyrtohet çështja e kompetencës nëse 
lidhur me te është deklaruar Gjykata e Apelit; 2) nuk mund të shqyrtohen pjesët e 
aktgjykimit të cilat nuk janë anuluar dhe si të tilla kanë marrë formën e prerë (forma e 
prerë relative); 3) nuk guxon të shkelet ndalesa reformatio in peius, kur anulimi i 
aktgjykimit dhe kthimi i çështjes në shqyrtim gjyqësor është bërë vetëm sipas ankesës 
së paraqitur në dobi të të akuzuarit dhe 4) duhet të zbatohen të gjitha veprimet 
procedurale dhe të shqyrtohen të gjitha çështjet kontestuese të theksuara në vendimin e 
Gjykatës së Apelit. 
Kur prokurori i shtetit në shqyrtimin gjyqësor në bazë të gjendjes faktike të re e 
ndryshon aktakuzën, gjykata me rastin e marrjes së vendimit duhet të respektoj 
ndalesën reformatio in peius. Me fjalë të tjera, nuk ka pengesa juridike që prokurori i 
shtetit të ndryshojë aktakuzën në shqyrtimin e ri gjyqësor në dëm të të akuzuarit, por në 
këtë rast, gjykata duhet të ketë parasysh ndalesën reformatio in peius. Kjo për arsye se 
reformatio in peius vlen për gjykatën dhe jo për prokurorin e shtetit. 
Në shqyrtimin e ri gjyqësor, nuk përjashtohet mundësia e zgjerimit të aktakuzës sipas 
nenit 351 në rastet kur nuk vlen ndalesa reformatio in peius. 
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Paragrafi 2. 
 
Në shqyrtim të ri gjyqësor palët kanë të drejtë të prezantojnë fakte dhe prova të reja për 
të cilat vendos gjykata themelore. Shqyrtimi i ri gjyqësor është gjykim i ri para 
gjykatës themelore, i cili zhvillohet sipas rregullave për zhvillimin e shqyrtimit 
gjyqësor të mëparshëm para gjykatës themelore me kufizimet e theksuara me parë (në 
komentet lidhur me paragrafin 1). Shqyrtimi i ri gjyqësor nuk është gjykim sipas 
ankesës, i cili duhet të zhvillohet në suazat e ankesës. Palët mund të prezantojnë faktet 
dhe provat përkundër atyre të theksuar në ankesë, ndërkaq gjykata e ka lirinë e plotë 
për të vendosur pavarësisht nga përmbajtja e ankesës së mëparshme. Në shqyrtimin e ri 
gjyqësor, palët kanë të drejtë të ushtrojnë të gjitha autorizimet që i gëzojnë si palë. 
Kështu, prokurori i shtetit në shqyrtimin e ri gjyqësor mund të tërhiqet nga aktakuza 
dhe gjykata në këtë rast detyrohet që në këtë pjesë të aktgjykimit ta refuzojë aktakuzën. 
Gjithashtu, kundër aktgjykimit të marrë në bazë të shqyrtimit të ri gjyqësor, personat e 
autorizuar mund të paraqesin ankesë.  
 
Paragrafi 3. 
 
Në komentet e paragrafi 1 është theksuar se shqyrtimi i ri gjyqësor zhvillohet parimisht 
sipas rregullave që vlejnë për shqyrtimin e mëparshëm gjyqësor të cilit nuk i ka 
paraprirë anulimi i aktgjykimit me disa përjashtime të cilat para se gjithash janë pasojë 
e anulimit të aktgjykimit të marrë në shqyrtimin e mëparshëm gjyqësor. Në paragrafin 
3 të këtij neni pikërisht bëhet fjalë për njërin nga këto përjashtime i cili nënkupton që 
gjykata themelore duhet të ndërmerr të gjitha veprimet procedurale dhe të shqyrtojë të 
gjitha çështjet kontestuese të theksuara në vendimin e Gjykatës së Apelit. Kështu, 
gjykata themelore detyrohet të ndërmarrë të gjitha veprimet procedurale dhe të 
shqyrtojë të gjitha çështjet kontestuese të theksuara në vendimin e Gjykatës së Apelit, 
pa marrë para sysh bindjet e saj nëse këto veprime duhet ndërmarr në rastin konkret. 
Me fjalë të tjera, gjykata themelore detyrohet të ndërmerr të gjitha veprimet 
procedurale dhe të shqyrtojë të gjitha çështjet kontestuese të theksuara në vendimin e 
gjykatës themelore vetëm me kusht që gjendja e çështjes të mos ketë ndryshuar 
esencialisht edhe pas anulimit të aktgjykimit (rebus sic stantibus). Në të kundërtën, 
nëse gjendja e çështjes ka ndryshuar esencialisht, Gjykata themelore nuk është e lidhur 
me urdhrin e Gjykatës së Apelit742. 
Duhet theksuar se nëse gjykata themelore detyrohet të ndërmarrë të gjitha veprimet 
përkatëse procedurale dhe të shqyrtojë të çështjet kontestuese të theksuar aktvendimin 
e Gjykatës së Apelit, ajo njëkohësisht nuk detyrohet të pranojë edhe qëndrimet e 
Gjykatës së Apelit lidhur me vlerësimin nëse ekziston ose nuk ekziston një fakt ose 
lidhur me vlerësimin lidhur me zbatimin e ligjit. Me fjalë të tjera, botëkuptimi juridik i 
gjykatës së shkallës së dytë i shprehur në aktvendimin me të cilin anulohet aktgjykimi i 
gjykatës së shkallës së parë nuk e detyron gjykatën e shkallës së parë. Kështu, Gjykata 
themelore, mund të pranojë ose të mos pranojë botëkuptimin juridik të gjykatës së 
shkallës së dytë. Në anën tjetër, Gjykata e Apelit, ka autorizim që aktgjykimin e 
gjykatës themelore ta anulojë por edhe që çështjen ta gjykojë sipas botëkuptimit të vet. 
Pra, Gjykata e Apelit ka mundësi që qëndrimin e vet juridik ta zbatojë drejtpërdrejtë 
                                                 
742 Pavišić 2, fq. 497. 
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dhe jo nëpërmjet gjykatës themelore e cila nuk e pranon botëkuptimin juridik të 
gjykatës së shkallës së dytë. Në këtë mënyrë, gjykata e shkallës së parë është plotësisht 
e pavarur ndaj Gjykatës së Apelit, për të zbatuar dispozitat ligjore sipas bindjes së vet 
të lirë. Në anën tjetër edhe Gjykata e Apelit ka mundësi që të zbatojë ligjin, sipas 
bindjes së vet, duke gjykuar sipas ankesës vet çështjet gjyqësore. Në këtë mënyrë 
gjykatat e shkallës dytë duke gjykuar rastet konkrete sipas ankesës, në vërtetë ndikojnë 
në unifikimin e praktikës gjyqësore  
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Në këtë paragraf shprehimisht përcaktohet detyrimi i gjykatës themelore për të 
respektuar ndalesën reformatio in peius me rastin e marrjes së aktgjykimit të ri.743 Në 
të vërtetë, sipas këtij paragrafi reformatio in peius, përbën kufizimin më të rëndësishëm 
për shqyrtimin e ri gjyqësor. Kështu, në shqyrtimin e ri gjyqësor, në të cilën vlen 
ndalesa reformatio in peius, mund të vërtetohen faktet vendimtare mbi të cilat mund të 
mbështet vendimi gjyqësor dhe mund të vërtetohen faktet të cilat shkojnë në dëm të 
akuzuarit. Mirëpo, gjykata themelore, më rastin e marrjes së aktgjykimit të ri duhet të 
respektojë këtë ndalesë ashtu siç duhet respektojë identitetin objektiv të aktakuzës me 
aktgjykim. Kjo do të thotë se faktet të cilat gjykata i ka vërtetuar në kundërshtim me 
ndalesën reformatio in peius nuk mund t’i marr për bazë të aktgjykimit të ri. Në anën 
tjetër, gjykata themelore në shqyrtimin e ri duhet të refuzojë prezantimin e provave të 
cilat janë në kundërshtim me ndalesën reformatio in peius. Mirëpo, kur nuk është e 
mundur të vlerësohet se cilat prova eventualisht mund të shkojnë në dëm të të 
akuzuarit, rezultatet e provave që tregojnë për ekzistimin e fakteve që shkojnë në dëm 
të të akuzuarit, gjykata nuk do t’i marrë para sysh me rastin e marrjes së aktgjykimit të 
ri. Në këtë rast, gjykata themelore në arsyetimin e aktgjykimit të ri do të theksojë arsyet 
që e kanë detyruar që të mos e vërtetojë faktin përkatës. Në këtë aspekt ndalesa vlen si 
për shqyrtimin e ri gjyqësor ashtu edhe për shqyrtimin para Gjykatës së Apelit. Nga sa 
u tha mund të përfundohet se gjykata themelore në shqyrtimin e ri gjyqësor nuk mund 
të pranoj as ndryshimin e as zgjerimin e akuzës në dëm të të akuzuarit.  
Lidhur me caktimin e paraburgimit, trupi gjykues i gjykatës themelore vepron sipas 
nenit 193, paragrafi 2 të KPP.  
 
Neni 407 [Ankesa në Gjykatën Supreme kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit] 
 
1. Ankesë kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit mund të paraqitet në 

Gjykatën Supreme të Kosovës në rastin kur Gjykata e Apelit e ndryshon 
aktgjykimin lirues të gjykatës themelore dhe e zëvendëson me aktgjykim 
dënues për të akuzuarin ose kur me aktgjykimin e Gjykatës Themelore, ose 
Gjykatës së Apelit i është shqiptuar dënimi me burg të përjetshëm. 

2. Nenet 389 deri 406 të këtij Kodi zbatohen përshtatshmërisht për proce-
durën ankimore para Gjykatës Supreme. 

3. Aktgjykimet e Gjykatës Supreme nënshkruhen nga të gjithë gjyqtarët e 
kolegjit. Një anëtar i kolegjit mund të paraqesë mendim të ndarë, mospajtues 

                                                 
743 Më gjerësisht lidhur me ndalesën reformatio in peius shih: komentet e nenit 395. 
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ose pajtues mbi çështje ligjore ose faktike lidhur me ankesën dhe mendimi i 
tillë i bashkëngjitet aktgjykimit. 

 
Paragrafi 1 
 
Me mbështetje në të drejtën ndërkombëtare, në procedurën penale ekziston rregulla e 
përgjithshme sipas të cilës secilit i garantohet e drejta në ankesë kundër vendimeve të 
gjykatave me të cilat vendoset për të drejtën ose interesin e tij të bazuar në ligj. KPP ka 
përcaktuar sipas rregullit parimin e gjykimit të një çështje penale në dy shkallë dhe 
vetëm përjashtimisht ka lejuar gjykimin në shkallës të tretë. Kjo do të thotë se derisa 
kundër aktgjykimit të gjykatës themelore ankesa është gjithmonë e lejuar, ankesa 
kundër vendimit të Gjykatës së Apelit sipas rregullit nuk është e lejuar ashtu që çështja 
penale në shumicën e rasteve përfundon në formë e prerë në momentin e marrjes së 
vendimit nga Gjykata e Apelit. Me fjalë të tjera, kundër vendimit të tillë të Gjykatës së 
Apelit nuk mund të paraqitën mjetet e rregullta juridike por vetëm mund të paraqitën 
eventualisht mjetet juridike të jashtëzakonshme. Kundër aktvendimeve të Gjykatës 
Supreme të Kosovës nuk është e lejuar ankesa pa kurrfarë përjashtimi (neni 408), 
ndërkaq kundër aktgjykimeve të Gjykatës së Apelit ankesa është e lejuar përjashtimisht 
në dy rastet taksativisht të përcaktuara në nenin 430, paragrafi 1 nënparagr. 1 dhe 2. 
Me marrjen e aktgjykimit të shkallës së dytë, sipas rregullit, çështja penale 
konsiderohet çështje e gjykuar; res judicata, sepse aktgjykimi e fiton formën e prerë. 
Megjithatë, në disa raste të caktuara, KPP lejon mundësinë e tri shkallëve, apo 
mundësinë e paraqitjes së ankesës kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit. Në të 
vërtetë ankesa kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, sipas nenit 407 të KPP, mund 
të paraqitet në rastet vijuese: 
1. kur Gjykata e Apelit ndryshon aktgjykimin lirues të gjykatës themelore dhe e 

zëvendëson me aktgjykim dënues për të akuzuarin ose  
2. kur me aktgjykimin e gjykatës Themelore ose Gjykatës së Apelit i është shqiptuar 

dënimi me burgim të përjetshëm. 
Siç mund të shihet, KPP në fuqi ka reduktuar rastet e paraqitjes së ankesës kundër 
vendimeve të Gjykatës së Apelit, nga tri raste sa ishin sipas KPP të mëparshëm vetëm 
në dy raste744. 
Ankesa kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit mund të paraqitet sipas të gjitha 
bazave për ankesë por jo edhe për shkak të kërkesës pasurore juridike, shpenzimeve të 
procedurës penale ose vendimit mbi shpalljen e aktgjykimit, sepse ankesa në shkallë të 
tretë është dhënë për shkak të dënimit. 
Lidhur me ankesën kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit vendos Gjykata Supreme 
e Kosovës në seancë të kolegjit në përshtatshmëri me dispozitat e nenit 389, dhe 406, 
që vlejnë për procedurën para Gjykatës së Apelit. Më në fund, vlen të potencohet se 
vendimi i gjykatës së shkallës së dytë nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e kolegjit. Një 
anëtar i kolegjit mund të japë mendim tjetër, mospajtues ose pajtues, për çështjet 

                                                 
744 Përveç rasteve të theksuar më sipër, sipas nenit 430, paragrafi paragrafi 2 të KPP të mëparshëm, ankesa 
kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, lejohej edhe në rastet kur gjykata e shkallës së dytë pas 
shqyrtimit gjyqësor vërteton ndryshe gjendjen faktike nga gjykata e shkallës së parë dhe aktgjykimin e 
bazon në gjendjen e tillë faktike të vërtetuar.  
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juridike ose faktike lidhur me ankesën të cilat i bashkëngjitën aktgjykimit (neni 407, 
paragrafi 3). 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
KPP ka përcaktuar sipas rregullit parimin e gjykimit të një çështje penale në dy shkallë 
dhe vetëm përjashtimisht ka lejuar gjykimin në shkallës të tretë. Kjo do të thotë se 
derisa kundër aktgjykimit të gjykatës themelore ankesa është gjithmonë e lejuar, ankesa 
kundër vendimit të Gjykatës së Apelit sipas rregullit nuk është e lejuar ashtu që çështja 
penale në shumicën e rasteve përfundon në formë e prerë në momentin e marrjes së 
vendimit nga Gjykata e Apelit. Me fjalë të tjera, kundër vendimit të tillë të Gjykatës së 
Apelit nuk mund të paraqitën mjetet e rregullta juridike por vetëm mund të paraqitën 
eventualisht mjetet juridike të jashtëzakonshme. Kundër aktvendimeve të Gjykatës 
Supreme të Kosovës nuk është e lejuar ankesa pa kurrfarë përjashtimi i (neni 408), 
ndërkaq kundër aktgjykimeve të Gjykatës së Apelit ankesa është e lejuar përjashtimisht 
në dy rastet taksativisht të përcaktuara në nenin 430, paragrafi 1 nënparagrafi 1 dhe 2. 
Analiza e dispozitave të nenit 407 me të cilat rregullohet e drejta në ankesë kundër 
aktgjykimit të Gjykatës së Apelit tregon, se këto dispozita nuk përmbajnë ndonjë 
dispozitë të veçantë sa i përket të drejtës në ankesë, përmbajtjes, dhe bazave të ankesës. 
Për më tepër sipas paragrafi 2 të këtij neni në procedurën ankimore para Gjykatës 
Supreme zbatohen përshtatëshmërisht dispozitat lidhur me ankesën kundër aktgjykimin 
në Gjykatën e Apelit bazuar në nenet 389-406. 
Duhet vënë në dukje, se me dispozitën e paragrafi 3 të këtij neni në një mënyrë 
plotësohen dispozitat e nenit 471, 472 dhe 473, me të cilat rregullohet procedura e 
marrjes së vendimit në seancën për këshillim dhe votim. Dispozitat në fjalë, plotësohen 
konkretisht kur është fjala për marrjen e vendimit, ashtu që një anëtar i kolegjit mund 
të paraqesë mendim të ndarë, mospajtues ose pajtues mbi çështje ligjore ose faktike 
lidhur me ankesën, i cili i bashkëngjiten aktgjykimit. 
Po ashtu, me këtë dispozitë plotësohet edhe dispozita e nenit 395 paragrafi 2 lidhur me 
nënshkrimin e aktgjykimit ashtu që në paragrafin 3 të këtij neni shprehimisht 
përcaktohet se Aktgjykimet e Gjykatës Supreme nënshkruhen nga të gjithë gjyqtarët e 
kolegjit.  
Përbërja e kolegjit, kur gjykata Supreme e Kosovës vendos lidhur me ankesën kundër 
aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, rregullohet me dispozitën e nenit 21, të Ligjit për 
gjykatat e rregullta. 
 
 
4. Ankesa kundër aktvendimit 
 
Gjatë zhvillimit të procedurës penale organet proceduese mund të marrin tri lloje të 
vendimeve: aktgjykime, aktvendime dhe urdhëresa. Ankesa kundër aktgjykimit të 
gjykatës themelore si mjet i rregullt juridik është gjithmonë e lejuar ndërkaq ankesa 
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit është e lejuar vetëm përjashtimisht. Ankesa 
ndaj një numri të aktvendimeve, parimisht është e lejuar ndërkaq ndaj disa të tjerave 
parimisht nuk është e lejuar.  
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Karakteristikë tjetër e ankesës ndaj aktvendimit është se ankesa ndaj aktvendimit 
parimisht ka karakter devolutiv ngase sipas rregullit për ankesë vendos Gjykata e 
Apelit. Në disa situata procedurale taksativisht të përcaktuara me Kod, aktvendimin e 
gjykatës e shkallës të parë mund ta ndryshojë edhe gjykata themelore. Karakteristikë 
tjetër e ankesës ndaj aktvendimit është se ajo e shtynë ekzekutimin e aktvendimit më 
përjashtim të rasteve kur me Kod përcaktohet se ankesa e tillë nuk e shtynë 
ekzekutimin e aktvendimit. Rastet kur ankesa ndaj aktvendimit përjashtimisht nuk e 
shtyn ekzekutimin e aktvendimit, kanë të bëjnë me ato situata procedurale kur ankesa 
ndaj aktvendimit pa nevojë mund të zvarritë zhvillimin e procedurës penale si edhe në 
ato raste kur aktvendimi duhet menjëherë të ekzekutohet për shkak të natyrës së 
çështjes me të cilën ka të bëj ankesa.  
Afati për paraqitje të ankesës, sipas rregullit, është tri ditë nga dorëzimi i aktvendimit. 
Ky afat mund të jetë me i gjatë dhe më i shkurtër, varësisht nga lloji i aktvendimit. 
Lidhur me subjektet e ankesës kundër aktvendimit, duhet theksuar se rrethi i subjekteve 
të autorizuar për ankesë kundër aktvendimit është më i gjerë së sa te ankesa kundër 
aktgjykimit ngase në grupin e subjekteve të të drejtës për ankesë bëjnë pjesë përveç 
palëve edhe personat të tjerë të drejtat e të cilëve janë shkelur. Për të drejtat e 
personave të tretë sipas rregullit vendoset me aktvendim të veçantë dhe jo me 
aktgjykim krahas çështjes kryesore. Kjo për arsye se personat e tretë nuk kanë të drejtë 
në ankesë kundër aktgjykimit (p.sh. dëshmitarët, ekspertet, përkthyesi etj).  
Karakteristikë tjetër e aktvendimeve është se lidhur me ankesën kundër aktvendimit 
vendoset vetëm në dy instanca ashtu që lidhur me ankesë kundër aktvendimit asnjëherë 
nuk vendoset në instancë të tretë. Kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit është e 
lejuar ankesa në situata procedurale të prashikuar me Kod (neni 411 parag, 6 dhe 8). 
Ndërkaq, kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apel mund të paraqitet ankesë vetëm në 
rastet e parashikuara me Kod (neni 407 parag. 2). 
 
Neni 408 [Llojet e aktvendimeve që mund të ankimohen] 
 
1. Kundër aktvendimeve të gjyqtarit të procedurës paraprake dhe kundër 

aktvendimeve tjera të gjykatës themelore, palët dhe personat të drejtat e të 
cilëve janë shkelur, në pajtim me nenin 411 të këtij Kodi mund të paraqesin 
ankesë, me përjashtim kur me dispozitat e këtij Kodi shprehimisht nuk 
lejohet ankesë e tillë. 

2. Kundër aktvendimit të marrë në procedurë paraprake nga kolegji 
shqyrtues i përbërë nga tre (3) gjyqtarë nuk lejohet ankesë, me përjashtim 
të rasteve kur ky Kod parasheh ndryshe. 

3. Aktvendimet që merren për përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor dhe të 
aktgjykimit mund të kundërshtohen vetëm me ankesë kundër aktgjykimit, 
përveç kur ky Kod parasheh ndryshe. 

4. Kundër aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës nuk lejohet ankesë. 
 
Paragrafët 1 deri 4. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, kundër aktvendimeve të gjyqtarit të procedurës 
paraprake dhe kundër aktvendimeve tjera të gjykatës themelore, palët dhe personat të 
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drejtat e të cilëve janë shkelur, në pajtim me nenin 411 të këtij Kodi, mund të paraqesin 
ankesë, me përjashtim të rasteve kur me dispozitat e KPP-së shprehimisht nuk lejohet 
ankesë e tillë. Në anën tjetër, sipas paragrafit 2 të nenit 408 kundër aktvendimit të 
marrë në procedurë paraprake nga kolegji shqyrtues i përbërë nga tre gjyqtarë nuk 
lejohet ankesë, me përjashtim të rasteve kur me KPP parashihet ndryshe. Ndërkaq, 
sipas paragrafit 3, aktvendimet që merren për përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor dhe të 
aktgjykimit, mund të kundërshtohen vetëm me ankesë kundër aktgjykimit, përveç kur 
me KPP parashihet ndryshe. Me fjalë të tjera, me dispozitën e nenit 408, rregullohet e 
drejta për ankesë ndaj disa kategorive të aktvendimeve të cilat i merr gjykata në 
procedurën penale. Kështu, të gjitha aktvendimet të cilat merren në procedurën penale 
ndahen në katër kategori: 1) aktvendimet e gjyqtarit të procedurës paraprake si dhe 
aktvendimeve tjera të gjykatës themelore, kundër të cilave mund të paraqitet ankesë me 
përjashtim të rasteve kur me dispozitat e KPP-së shprehimisht nuk lejohet ankesë e 
tillë; 2) aktvendimet e kolegjit shqyrtues (i përbërë nga tre gjyqtarë) kundër të cilave 
nuk lejohet ankesë në procedurën paraprake, me përjashtim të rasteve kur me KPP 
parashihet ndryshe; 3) aktvendimet që merren për përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor dhe 
të aktgjykimit, kundër të cilave nuk mund të paraqitet ankesë e veçantë dhe 4) 
aktvendimet të Gjykatës Supreme të Kosovës kundër të cilave nuk lejohet ankesë: 
Në kategorinë e parë të aktvendimeve bëjnë pjesë aktvendimet e gjyqtarit të procedurës 
paraprake dhe aktvendimet tjera të gjykatës themelore kundër të cilave mund të 
paraqitet ankesë nëse me Kod shprehimisht nuk është parashikuar se ankesa e tillë nuk 
është e lejuar. Pra, në këtë kategori të aktvendimeve bëjnë pjesë aktvendimet e gjyqtarit 
të procedurës paraprake dhe aktvendimet tjera të gjykatës themelore kundër të cilave 
parimisht është e lejuar ankesa.  
Në kategorinë e parë të aktvendime kundër të cilave shprehimisht është përjashtuar 
ankesa, bëjnë pjesë aktvendimet e përcaktuara me këto dispozita të KPP-së në: nenin 
35 paragrafi 8; nenin 36 paragrafi 3; nenin 42 paragrafi 3, nenin 59 paragrafi 3; nenin 
448 paragrafi 2; nenin 310 paragrafi 3; neni etj.  
Në kategorinë e dytë të aktvendimeve bëjnë pjesë aktvendimet e kolegjit shqyrtues 
kundër të cilave parimisht ankesa nuk është e lejuar, me përjashtim të rasteve kur me 
KPP parashihet ndryshe. 
Në kategorinë e tretë të aktvendimeve, hyjnë aktvendimet që merren lidhur përgatitjen 
e shqyrtimit gjyqësor dhe të aktgjykimit, kundër të cilave nuk mund të ushtrohet 
ankesë e veçantë, por mund kundërshtohen vetëm me ankesë kundër aktgjykimit, 
përveç kur me Kod parashihet ndryshe. Duke qenë se këto aktvendime merren me 
qellim të përgatitjes së shqyrtimit gjyqësor dhe aktgjykimit, KPP për arsye të 
efikasitetit procedural nuk ka parashikuar mundësinë e paraqitjes së ankesës së veçantë 
kundër këtyre aktvendimeve. Në këtë rast moslejimi i ankesës së veçantë nuk duhet 
kuptuar si mos ekzistim i të drejtës për ankesë. Në të vërtetë, ankesa e veçantë gjatë 
përgatitjes së shqyrtimit gjyqësor dhe aktgjykimit do të thotë zvarritje e procedurës 
penale. Për këtë arsye, e drejta për ankesë në këto raste është shtyrë deri te marrja e 
aktgjykimit. Pas marrjes së aktgjykimit, e drejta për ankesë kundër këtyre 
aktvendimeve realizohet duke ushtruar ankesë ndaj aktgjykimit. Duhet theksuar se këto 
aktvendime mund të kundërshtohen vetëm me ankesën në aktgjykim në rastet kur 
gjykata në mënyrë të pa drejtë dhe të kundërligjshme i ka marr këto vendime. 
Aktvendimet kundër të cilave nuk lejohet ankesë e veçantë janë para se gjithash 
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aktvendimet të cila janë marr me shkelje esenciale relative të dispozitave të procedurës 
penale. Në këtë kategori të aktvendimeve hynë: aktvendimi mbi përjashtimin e 
publicitetit nga neni 296 paragrafi 2 etj. 
Në kategorinë e katërtë të aktvendimeve bëjnë pjesë aktvendimet e Gjykatës së Apelit 
dhe Gjykatës Supreme kundër të cilave ankesa nuk është e lejuar.745 Konsiderojmë së 
në të gjitha rastet kur gjykata më e lartë përfshirë edhe Gjykatën Supreme vendos si 
gjykatë e shkallës së parë duhet lejuar ankesën kundër aktvendimit ngase me këtë 
palëve dhe personave të tjerë të interesuar u mundësohet që shqyrtimi i çështje të bëhet 
në dy instanca gjyqësor e drejtë kjo e garantuar me dokumentet më të rëndësishme për 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Në raste të tilla, legjislacionet 
bashkëkohore të procedurës penale, lejojnë përjashtimisht ankesën edhe ndaj 
aktvendimeve të Gjykatave Supreme (p.sh. neni 110, paragrafi 1 i Ligjit të procedurës 
penale të Kroacisë etj.). 
 
Neni 409 [Afati për ankesë kundër aktvendimit] 
 
1. Ankesa i paraqitet gjykatës e cila ka marrë aktvendimin. 
2. Me përjashtim të rasteve kur ky Kod parasheh ndryshe, ankesa kundër 

aktvendimit paraqitet brenda tri (3) ditëve nga dita e dorëzimit të akt-
vendimit. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Me dispozitën e nenit 409 paragrafi 1 shprehimisht është paraparë që kundër 
aktvendimit gjithmonë ankesa i paraqitet gjykatës e cila e ka marr aktvendimin.  
Në dispozitën e nenit 432 paragrafi 2 është parashikuar afati i përgjithshëm i ankesës 
kundër aktvendimit i cili sipas rregullit është tri ditë. Ankesa i paraqitet gjykatës e cila 
e ka marrë aktvendimin në afat prej tri ditëve nga dorëzimi i aktvendimit, me 
përjashtim të rasteve kur me KPP parashihet ndryshe. Mirëpo afati i ankesës kundër 
aktvendimit mund të jetë me i shkurtër dhe më i gjatë se afati prej tri ditëve.  
Kështu, p.sh. kundër aktvendimit me të cilin caktohet paraburgimi ankesa mund të 
paraqitet brenda 24 orëve prej momentit të dorëzimit të aktvendimit (neni 189 paragrafi 
3). Po ashtu afati i ankesës kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari i procedurës 
paraprake ose kryetari i trupit gjykues shqipton dënimin disiplinor ndaj të 
paraburgosurit është 24 orë nga momentit të pranimit të aktvendimit (neni 201 
paragrafi 4 ). Ndërkaq kundër aktvendimit me të cilin shqiptohet masa edukuese ndaj të 
miturit, afati i ankesës kundër aktvendimit është tetë ditë nga momenti i pranimit të 
aktvendimit (neni 77 paragrafi 1i KDM). 
Afatet e ankesës rrjedhin nga momenti i pranimit të aktvendimit. dhe jo nga momenti i 
komunikimit me gojë të aktvendimit. (neni 474). 
Të gjitha afatet e ankesës janë afate ligjore dhe si të tilla nuk mund të ndryshohen e as 
të zgjatën. Kjo nënkupton që lëshimi i këtyre afateve nënkupton humbjen e të drejtës 
për ankesë. Palët dhe personat tjerë të interesuar të cilat e humbin të drejtën për ankesë 
nuk e gëzojnë të drejtën për kthim në gjendje të mëparshme.  

                                                 
745 Shih: nenin 402, paragrafi paragrafi 4 dhe nenin 403, paragrafi paragrafi 3. 
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Aktvendimi sikurse edhe aktgjykimi duhet të përmbajë udhëzimin për ankesë. Nëse 
aktvendimi nuk përmban udhëzimin për mjetin juridik, ose përmban udhëzimin e 
gabuar, duhet të zbatohen dispozitat të cilat vlejnë për ankesën kundër aktgjykimit. 
  
Neni 410 [Efekti suspenziv i ankesës kundër aktvendimit] 
 

Me përjashtim të rasteve kur ky Kod parasheh ndryshe, paraqitja e ankesës 
pezullon ekzekutimin e aktvendimit ndaj të cilit është ushtruar ankesë. 

 
Ankesa kundër aktvendimit sipas rregullit ka karakter suspenziv, përkatësisht e 
pezullon ekzekutimin e aktvendimit, përveç rasteve kur me KPP parashihet ndryshe. 
Në rastet kur ankesa kundër aktvendimit është e lejuar, karakteri suspenziv i ankesës 
vjen në shprehje që nga momenti i marrjes së aktvendimit dhe jo nga momenti i 
paraqitjes së ankesës. Me fjalë të tjera, aktvendimi kundër të cilit është e lejuar ankesa 
nuk ekzekutohet në momentin e marrjes së aktvendimit, para së gjithash për shkak të 
ekzistimit të afatit për paraqitje të ankesës. Kjo njëherësh nënkupton se gjatë kohës së 
rrjedhës së afatit të ankesës, aktvendimi pushon përkatësisht është suspenduar. Në 
rastet kur palët dhe personat tjerë të interesuar nuk kanë paraqitur ankesë, aktvendimi 
merr formën e prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm në momentin e skadimit të afatit për 
paraqitje të ankesës. Ndërkaq, në rastet kur ankesa është paraqitur nga personat e 
autorizuar aktvendimi merr formën e prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm në momentin e 
hedhjes së ankesës si të paafatshme dhe të palejueshme. 
Nga rregulla se ankesa kundër aktvendimit ka karakter suspenziv, ekzistojnë një mori 
përjashtimesh. Kështu, sipas KPP ankesa kundër aktvendimit nuk ka karakter 
suspenziv në rastet nga: neni 164 paragrafi 6; neni 189 paragrafi 3; neni 201 paragrafi 
4; 467 paragrafi 3; neni 489 paragrafi 1 etj. 
Duhet theksuar se aktvendimet kundër të cilave nuk lejohet ankesa marrin formën e 
prerë dhe bëhen të ekzekutueshme në momentin e marrjes së tyre. Aktvendimet të cilat 
kanë marr formën e prerë dhe janë bërë te ekzekutueshme i zbaton gjykata.  
Në disa raste, është parashikuar karakteri i kushtëzuar suspenziv i ankesës. Këtu bëjnë 
pjesë ato raste në të cilat është parashikuar që ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e 
aktvendimit por me atë rast kur gjykata është e autorizuar të vendos ndryshe (neni 489 
paragrafi 1). 
Vlen të theksohet se ankesa në aktvendim ka rëndësi edhe në ato raste, kur ankesa nuk 
e pezullon ekzekutimin e aktvendimit. Rëndësia e ankesave të cilat nuk e pezullojnë 
ekzekutimin e aktvendimit, pasqyrohet në ato raste kur kolegji të Gjykatës së Apelit 
gjen se aktvendimi i marr në gjykatën themelore ka qenë i kundërligjshëm dhe se 
zbatimi i aktvendimit të tillë ka ndryshuar dukshëm situatën e çështjes. Në këto raste, 
me aktvendimin e Gjykatës së Apelit për anulimin e aktvendimit të gjykatës themelore, 
gjendja e krijuar me aktvendimin e paligjshëm, kthehet në gjendje të mëparshme. 
Rrjedhimisht aktvendimi i Gjykatës së Apelit me të cilin është vërtetuar se aktvendimi i 
gjykatës themelore ka qenë i paligjshëm mund të ndikojë në marrjen e vendimit për 
përgjegjësinë penale ose disiplinore të personit zyrtar, i cili e ka marr aktvendimin e 
tillë të paligjshëm. Për më tepër, aktvendimi i Gjykatës së Apelit mund të ndikojë edhe 
në përcaktimin e përgjegjësisë së personit zyrtar për kompensimin e dëmit. 
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Neni 411 [Procedura për paraqitjen e ankesës kundër aktvendimit] 
 
1. Pala e autorizuar paraqet ankesë në pajtim me këtë Kapitull. 
2. Ankesa e cila nuk paraqitet në pajtim me këtë Kapitull mund të hudhet 

menjëherë nga Gjykata e Apelit pasi të jetë siguruar se në ankesë nuk 
ngritet ndonjë çështje e rëndësishme lidhur me të drejtat kushtetuese të 
garantuara. 

3. Ankesa kundër vendimit të gjykatës themelore paraqitet nga ankuesi në 
gjykatë themelore. 

4. Gjykata themelore i dërgon palës kundërshtare kopjen e ankesës. 
5. Gjykata themelore i përcjellë ankesën, përgjigjen dhe shkresat e ndërl-

idhura Gjykatës së Apelit. 
6. Ankesa mbi aktvendimin e Gjykatës së Apelit paraqitet nga pala e auto-

rizuar në Gjykatën eApelit. 
7. Gjykata e Apelit i dërgon palës kundërshtare kopjen e ankesës. 
8. Gjykata e Apelit i përcjellë ankesën, përgjigjen dhe shkresat e ndërlidhura 

Gjykatës Supreme. 
9. Ankesa e paraqitur nga paragrafi 6. i këtij neni që nuk është në pajtim me 

këtë Kapitull mund të hudhet menjëherë nga Gjykata Supreme pasi të ketë 
siguruar se në ankesë nuk ngritet ndonjë çështje e rëndësishme lidhur me të 
drejtat kushtetuese të garantuara. 

10. Në rastet nga paragrafi 2. ose paragrafi 9. i këtij neni kur ankesa ngrit 
çështje të rëndësishme për të drejtat e garantuara kushtetuese, por nuk 
është në pajtim me këtë Kapitull, ankuesit i jepet mundësia që të korrigjojë 
ankesën. 

11. Ankesa apo kërkesa nga ky nen paraqitet në numër të mjaftueshëm të 
kopjeve për gjykatën dhe palët kundërshtare. 

 
Paragrafët 1 deri 10. 
 
KPP në fuqi për dallim nga KPP i mëparshëm, institutin e ankesës kundër aktvendimit 
e rregullon në mënyrë më gjithëpërfshirëse duke përcaktuar një mori të dispozitave të 
reja me të cilat synohet të rregullohen aspekte të ndryshme procedurale lidhur me 
ankesën kundër aktvendimit. Kështu, me dispozitat e nenit 411 rregullohen kushtet e 
paraqitjes së ankesës kundër aktvendimit. Me këtë dispozitë përcaktohet me sa vijon: 
pala e autorizuar paraqet ankesë në pajtim me dispozitat e KPP lidhur me ankesën 
kundër aktvendimit; ankesa e cila nuk paraqitet në pajtim me dispozitat e KPP lidhur 
me ankesën kundër aktvendimit mund të hudhet menjëherë nga Gjykata e Apelit pasi të 
jetë siguruar se në ankesë nuk ngritet ndonjë çështje e rëndësishme lidhur me të drejtat 
kushtetuese të garantuara; ankesa kundër vendimit të gjykatës themelore paraqitet nga 
ankuesi në gjykatë themelore; gjykata themelore i dërgon palës kundërshtare kopjen e 
ankesës; gjykata themelore i përcjellë ankesën, përgjigjen dhe shkresat e ndërlidhura 
Gjykatës së Apelit; ankesa kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit paraqitet nga pala 
e autorizuar në Gjykatën e Apelit; gjykata e Apelit i dërgon palës kundërshtare kopjen 
e ankesës; gjykata e Apelit i përcjellë ankesën, përgjigjen dhe shkresat e ndërlidhura 
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Gjykatës Supreme;746 ankesa e paraqitur kundër Gjykatës së Apelit e cila nuk është në 
pajtim me dispozitat e KPP lidhur me ankesën kundër aktvendimit mund të hudhet 
menjëherë nga Gjykata Supreme pasi të ketë siguruar se në ankesë nuk ngritet ndonjë 
çështje e rëndësishme lidhur me të drejtat kushtetuese të garantuara; në rastet kur 
ankesa ngrit çështje të rëndësishme për të drejtat e garantuara kushtetuese, por nuk 
është në pajtim me dispozitat e KPP lidhur me ankesën kundër aktvendimit, ankuesit i 
jepet mundësia që të korrigjojë ankesën dhe ankesa apo kërkesa në fjalë paraqitet në 
numër të mjaftueshëm të kopjeve për gjykatën dhe palët kundërshtare. 
 
Neni 412 [Procedura lidhur me ankesë kundër aktvendimit në Gjykatën e Apelit] 
 
1. Kur Gjykata e Apelit pranon lëndën me ankesë, ajo ia dërgon lëndën pro-

kurorit kompetent tështetit në kuadër të Prokurorisë së Apelit, i cili e 
shqyrton lëndën dhe pa vonesë ia kthen gjykatës. 

2. Me rastin e kthimit të lëndës, prokurori i shtetit mund të paraqesë pro-
pozim ose të deklarojë se atë do ta paraqesë në seancën e kolegjit të apelit. 

3. Pasi që prokurori i shtetit e kthen lëndën, kryetari i kolegjit të apelit cakton 
seancën e kolegjit. 

                                                 
746 Lidhur me ankesën kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit me të cilin ndaj të pandehurit ësht caktuar 
paraburgimi, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, më 14. 02. 2014, ka marrë Mendim Jurdik në të 
cilin theksohet: “Kur Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesës së Prokurorit të Shtetit, të paraqitur ndaj 
vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake me të cilin nuk është pranuar kërkesa për caktimin e 
paraburgimit, ka miratuar ankesën dhe ndaj të pandehurit ka caktuar paraburgimin, i pandehuri kundër 
vendimit të tillë ka të drejtë t’i paarqesë ankesë Gjykatës Supreme të Kosovës.” Ndërkaq, në arsyetim të 
këtij Mendimi Juridik, theksohet: “Gjyqtarët e EULEX-it po hedhin ankesat e të pandehurve si të 
palejueshme, kur ankesat janë paraqitur, ndaj aktvendimit të Gjykatës së Apelit e cila duke vendosur 
përkitazi me ankesën e Prokurorit të Shtetit e paraqitur ndaj aktvednimit të gjyqtarit të procedurës paraprake 
të gjykatës themelore i cili ka refuzuar propozimin për caktimin e paraburgimit dhe kjo Gjyaktë ndaj të 
pandehurit po cakton paraburgimin. Përfundimet e tilla janë të gabuara për arsye të mëposhtme. Në 
dispozitat e nenit 189 par. 3 të KPPK thuhet’’Ndaj vendimit për caktimin e paraburgimit, secila palë ka të 
drejtë të paraqesë ankesë brenda 24 orëve, nga momenti i marrjes së aktvendimit” Me asnë dispozitë ligjore 
nuk u është mohuar e drejata e paraqitjes së ankesës, ndaj vendimit për caktimin e paraburgimit, nga ana e 
Gjykatës së Apelit, përkundrazi një e drejtë e tillë me ligj i është njohur palëve, këtë e dëshmon edhe 
dispoziat e nenit 411 të KPPK, ku në paragrafin 6 thuhet se “ndaj aktvendimit (jo ndaj aktgjykimit) të 
Gjykatës së Apelit, mund të paraqitet ankesë në Gjykatës Supreme (parag. 8 i KPPK) nuk është 
konkretizuar ndaj cilit, por ndaj aktvendimit në përgjithësi (cili aktvendim tjetër i Gjykatës së Apelit do të 
mund të atakohej me ankesë, nëse jo aktvendimi për caktimin e paraburgimit, kur të pandehurit për herë të 
parë po i caktohej paraburgimi?)” Në vijim të këtij Mendimi Juridik theksohet: “Me ligj, të pandehurit i 
është mohuar e drejta e paraqitjes së ankesës ndaj aktvendimit të Gjykatës së Apelit për caktimin e 
paraburgimit, vetëm atëherë, kur kjo Gjykatë, duke vendosur sipas ankesës ndaj aktgjykimt të gjykatës 
themelore, e ndryshon atë dhe të pandehurit i cakton pataburgimin (psh. ka ndryshuar aktgjykimin lidhur me 
vendimin për dënimin dhe i ka shqiptuar dënimin mbi (5) pesë vjetë burgim, ku paraburgimi është i 
detyrueshëm), ndaj këtij vendimi nuk është e lejuar ankesa, ngase ligji në situatën e tillë shprehimisht të 
pandehurin e ka zhvesh nga një e drejtë e tillë-neni 403, në të gjitha rastet të tjera të pandehurit nuk mund 
t’i mohohet e drejta në ankesë, kur atij i caktohet paraburgimi, ngase me dispozitë ligjore një e drejtë e tillë 
nuk i është mohuar. Mohimi i të drejtës së të pandehurit për të ushtruar ankesë ndaj vendimit për caktimin e 
paraburgimit, në situata të tilla (kur Gjykata e Apelit miraton ankesën e prokurorit të paraqitur ndaj 
vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake me të cilin është refuzuar kërkesa për paraburgim), tangon të 
drejta e tij të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, neni 29 par. 4, neni 5 para. 4 të 
Konventës Evropiane e të Drejtave të Njeriut, dispozitat e nenit 189 para. 3 dhe dispozita e nenit 411 par. 6 
të KPPK ” 



Rexhep Murati 

980 

Paragrafët 1 deri 3. 
 
Procedura lidhur me ankesën kundër aktvendimit në Gjykatën e Apelit zbatohet 
ngjashëm sikurse edhe me ankesën kundër aktgjykimit të gjykatës themelore. Kështu, 
në rastet kur Gjykata e Apelit pranon lëndën me ankesë, ajo ia dërgon lëndën 
prokurorit kompetent të shtetit në kuadër të Prokurorisë së Apelit, i cili e shqyrton 
lëndën dhe pa vonesë ia kthen gjykatës. Prokurori i shtetit me rastin e kthimit të lëndës, 
mund të paraqesë propozim ose të deklarojë se propozimin do ta paraqesë në seancën e 
kolegjit të apelit. Më tutje, pasi që prokurori i shtetit e kthen lëndën, kryetari i kolegjit 
të apelit cakton seancën e kolegjit për të vendosur lidhur me ankesën kundër 
aktvendimit. 
 
Neni 413 [Aktvendimet e kolegjit të apelit bazuar në shkresat e paraqitura 

apo të marra gjatë seancës] 
 
1. Gjykata e Apelit merr aktvendim bazuar në ankesën dhe propozimet e 

paraqitura ose gjatë seancës së kolegjit. 
2. Gjykata e Apelit merr aktvendim bazuar në ankesën dhe propozimet e 

paraqitura vetëm kur: 
2.1. nuk ka ndonjë kundërshtim ligjor apo faktik; ose 
2.2. kolegji çmon se aktvendimi është aq i qartë sa që mbajtja e seancës 

do të ishte e panevojshme. 
3. Aktvendimi i kolegjit të Gjykatës së Apelit në pajtim me paragrafin 2. të 

këtij neni duhet të përmbajë arsyetimin për aktvendimin nga paragrafi 2. i 
këtij neni 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Gjykata e Apelit lidhur me ankesën kundër aktvendimit, sipas dispozitave të nenit 413 
dhe 414 të KPP, vendos në dy mënyra: 
1) merr aktvendim bazuar në ankesën dhe propozimet e paraqitura ose  
2) merr aktvendim në seancë të zhvilluar para kolegjit të apelit.  
Duke vendosur lidhur me ankesë Gjykata e Apelit merr aktvendim bazuar në ankesën 
dhe propozimet e paraqitura vetëm kur: nuk ka ndonjë kundërshtim ligjor apo faktik; 
ose kolegji çmon se aktvendimi është aq i qartë sa që mbajtja e seancës do të ishte e 
panevojshme. Aktvendimi i kolegjit të Gjykatës së Apelit me të cilin vendoset vetëm 
në bazë të shkresave të lëndës dhe pa mbajtur seancë duhet të përmbajë arsyetimin 
(neni 413). Duhet theksuar se kjo mënyrë e vendosjes në Gjykatën e Apelit synon 
efikasitetin e vendosjes lidhur me ankesën  
 
Neni 414 [Seanca para kolegjit të apelit] 
 
1. Kur Gjykata e Apelit pranon ankesë kundër aktvendimit kolegji mund të 

vendos për mbajtjen e seancës në të cilën njoftohen: prokurori kompetent i 
shtetit, të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit e tij. 
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2. Në qoftë se i akuzuari i cili gjendet në paraburgim ose në mbajtje të dënimit 
dëshiron të merr pjesë në seancë, atij i mundësohet pjesëmarrja. 

3. Kolegji mund të kërkojë nga palët dhe mbrojtësi që prezantojnë në seancë 
sqarime të nevojshme lidhur me pretendimet e tyre në ankesë. Palët dhe 
mbrojtësi mund të japin shpjegime të nevojshme për qëndrimet e tyre në 
ankesë apo përgjigjen në ankesë 

4. Mosardhja e palëve të thirrur me rregull nuk pengon mbajtjen e seancës së 
kolegjit. Kur i akuzuari nuk e ka njoftuar gjykatën për ndërrimin e adresës 
ose të vendqëndrimit, seanca e kolegjit mund të mbahet edhe pa njoftimin e 
të akuzuarit. 

5. Publiku mund të përjashtohet nga seanca e kolegjit që mbahet me prani të 
palëve vetëm nën kushtet e parapara me këtë kod. 

6. Procesverbali i seancës i bashkëngjitet shkresave të gjykatës. 
7. Aktvendimet nga nenet 399 dhe 400 të këtij Kodi mund të merren edhe pa 

njoftimin e palëve për seancën e kolegjit. 
 
Paragrafët 1 deri 7.  
 
Në rastet kur Gjykata e Apelit pranon ankesë kundër aktvendimit, kolegji mund të 
vendos për mbajtjen e seancës por në të cilën njoftohen: prokurori kompetent i shtetit, 
të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij. Nëse i akuzuari i cili gjendet në 
paraburgim ose në mbajtje të dënimit dëshiron të marrë pjesë në seancë, të akuzuarit në 
këtë rast i mundësohet pjesëmarrja. Gjatë procedimit lidhur me ankesën, kolegji mund 
të kërkojë nga palët dhe mbrojtësi të prezantojnë në seancë e të japin sqarime të 
nevojshme lidhur me pretendimet e tyre në ankesë. Po ashtu, palët dhe mbrojtësi mund 
të japin shpjegime të nevojshme për qëndrimet e tyre në ankesë apo përgjigjen në 
ankesë. Nëse palët janë ftuar me rregull në seancë por nuk i përgjigjen thirrjes, seanca e 
kolegjit mund të mbahet edhe në mungesë të tyre. Ndërkaq, kur i akuzuari nuk e ka 
njoftuar gjykatën për ndërrimin e adresës ose të vendqëndrimit, seanca e kolegjit mund 
të mbahet edhe pa njoftimin e të akuzuarit. 
Nga seanca e kolegjit që mbahet me prani të palëve, publiku mund të përjashtohet 
vetëm nën kushtet e parapara me KPP. Shkresave të gjykatës i bashkëngjitet 
procesverbali i seancës së kolegjit. Dhe në fund, aktvendimet lidhur me ankesat e 
paafatshme dhe të palejuara mund të merren edhe pa njoftimin e palëve për mbajtjen e 
seancës së kolegjit. 
 
Neni 415 [Arsyet e ankesës kundër aktvendimit] 
 
1. Aktvendimi i gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues, 

kryetarit të trupit gjykues ose trupit gjykues mund të ankimohet kur ai 
aktvendim shkel: 
1.1. të drejtën e cila i njihet palës me Kushtetutën e Republikës së Koso-

vës; 
1.2. të drejtën thelbësore të palës të paraparë me këtë Kodi; 
1.3. të drejtën thelbësore të palës të paraparë me ndonjë ligj tjetër të 

Kosovës; dhe 
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1.4. të drejtën procedurale që ka për qëllim garantimin e të drejtës nga 
nën-paragrafët 1.1. deri 1.3. të këtij neni; 

2. Pala e cila kundërshton aktvendimin e gjykatës themelore duhet të demon-
strojë se shkelja e së drejtës i shkakton asaj dëm të parevokueshëm. 

3. Nëse arsyet e ankesës nuk janë në pajtim me paragrafët 1. dhe 2. të këtij 
neni, Gjykata e Apelit mund të hedhë ankesën. Ankesa e cila hudhet sipas 
këtij paragrafi mund të paraqitet sërish me ankesë kundëraktgjykimit nga 
neni 380 i këtij Kodi. 

 
Ndaj aktvendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues, 
kryetarit të trupit gjykues ose trupit gjykues, mund të paraqitet ankesë në rastet kur me 
këtë aktvendim shkelet: e drejta e cila i njihet palës me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës; e drejta thelbësore e palës e paraparë me KPP; e drejta thelbësore e palës e 
cila është paraparë me ndonjë ligj tjetër të Kosovës; dhe e drejta procedurale që ka për 
qëllim garantimin e të drejtave më sipër të theksuara. Në këtë rast, kërkohet që pala e 
cila kundërshton aktvendimin e gjykatës themelore duhet të tregoj se shkelja e së 
drejtës se garantuar me ligj dhe Kushtetutë i shkakton asaj dëm të parevokueshëm. 
Ankesa e paraqitur duhet të përmbaj shkeljet e theksuara më sipër dhe të ofrojë prova 
të vlefshme për të argumentuar shkeljet përkatëse. Në të kundërtën, Gjykata e Apelit 
mund të hedhë ankesën. Nëse ankesa në këtë rast hidhet, ajo mund të paraqitet serish 
me ankesë kundër aktgjykimit nga neni 380 i KPP. 
 
Neni 416 [Vendimet mbi ankesën kundër aktvendimit] 
 
1. Me përjashtim të rasteve kur parashihet ndryshe me këtë Kod, ankesat 

kundër aktvendimit të gjykatës themelore vendosen në seancë të kolegjit të 
Gjykatës së Apelit. 

2. Kur vendos për ankesë, gjykata me aktvendim mund ta hedhë ankesën si të 
paafatshme ose të papranueshme, ta refuzojë si të pabazë, ta aprovojë 
ankesën dhe ta ndryshojë aktvendimin ose ta anulojë dhe, sipas nevojës, 
çështjen ta kthejë për rivendosje. 

3. Kur vendos mbi ankesën kundër aktvendimit me të cilin hudhet aktakuza, 
gjykata mund të refuzojë ankesën e tillë me aktgjykim nëse mëson se ka 
arsye për aktgjykim të tillë. 

4. Kur e shqyrton ankesën, gjykata interesohet sipas detyrës zyrtare për të 
mësuar nëse gjykata themelore ka pasur kompetencë lëndore për marrjen e 
aktvendimit dhe nëse aktvendimi është marrë nga organi i autorizuar. 

 
Paragrafët 1 deri 4. 
 
Duhet theksuar se lidhur me ankesat kundër aktvendimit të gjykatës themelore sipas 
rregullit vendoset në seancë të kolegjit të Gjykatës së Apelit, me përjashtim të rasteve 
kur parashihet ndryshe me KPP. Duke vendosur lidhur me ankesën kundër 
aktvendimit, Gjykata e Apelit mund të vendos: ta hedhë me aktvendim ankesën si të 
paafatshme ose të papranueshme, ta refuzojë si të pabazë, ta aprovojë ankesën dhe ta 
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ndryshojë aktvendimin ose ta anulojë dhe, sipas nevojës, çështjen ta kthejë për 
rivendosje. 
Në rastet kur vendos mbi ankesën kundër aktvendimit me të cilin hidhet aktakuza, 
gjykata mund të refuzojë ankesën e tillë me aktgjykim nëse mëson se ka arsye për 
aktgjykim të tillë. Po ashtu, duke shqyrtuar ankesën, gjykata kujdeset sipas detyrës 
zyrtare për të mësuar nëse gjykata themelore ka pasur kompetencë lëndore për marrjen 
e aktvendimit dhe nëse aktvendimi i tillë është marrë nga organi i autorizuar. 
 
Neni 417 [Shqyrtimi nga kolegji shqyrtues i gjykatës themelore] 
 
1. Kundërshtimi kundër urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake ven-

doset nga kolegji shqyrtues i gjykatës së njëjtë nëse ashtu parashihet me 
këtë Kod. 

2. Kryetari i gjykatës themelore cakton kolegjin shqyrtues prej tre (3) gjyq-
tarësh. Këta tre (3) gjyqtarë janë kompetent për të shqyrtuar kundër-
shtimin. Gjyqtari i procedurës paraprake apo cilido gjyqtar që ka marrë 
pjesë në mundësinë hetuese të veçantë nuk lejohet të marrin pjesë në 
kolegjin shqyrtues. 

3. Përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë Kod, kolegji shqyrtues i shqyrton 
kundërshtimet e palëve brenda tre (3) ditë nga paraqitja e ankesës. 

4. Përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë Kod, kolegji shqyrtues merr 
aktvendim mbi ankesën e palëve brenda një jave (1) nga paraqitja e 
kundërshtimit. 

5. Përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë Kod, aktvendimi i kolegjit 
shqyrtues mbi kundërshtimin shqyrtohet nga Gjykata e Apelit vetëm në 
bazë të ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës themelore. 

 
Paragrafët 1 deri 5. 
 
Në nenin 417 rregullohen autorizimet e kolegjit shqyrtues të gjykatës themelore. 
Kështu, për kundërshtimin kundër urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake vendoset 
në kolegjin shqyrtues të gjykatës së njëjtë nëse ashtu parashihet me KPP. Kolegjin 
shqyrtues prej tre anëtarëve të gjykatës themelore e cakton kryetari i gjykatës 
themelore. Ky kolegj është kompetent për të shqyrtuar kundërshtimet e palëve në 
kolegjin shqyrtues nuk merr pjesë gjyqtari i procedurës paraprake apo cilido gjyqtar që 
ka marrë pjesë në mundësinë hetuese të veçantë. 
Kolegji shqyrtues i shqyrton kundërshtimet e palëve brenda tre ditëve nga paraqitja e 
tyre, përveç në rastet kur përcaktohet ndryshe me KPP. Ndërkaq, kolegji shqyrtues 
merr aktvendim mbi ankesën e palëve brenda një jave nga paraqitja e kundërshtimit. 
Aktvendimi i kolegjit shqyrtues mbi kundërshtimin shqyrtohet nga Gjykata e Apelit 
vetëm në bazë të ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës themelore, përveç nëse 
përcaktohet ndryshe me KPP. 
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5. Mjetet e jashtëzakonshme juridike 
 
Neni 418 [Mjetet e jashtëzakonshme juridike] 
 
1. Pala mund të kërkojë rishikimin e procedurës penale brenda dy vjetësh nga 

aktgjykimi i formës së prerë ose aktvendimi i formës së prerë për pushimin 
e procedurës penale. Pala i paraqet kërkesën gjykatës themelore e cila ka 
nxjerr aktgjykimin e formës së prerë, e cila ia përcjell të gjithakërkesat e 
vlefshme Gjykatës Supreme. 

2. Pala mund të kërkojë zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit në çdo kohë 
gjatë periudhës së mbajtjes së dënimit, por jo kur kanë mbetur edhe 
gjashtë (6) muaj deri në përfundim të dënimit me burgim. Pala i paraqet 
kërkesën gjykatës themelore e cila ka nxjerr aktgjykimin e formës së prerë, 
e cila ia përcjell të gjitha kërkesat e vlefshme Gjykatës Supreme. 

3. Pala mund të paraqesë kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë brenda tre (3) 
muajsh nga aktgjykimi i formës së prerë ose aktvendimi i formës së prerë 
kundër të cilit kërkohet mbrojtja e ligjshmërisë. Pala paraqet kërkesën në 
gjykatën themelore e cila ka nxjerr aktgjykimin e formës së prerë, e cila ia 
përcjell të gjitha kërkesat e vlefshme Gjykatës Supreme. 

4. Nenet 375, 376, 377, 378 dhe 379 të këtij Kodi zbatohen për të gjitha 
kërkesat nga ky nen. 

 
Paragrafët 1 deri 4. 
 
KPP në nenin 418 me disa dispozita të karakterit të përgjithshëm synon ta rregullojë 
materien e mjeteve të jashtëzakonshme juridike. Mirëpo, këto dispozita kështu siç janë 
konceptuar janë tejet konfuze dhe të paqarta dhe si të tilla mund të shkaktojnë dilema 
rreth zbatimit të tyre në praktikë. Në këtë kontekst vlerësojmë se dispozita e nenit 418 
paragrafi 1, si dispozitë e përgjithshme është në kundërshtim të plotë me dispozitën e 
nenit 423 paragrafi 2 dhe dispozitën e nenit 424 paragrafi 2, si dhe me dispozitën e 
nenit 425 paragrafi 1, si dispozita të veçanta. Këto dispozita janë kontradiktore 
ndërmjet veti para se gjithash sa i përket afateve brenda të cilave palët mund të 
kërkojnë rishikimin e procedurës penale si edhe kompetencës për vendosje lidhur me 
rishikimin e procedurës penale. Kështu, dispozita e përgjithshme për rishikim të 
procedurës penale parasheh afate të ndryshme nga që para-shihen me dispozita të 
veçanta për rishikim dhe ngatërron kompetencën gjyqësore për të vendosur lidhur me 
rishikimin e procedurës penale. Prandaj, si zgjidhje për ta tejkaluar këtë situatë, 
propozojmë që praktika gjyqësore duhet të mbështetet ekskluzivisht në dispozitat e 
veçanta, si dispozita speciale, zbatimi të cilave në këtë rast përjashton zbatimin e 
dispozitave të përgjithshme. 
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A. Rishikimi i procedurës penale 
 
Neni 419 [Dispozita e përgjithshme] 
 

Procedura penale e përfunduar me aktvendim të formës së prerë ose me 
aktgjykim të formës së prerë mund të rishikohet me kërkesën e personave 
të autorizuar vetëm në rastet dhe sipas kushteve të parapara me këtë Kod. 

 
Sipas nenit 419 rishikimi parimisht lejohet vetëm kundër aktvendimeve të formës së 
prerë me të cilat pushohet procedura penale dhe aktgjykimeve të formës së prerë, që do 
të thotë se nuk lejohet për të gjitha vendimet që merren në procedurën penale. Në 
procedurën penale merren tri lloje të vendimeve: urdhra, aktvendime dhe aktgjykime. 
Në dispozitën e nenit 419 përcaktohet se procedura penale e përfunduar me aktvendim 
apo me aktgjykim të formës së prerë, me kërkesë të personit të autorizuar, mund të 
rishikohet vetëm në rastet dhe në kushtet e parashikuara në KPP. Ndërkaq, disa 
vendime të tjera nuk mund të rishikohen, ngase me to nuk vendosen çështjet, por janë 
vendime procedurale me karakter të përkohshëm, të cilat si të tilla konsumohen me 
aktvendimin e mëvonshëm për pushimin e procedurës ose me aktgjykimin. Përveç 
kësaj, rishikimi nuk është i mundur as kundër disa vendimeve, të cilat gjithashtu nuk 
marrin fuqi juridike, ngase me to drejtohet procedimi dhe nuk mund të kundërshtohen 
me ankim të mëvetësishëm. Si të tilla, këto vendime mund të tërhiqen e të 
zëvendësohen me vendime të tjera me nismën e gjykatës ose të palëve. 
 
Neni 420 [Ndryshimi i aktgjykimit të formës së prerë pa rishikim 

të procedurës penale] 
 
1. Aktgjykimi i formës së prerë mund të ndryshohet edhe pa rishikimin e 

procedurës penale kur: 
1.1. në dy ose më shumë aktgjykime të të njëjtit person të dënuar janë 

shqiptuar në formëtë prerë disa dënime pa i zbatuar dispozitat për 
shqiptimin e dënimit unik për vepra penale në bashkim; 

1.2. me rastin e shqiptimit të dënimit unik sipas dispozitave për vepra 
penale në bashkim, dënimi i përfshirë në dënimin e shqiptuar sipas 
një aktgjykimi të mëparshëm për vepra penale në bashkim gjithashtu 
është marrë parasysh; ose 

1.3. aktgjykimi i formës së prerë me të cilin për disa vepra penale është 
shqiptuar dënim unik pjesërisht nuk mund të ekzekutohet për shkak 
të amnistisë, faljes ose për shkaqe të tjera. 

2. Në rastin nga paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. i këtij neni, gjykata me 
aktgjykim të ri e ndryshon aktgjykimin e mëparshëm për dënimet e 
shqiptuara dhe shqipton dënim unik. Marrja e aktgjykimit të ri është 
kompetencë e gjykatës themelore që ka gjykuar çështjen ku është shqiptuar 
lloji më i rëndë i dënimit. Kur janë shqiptuar dënime të llojit të njëjtë, 
aktgjykimi i ri merret nga gjykata e cila kashqiptuar dënim më të rëndë, 
ndërsa kur dënimet janë të njëjta, aktgjykimi merret nga gjykata e cila e 
fundit ka shqiptuar dënimin. 
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3. Në rastin nga paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2. i këtij neni, aktgjykimin e 
ndryshon gjykata e cila me rastin e shqiptimit të dënimit unik ka përfshirë 
gabimisht dënimin i cili është përfshirë në ndonjë aktgjykim të mëparshëm. 

4. Në rastin nga paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3. i këtij neni, gjykata që gjykon 
në shkallë të parë ndryshon aktgjykimin e mëparshëm sa i përket dënimit 
dhe shqipton dënim të ri, ose vendos cila pjesë e dënimi të shqiptuar me 
aktgjykim të mëparshëm duhet ekzekutuar. 

5. Aktgjykimin e ri e merr gjykata në seancë të kolegji shqyrtuest me 
propozim të prokurorit të shtetit kur procedura është filluar me kërkesën e 
tij ose të të akuzuarit, por pas dëgjimit të palës kundërshtare. 

6. Kur në rastet nga paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. ose 1.2. i këtij neni me 
rastin e shqiptimit të dënimit janë marrë parasysh aktgjykimet e gjykatave 
të tjera, kopja e vërtetuar e aktgjykimit të ri të formës së prerë u dërgohet 
atyre gjykatave. 

 
Duhet theksuar se te rishikimi jo i drejtë, përkatësisht te ndryshimi i aktgjykimit të 
formës së prerë, pa rishikim faktikisht nuk përsëritet shqyrtimi gjyqësor në tërësi, por 
vetëm ndryshohet aktgjykimi i formës së prerë lidhur me vendimin e dënimit. Në këtë 
procedim, më vonë zbatohen dispozitat për bashkimin e dënimeve për veprat penale të 
kryera në bashkim, në rastet kur në dy a më shumë aktgjykime kundër një personi të 
njëjtë të dënuar janë dhënë në formë të prerë disa dënime pa i zbatuar dispozitat për 
dhënien e dënimit unik. Në këtë mënyrë, me rishikim jo të drejtë përjashtohet mundësia 
e bashkimit të dënimeve dhe e zbatimit të pjesës së pa ekzekutueshme të dënimit, 
përkatësisht përjashtohet mundësia e ekzekutimit dyfish të dënimit të llogaritur gabim. 
Prandaj rishikimi jo i drejtë në thelb është ndryshim i dënimit të dhënë në formë të 
prerë, përkatësisht ri dhënia e një dënimi të ri për vepra penale të kryera në bashkim 
real e jo ideal. Me fjalë të tjera, ky rishikim nuk u referohet fakteve të vërtetuara me 
aktgjykim të formës së prerë as çështjeve juridike, por vetëm vendimit lidhur me 
dënimin. 
Rrjedhimisht rishikimi jo i drejtë ka të bëjë vetëm me aktgjykime të formës së prerë me 
të cilat është dhënë dënimi, por jo edhe me aktvendime qoftë edhe në situatat kur ato 
janë adekuate me aktgjykimin. Ky rishikim nuk ka të bëjë as me aktgjykimet me të 
cilat i akuzuari është deklaruar fajtor, por është liruar nga dënimi. Në këtë procedim, 
vendimi merret në formë të aktgjykimit nga kolegji shqyrtues prej tre gjyqtarësh, e jo 
në shqyrtimin gjyqësor. Premisa themelore e zbatimit të këtij mjeti juridik është që 
dënimi të jetë dhënë në formë të prerë. Aktgjykimi nuk jepet kryesisht, por vetëm me 
kërkesën e prokurorit të shtetit ose të personit të dënuar. 
Kundër vendimit të marrë në procedurë të rishikimit jo të drejtë lejohet ankesa, me të 
cilën mund të kundërshtohet vetëm vendimi i dënimit. Prandaj gjykata lidhur me këtë 
rishikim vendos vetëm për vendimin e dënimit, sepse nuk ka autorizime për të 
vendosur për çështje të tjera, siç janë çështjet juridike dhe faktike. 
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Sipas nenit 420, paragrafi 1 nënparagrafët 1.1, 1.2, 1.3. të KPP-së aktgjykimi i formës 
së prerë mund të ndryshohet pa e bërë rishikimin në këto raste: 
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a) Kur në dy ose më shumë aktgjykime të të njëjtit person të dënuar janë shqiptuar në 
formë të prerë disa dënime pa i zbatuar dispozitat për shqiptimin e dënimit unik për 
vepra penale në bashkim; 

b) Kur me rastin e shqiptimit të dënimit unik sipas dispozitave për vepra penale në 
bashkim, dënimi i përfshirë në dënimin e shqiptuar sipas një aktgjykimi të 
mëparshëm për vepra penale në bashkim gjithashtu është marrë parasysh; ose 

c) Kur aktgjykimi i formës së prerë me të cilin për disa vepra penale është shqiptuar 
dënim unik pjesërisht nuk mund të ekzekutohet për shkak të amnistisë, faljes ose 
për shkaqe të tjera. 

Në nenin 420 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1. përcaktohen ato raste kur gjykata me dy a 
më shumë aktgjykime të të njëjtit person ka dhënë në formë të prerë më shumë dënime 
pa i zbatuar dispozitat për bashkimin e dënimeve. Në të vërtetë, gjykata në rastin e parë 
niset nga dënimet e caktuara në formë të prerë veç e veç duke dhënë dënimin unik. 
Vendimi i dënimit unik duhet të mbështetet vetëm në ato rrethana, të cilat gjykata i ka 
pasur parasysh në procedurën penale në të cilën është dhënë dënimi i vetëm. Në 
dhënien e dënimit unik nuk mund të merren parasysh rrethanat e reja që kanë dalë pas 
aktgjykimit të formës së prerë. Rrethanat e reja mund të shërbejnë, eventualisht, si bazë 
për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit. Duhet nënvizuar se përcaktimet e ligjit 
material-penal për dhënien e dënimit unik mund të zbatohen vetëm një herë. Nëse kjo 
dispozitë ka gjetur zbatim në një aktgjykim, kurse në tjetrin jo, si bazë për aplikimin e 
dënimit unik duhet marrë dënimet e caktuara veç e veç. Kur gjykata e jep dënimin 
unik, nuk vendos për llojin e sanksionit penal-juridik, por vetëm bën harmonizimin 
teknik të aktgjykimeve me dispozitat e ligjit material-penal lidhur me dënimin unik. Në 
këtë rast, gjykata nuk është e autorizuar që dënimin me burg ta shndërrojë në dënim me 
gjobë, ose të japë dënim me kusht. Por nëse me një aktgjykim është dhënë dënimi me 
kusht, kurse me aktgjykimin tjetër dënimi me burg, gjykata vendos nëse do ta japë 
dënimin unik në kuadër të dënimit me kusht apo dënimit efektiv. Në praktikën 
gjyqësore, më shpesh ndeshet rishikimi jo i drejtë nga neni 420, paragrafi 1. 
nënparagrafi 1.1. Vendimin e dënimit e ndryshon kolegji shqyrtues i përbërë nga tre 
gjyqtarë. Ligji nuk e cakton përbërjen e kolegjit shqyrtues, mirëpo praktika gjyqësore i 
përmbahet qëndrimit që ky kolegj duhet të përbëhet nga tre gjyqtarë të përhershëm. 
Kushti kryesor për këtë lloj rishikimi është që aktgjykimi të ketë marrë formë të prerë. 
Për ndryshimin e aktgjykimeve të mëparshme dhe dhënien e dënimit unik kompetente 
është gjykata themelore që ka gjykuar veprën penale për të cilën ka dhënë llojin më të 
ashpër të dënimit. Po kur dënimet janë të një lloji, kompetente është gjykata që ka 
dhënë dënimin më të rëndë, ndërsa kur dënimet janë të njëjta, gjykata e cila e fundit ka 
dhënë dënimin. Ky lloj rishikimi parashikohet vetëm në favor të të pandehurit. Për 
përdorimin e kësaj forme të mjetit të jashtëzakonshëm juridik nuk janë parashikuar 
afate as kufizime të tjera. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në nenin 420 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. përcaktohen ato raste kur me rastin e 
shqiptimit të dënimit unik për disa vepra penale në bashkim, gjykata ka gabuar dhe për 
këtë arsye duhet ndryshuar dënimi i tillë i shqiptuar me aktgjykimin e formës së prerë. 
Dënimi unik mund të jepet gabimisht në qoftë se gjatë zbatimit të dispozitave përkatëse 
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është marrë si i përcaktuar edhe dënimi i përfshirë në dënimin sipas aktgjykimit të 
mëparshëm. Si shkak për ndryshimin e aktgjykimit të formës së prerë në këtë rast është 
dënimi i caktuar dyfish. Me dhënien e dënimit në këtë rast shmanget kontesti dhe 
procedura komplekse e marrjes së vendimit në bazë të kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë. Për dhënien e aktgjykimit në këtë rast kompetente është gjykata, e cila me 
rastin e caktimit të dënimit unik gabimisht ka marrë parasysh dënimin e përfshirë në 
ndonjë aktgjykim të mëparshëm. 
 
Paragrafi 4. 
 
Në nenin 420, paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 përcaktohen ato raste kur dënimi unik i 
dhënë me aktgjykim të formës së prerë për disa vepra penale nuk mund të ekzekutohet 
në një pjesë për shkak të amnistisë, faljes etj. Në këtë rast gjykata themelore mund ta 
ndryshojë aktgjykimin e mëparshëm dhe të japë një dënim të ri ose të përcaktojë çfarë 
mund të ekzekutohet nga dënimi i dhënë me aktgjykimin e mëparshëm. Me fjalë të 
tjera, në nenin 420, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3, parashikohet një procedurë e kundërt 
me atë të paragrafit 1, nënparagrafit 1.1 të këtij neni, sepse në këto raste nga dënimet e 
bashkuara përjashtohet një apo më shumë dënime për shkak të amnistisë, faljes dhe 
arsyeve të tjera dhe jepet një dënim i ri, i cili logjikisht duhet të jetë më i lehtë se 
dënimi paraprak. 
Edhe një herë duhet theksuar se te rishikimi i drejtë lidhur me dënimin unik për veprat 
në bashkim, gjykata nuk vlerëson rregullsinë e dënimeve të veçanta, por do t’i marrë si 
të përcaktuara dënimet e dhëna në formë të prerë me aktgjykime të veçanta, d.m.th. nuk 
i prek dënimet e dhëna. Po kështu në bashkimin e dënimeve sipas rregullave përkatëse, 
nuk mund të merren parasysh rrethanat që kanë lindur pas formës së prerë të 
aktgjykimit. Kjo për arsye se në këtë lloj rishikimi veçse zbatohen dispozitat e ligjit 
penal mbi bashkimin e dënimeve për vepra penale në bashkim. 
 
Paragrafët 5 dhe 6. 
 
Në të gjitha rastet kur gjykata merr aktgjykim të ri, ajo jep aktgjykim me të cilin 
ndryshohet aktgjykimi i mëparshëm në lidhje me dënimin dhe cakton një dënim të 
vetëm për veprat penale në bashkim. Dënimi i bashkuar në të tri rastet e theksuar më 
sipër jepet me propozimin e prokurorit të shtetit ose të të pandehurit, me kusht që 
gjykata në seancë të kolegjit shqyrtues të dëgjojë palën e kundërt para se të marrë 
vendim. Por në këtë rast, konsiderojmë se aktgjykimi i ri mund të merret edhe me 
propozim të mbrojtësit të të pandehurit. 
Me dispozitën e nenit 420, paragrafi 6 parashikohet detyrimi që të informohen ato 
gjykata, aktgjykimet e të cilave janë marrë për bazë për veprat penale në bashkim. 
Kështu, kur në rastet e ndryshimit të aktgjykimit në mbështetje të nenit 420 paragrafi 1 
nënparagrafi 1.1. ose 1.2, dhe të shqiptimit të dënimit janë marrë për bazë edhe 
aktgjykimet e gjykatave të tjera, sipas paragrafit 6 të këtij neni, kopja e vërtetuar e 
aktgjykimit të ri të formës së prerë u dërgohet edhe atyre gjykatave.  
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Neni 421 [Vazhdimi i procedurës] 
 

Kur aktakuza hudhet sipas nenit 253, paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2. ose 
nenit 358 të këtij Kodi, me kërkesën e prokurorit të shtetit vazhdohet 
procedura posa të pushojnë arsyet për marrjen e aktvendimit të tillë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në dispozitën e nenit 421 parashikohet mundësia e vazhdimit të procedurës penale. 
Mirëpo, vazhdimi i procedurës penale nuk konsiderohet rishikim i drejtë i procedurës 
penale, por është vetëm një formë e procedimit e ngjashme me rishikimin. Megjithëse 
vazhdimi i procedurës rregullohet 0me dispozitat e rishikimit, kjo formë e procedimit 
nuk është rishikim i drejtë. Në një përfundim të tillë mund të arrihet në bazë të analizës 
së përmbajtjes së nenit 421. 
Vazhdimi i procedurës penale sipas nenit 421 mund të bëhet në dy raste: kur aktakuza 
është hedhur sipas nenit 253, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. ose kur aktakuza është 
hedhur sipas nenit 358, paragrafi 1.  
Sipas nenit 253, paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. gjatë procedurës së kontrollimit, gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim për hudhje të aktakuzës 
dhe pushimin e procedimit penal nëse konstaton se ekzistojnë rrethana të cilat 
përjashtojnë përgjegjësinë penale. 
Ndërkaq, në bazë të nenit 358 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1, 1.2 dhe 1.3, gjyqtari i 
vetëm gjykues ose trupi gjykues pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor, përkatësisht gjatë 
shqyrtimit gjyqësor me aktvendim hedhë aktakuzën në këto raste:  
a) kur procedura është zbatuar pa kërkesën e prokurorit të shtetit, 
b) kur ka munguar propozimi i kërkuar i të dëmtuarit ose leja e organit publik 

kompetent, apo nëse organi publik kompetent e ka tërhequr lejen', ose  
c) kur ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen.  
Së këndejmi me hedhjen e aktakuzës në nenin 421 krijohet mundësia e vazhdimit të 
procedimit me kërkesë të prokurorit të shtetit sapo të pushojnë arsyet për të cilat është 
hedhur aktakuza. 
Vazhdimi i procedurës në këtë rast nuk është kufizuar me afat, prandaj praktikisht 
vazhdimi është i mundur deri te parashkrimi i ndjekjes së veprës penale ose krijimi i 
rrethanave të tjera që përjashtojnë përgjegjësinë penale. 
Nga ç’është thënë më sipër, mund të përfundohet se vazhdimi i procedurës penale në 
bazë të dispozitës të nenit 421 mund të bëhet vetëm në dëm të të pandehurit. Pasi 
shkaqet nga të cilat mund të vazhdohet procedura penale sipas nenit 421 janë të 
përcaktuara taksativisht, vazhdimi jashtë këtyre shkaqeve nuk është i mundur. Kundër 
aktvendimit mbi vazhdimin e procedurës penale i pandehuri ka të drejtë në ankesë. Pasi 
që aktvendimi të marr formën e prerë procedimi penal vazhdon nga aty ku është 
ndërprerë747.  
Vazhdimi i tillë është në funksion të efikasitetit të procedurës penale. Nga ana tjetër, 
pushimi i përkohshëm e procedurës në rastet e caktuara me ligj sjell si pasojë 
pasigurinë e personit të cilit i është pushuar procedimi, duke lënë të hapur mundësinë e 
vazhdimit të procedimit në çdo kohë. Për këtë arsye organet kompetente në procedurën 
                                                 
747 Krahaso: Pavišić 2, fq. 505; Vasiljević, Sistem..., fq. 643. 
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paraprake, për sa i përket vlerësimit të kushteve për fillimin e procedimit kundër të 
pandehurit, duhet të veprojnë me përgjegjësi dhe me kujdes maksimal, në mënyrë që të 
mos fillohet fare procedura pa u përmbushur paraprakisht pikë për pikë kushtet e 
parashikuara nga ligji. Prandaj, pasiguria e personit që procedohet penalisht mund të 
shmanget kur ndjekja penale nuk fillon nga prokurori i shtetit, nëse mungon propozimi 
i të dëmtuarit, ose pa lejen e nevojshme për ndjekje. Fillimi i ndjekjes duhet të ndalohet 
edhe atëherë kur ekzistojnë rrethanat tjera që e pengojnë atë përkohësisht. Në anën 
tjetër, pa u plotësuar kushtet e përcaktuara në ligj, gjykata nuk duhet të pushojë 
procedurën kundër të pandehurit për ta vazhduar atë pas një kohe, që sidoqoftë do të 
ndikonte negativisht në pozitën procedurale të tij. Por një procedim i tillë korrekt dhe i 
vëmendshëm i organit procedues parakupton një sistem të drejtësisë penale shumë më 
të organizuar dhe më efikase. 
  
Neni 422 [Rishikimi i procedurës penale të pushuar me aktvendim të formës 

së prerë] 
 
1. Procedura penale e pushuar në formë të prerë para fillimit të shqyrtimit 

gjyqësor mund të rishikohet kur prokurori i shtetit tërhiqet nga aktakuza 
dhe vërtetohet se tërheqja është pasojë e veprës penale të keqpërdorimit të 
pozitës zyrtare të prokurorit të shtetit. Gjatë provimit të veprës penale 
zbatohen dispozitat nga neni 423, paragrafi 2. i këtij Kodi. 

2. Kur aktakuza hidhet bazuar në mungesë provash të mjaftueshme për të 
mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale 
të përshkruar në aktakuzë dhe nëse zbulohen dhe mblidhen fakte dhe 
prova të reja, mund të ngritet aktakuzë e re kur kolegji shqyrtues vendos se 
provat dhe faktet e reja e arsyetojnë këtë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në nenin 422 dhe 423 parashikohen dy forma të rishikimit të drejtë të procedurës 
penale748 Ndonëse në të dyja rastet bëhet fjalë për rishikimin e drejtë, rishikimi sipas 
nenit 442 ka të bëjë me procedurën e përfunduar me aktvendim të formës së prerë, 
ndërsa neni 443 bën fjalë për rishikimin e procedurës penale të përfunduar me 
aktgjykim të formës së prerë. 
Rishikimi i procedurës penale të përfunduar me aktvendim të formës së prerë në bazë 
të nenit 442 të KPP, paraqet formën e parë të rishikimit të drejtë. Sipas paragrafit 1 të 
këtij neni procedura penale e pushuar në formë të prerë para fillimit të shqyrtimit 
gjyqësor mund të rishikohet në rastet kur prokurori i shtetit tërhiqet nga aktakuza dhe 
vërtetohet se tërheqja është pasojë e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare të 
prokurorit të shtetit. Në këtë rast për të provuar veprën penale të prokurorit të shtetit 
zbatohen dispozitat nga neni 423 paragrafi 2749. 
 

                                                 
748 Neni 403 dhe 404 i Ligjit të procedurës penale (LPP) i cili është zbatuar deri me hyrjen në fuqi të Kodit 
të përkohshëm të procedurës penale të Kosovës.  
749 Shih: komentet e paragrafit 2, të nenit 423. 
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Paragrafi 2. 
 
Gjatë procedurës së kontrollimit të aktakuzës, aktakuza mund të hudhet nga shkaqet e 
përcaktuara në nenin 253, paragrafi 1 nënparagrafi 1.1-1.4. Së këndejmi, në rastet e 
hedhjes së aktakuzës nga neni 423 nënparagrafi 1.3, bazuar në mungesë provash të 
mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër 
penale të përshkruar në aktakuzë dhe nëse në ndërkohë zbulohen dhe mblidhen prova 
të reja, mund të ngritët aktakuzë e re. Në këtë rast, për ngritje të aktakuzës së re 
kërkohet që cilësia e provave dhe fakteve të jetë e atillë që të bind kolegjin shqyrtues 
që provat dhe faktet e reja e arsyetojnë ngritjen e aktakuzës së re.  
Lidhur me aktakuzën e re zbatohen dispozitat për kontrollimin e aktakuzës të 
parashikuara me nenet 245-256.  
 
Neni 423 [Rishikimi i procedurës penale të përfunduar me aktgjykim të formës 

së prerë] 
 
1. Procedura penale e përfunduar me aktgjykim të formës së prerë mund të 

rishikohet vetëm nëse: 
1.1. provohet se aktgjykimi është mbështetur në dokument të falsifikuar 

ose në deklarim të rremë të dëshmitarit, ekspertit ose përkthyesit; 
1.2. provohet se aktgjykimi është pasojë e veprës penale të kryer nga 

gjyqtari ose personi që ka ndërmarrë veprimet hetimore; 
1.3. zbulohen fakte të reja ose paraqiten prova të reja, të cilat vetë ose së 

bashku me provat e mëparshme ka të ngjarë të arsyetojë pafajësinë e 
personit të dënuar ose dënimin e tij sipas një dispozite më të butë 
penale; 

1.4. personi për të njëjtën vepër është gjykuar disa herë ose kur disa 
persona janë dënuar për vepër të njëjtë të cilën ka mund ta kryejë 
vetëm një person ose disa prej tyre; ose 

1.5. në rastin e dënimit për vepër penale në vazhdim ose vepra tjera penale të 
cilat sipas ligjit përfshijnë disa veprime të njëjta ose të ndryshme, zbulohen 
fakte të reja ose paraqiten prova të reja që tregojnë se i dënuari nuk ka 
kryer veprimin që është përfshirë në veprën penale për të cilën ai është 
dënuar dhe ekzistimi i fakteve të tilla do të ishte me ndikim vendimtar në 
caktimin e dënimit. 

2. Procedura penale e përfunduar me aktgjykim të formës së prerë mund të 
rishikohet vetëm në favor të të pandehurit, përveç nëse vërtetohet që 
rrethanat nga paragrafi 1. nën-paragrafët 1.1. dhe 1.2. të këtij neni janë 
pasojë e veprës penale të kryer nga i pandehuri ose personi që vepron në 
emër të tij kundër një dëshmitari, eksperti, përkthyesi, prokurori të shtetit 
ose gjyqtari apo të afërmve të tyre, me ç’rast procedura penale e 
përfunduar me aktgjykim të formës së prerë mund të rishikohet kundër të 
pandehurit. Rishikimi i procedurës penale kundër të pandehurit lejohet 
vetëm brenda pesë (5) vjetëve nga koha e shpalljes së aktgjykimit të formës 
së prerë. 
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3. Në rastet nga paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. dhe 1.2. ose paragrafi 2. i këtij 
neni, me aktgjykim të formës së prerë duhet vërtetuar se personat e tillë a 
janë shpallur fajtor për veprat penale përkatëse. Kur procedura kundër 
këtyre personave nuk mund të zbatohet për shkak se kanë vdekur ose 
ekzistojnë rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale, faktet nga paragrafi 1. 
nën-paragrafi 1.1. dhe 1.2. ose paragrafi 2. i këtij neni mund të vërtetohen 
edhe me prova të tjera. 

 
Rishikimi i procedurës penale i përfunduar me aktgjykim të formës së prerë paraqet 
formën më të rëndësishme të rishikimit të drejtë dhe ka të bëjë me të gjitha llojet e 
aktgjykimeve. Në bazë të dispozitës të nenit 423 paragrafi 2, procedura penale e 
përfunduar me aktgjykim të formës së prerë parimisht mund të rishikohet në favor të të 
pandehurit, e vetëm përjashtimisht në dëm të tij. Rishikimi është i mundur edhe në rast 
se është dhënë aktgjykimi, me të cilin i akuzuari është deklaruar fajtor, por është liruar 
nga dënimi, ose kur i është dhënë dënimi me kusht apo nëse tashmë e ka vuajtur 
dënimin etj.750 Rishikimi i procedurës penale i përfunduar me aktgjykim të formës së 
prerë mund të bëhet me kërkesë për rishikim si mjet juridik i jashtëzakonshëm më i 
rëndësishëm dhe fondamental me të cilin mund të ndryshohet aktgjykimi i formës së 
prerë. Është karakteristike se rishikimi ka të bëjë me aktgjykimin e formës së prerë si 
tërësi, e jo vetëm me disa prej pjesëve të tij. Në bazë të fakteve dhe provave të reja të 
paraqitura, gjykata mund të modifikojë gjendjen faktike të konstatuar në aktgjykimin e 
mëparshëm të formës së prerë. 
 Me rastin e parashtrimit të kërkesës në favor të dënuarit, i dënuari nuk ka asnjë 
kufizim, kështu që kërkesën mund ta parashtrojë edhe pasi ta ketë vuajtur dënimin, pa 
marrë parasysh parashkrimin, amnistinë dhe faljen. Pasi rishikimi sipas nenit 423, 
paragrafi 2 parimisht është i lejuar në dobi të të dënuarit, në procedurën e rishikimit, 
praktikisht është e mundur që i pandehuri të lirohet nga akuza për veprën për të cilën 
është dënuar me vendim të formës së prerë, përkatësisht të refuzohet akuza kundër tij 
apo ai të dënohet në bazë të ligjit penal më të favorshëm se i përparshmi me të cilin 
është dënuar. Së këndejmi, me parashikimin e rishikimit në favor të të dënuarit, 
parimisht është përjashtuar mundësia e ndryshimit të aktgjykimit të formës së prerë në 
dëm të tij, përkatësisht personit të liruar me vendim të formës së prerë nuk mund t’i 
jepet dënimi në procedurën e rishikuar, e as që mund t’i shtohet dënimi. Meqenëse 
rishikimi parimisht mund të bëhet vetëm në dobi të të dënuarit, në vijim do të flitet për 
këtë formë të rishikimit.  
Për ta ndryshuar gjykata gjendjen e konstatuar faktike dhe për të marrë vendim të drejtë 
dhe të ligjshëm, është e domosdoshme që në kërkesën e rishikimit të paraqiten fakte 
dhe prova të reja që kanë të bëjnë me faktet vendimtare për marrjen e vendimit. Në 
dispozitën e nenit 423 paragrafi 1 me të cilën parashihen kushtet e rishikimit, këto 
kushte janë caktuar në mënyrë taksative, andaj nuk mund të zgjerohen. Rishikimi sipas 
këtij neni, siç u theksua më sipër, mund të kërkohet vetëm për aktgjykimin si tërësi dhe 
vendimet themelore të tij e jo pjesërisht, aq më pak jo për vendimet dytësore (kërkesa 
pronësore - juridike dhe shpenzimet e procedurës penale).  
Lidhur me shkaqet e rishikimit të parashikuara me nenin 423, është e përbashkët ajo që 
ato paraqesin baza të reja të cilat nuk kanë qenë të njohura në kohën e marrjes së 
                                                 
750 Sijerčić-Čolić, Vuleta, Hadžiomeragić 1, fq. 514, 515. 
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aktgjykimit, përkatësisht janë paraqitur pas marrjes së aktgjykimit të mëparshëm.751 
Rrjedhimisht, rastet e rishikimit nga neni 423, mund të radhiten në tri grupe: rishikimi 
për shkak të veprave penale (si fakte të reja në kuptim të gjerë); rishikimi për shkak të 
fakteve dhe provave të reja (në kuptim të ngushtë) dhe rishikimi për shkak të 
kontradiktave ndërmjet më shumë aktgjykimeve.752 
Në nenin 423, paragrafi 1, nënparagrafët 1.1 dhe 1.2 është parashikuar mundësia e 
rishikimit për shkak të veprave penale të disa pjesëmarrësve në procedurën penale. 
Andaj sipas ligjit, bazë për rishikim janë veprat e veçanta penale që i kanë kryer disa 
pjesëmarrës në procedurën penale, të cilat njëkohësisht paraqesin lidhjen shkakësore 
ndërmjet këtyre veprave penale dhe aktgjykimit të formës së prerë për të cilin kërkohet 
rishikimi. Duke u nisur nga kjo, rishikimi mund të bëhet në këto raste:  
 
Paragrafi 1.  
 
Nënparagrafi 1.1.  
 
Nëse provohet se aktgjykimi është mbështetur në dokument të falsifikuar ose në 
dëshmi të rreme të dëshmitarit, ekspertit ose përkthyesit. Në këtë rast rishikimi mund të 
bëhet për shkak të veprës penale që paraqet fakt të ri në kuptimin e gjerë.753 Për këtë 
rishikim duhet të plotësohen kumulativisht dy kushte, përkatësisht duhet të ekzistojnë 
dy aktgjykime të formës së prerë: njëri - me të cilin konstatohet se dokumenti është i 
rremë, se dëshmia e dëshmitarit, ekspertit ose e përkthyesit është e rreme, dhe i dyti - 
se është i bazuar në prova të rreme.754 Me fjalë të tjera, nuk mjafton që ndonjë person 
të jetë i dënuar për prova të rreme, por është e nevojshme që aktgjykimi i formës së 
prerë kundër të cilit kërkohet rishikimi të jetë mbështetur pikërisht në këtë provë të 
rreme. Me rastin e konstatimit të këtyre fakteve, gjykata së pari përcakton bazue-
shmërinë në ndonjë dokument ose provë të rreme e pastaj konstaton gënjeshtërsinë e 
tyre.755  
Aktgjykimi konsiderohet i bazuar në një provë atëherë kur ekskluzivisht mbështetet në 
një provë. Mirëpo, nëse aktgjykimi bazohet në dëshmi të rreme dhe në disa prova të 
tjera, gjykata detyrimisht vlerëson se në çfarë mase ka ndikuar prova e rreme për 
dhënien e vendimit.756 Në praktikë, ka raste kur aktgjykimi nuk bazohet gjithherë në 
provën haptazi të rreme. Fjala është për provën që ka të bëj me ndonjë fakt dytësor ose 

                                                 
751 Grubiša 1, fq. 320; Pavišić 1, fq. 510. 
752 Grubiša 1, fq. 320. 
753 Pavišić 1, fq. 510. 
754 Për t’u lejuar rishikimi që bazohet në thëniet e rreme të dëshmitarit, është e nevojshme që kumulativisht 
të plotësohen dy parakushte, përkatësisht të ekzistojnë dy aktgjykime të formës së prerë: i pari në të cilin 
është konstatuar dëshmia e rreme dhe i dyti, që bazohet në këtë dëshmi. Andaj, procedura penale e 
përfunduar me aktgjykim të formës së prerë mund të rishikohet nëse konstatohet se aktgjykimi është bazuar 
në dëshmi të rreme të dëshmitarit, kurse pavërtetësia e kësaj dëshmie duhet të provohet me aktgjykim të 
formës së prerë me të cilin dëshmitari është deklaruar fajtor për shkak se ka bërë thënie të rreme. Mirëpo, 
thënia e një dëshmitari i cili pohon se tjetri ka dëshmuar rrejshëm nuk merret si shkak për rishikim, 
përveçse në rastin kur fillimi i procedurës penale nuk është i mundur; vendimi i Gjykatës së Qarkut në 
Zagreb, Kz. 157/79 e dt. 22 shkurt 1979; cituar sipas Kramarić 1, fq. 471.  
755 Pavišić 1, fq. 510. 
756 Sahiti, Argumentimi..., fq. 128. 
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fakt të rëndësishëm që është vërtetuar me prova të tjera të njëmendta.757 Së këndejmi, 
te kjo bazë, sikur edhe te bazat e tjera të parashikuara me nenin 423, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.2, është karakteristike se për rishikim kërkohet që të provohet edhe 
vepra penale, edhe lidhja kauzale ndërmjet saj dhe aktgjykimit të formës së prerë për të 
cilin kërkohet rishikimi, por që për të dyja është arritur një siguri e plotë, ndryshe nga 
rastet e parashikuara në nënparagrafi 1.3 dhe 1.5 paragrafi 1 të nenit 423, sipas të cilave 
për rishikim mjafton që faktet dhe provat e reja të mundësojnë ndryshimin e 
aktgjykimit të formës së prerë gjë që, në të vërtetë, ka të bëjë me besueshmërinë e 
ndikimit të tyre në aktgjykimin e formës së prerë, përkatësisht besueshmërinë e 
ekzistimit të tyre me rastin e vendosjes lidhur me kërkesën.758 Ekzistimi i veprës penale 
vërtetohet, si rregull, me aktgjykim të formës së prerë me të cilin personat e përmendur 
deklarohen fajtorë, ndërkaq nuk është e nevojshme që të jenë të dënuar (neni 423, 
paragrafi 3).  
Nga ana tjetër, vërtetimi i lidhjes shkakësore ndërmjet veprës penale dhe aktgjykimit të 
formës së prerë kundër të cilit kërkohet rishikimi, si rregull, bëhet në bazë të ekzistimit 
të aktgjykimit të formës së prerë me të cilin një person deklarohet fajtor, por jo edhe në 
të gjitha rastet. Kështu, nëse vetë aktgjykimi me të cilin një person deklarohet fajtor 
nuk paraqet lidhje shkakësore në raport me aktgjykimin e formës së prerë për të cilin 
kërkohet rishikimi, gjykata do të konstatojë, në bazë të bindjes së vet, nëse ekziston 
apo jo kjo lidhje shkakësore, me ç’rast është e detyruar të konstatojë sigurinë e plotë të 
ekzistimit të fakteve të caktuara. Me fjalë të tjera, vetë ekzistimi i veprës penale, 
përkatësisht vërtetimi i ekzistimit të saj, nuk nënkupton vetvetiu rishikimin. Në 
praktikën gjyqësore ndodh që dokumenti të jetë i rremë ose që dëshmitari dhe eksperti 
të japin dëshmi të rreme, por në anën tjetër ekzistojnë prova të tjera të shumta në të 
cilat bazohet aktgjykimi, kështu që edhe sikur të mungonin dëshmia dhe dokumenti i 
rremë, megjithatë do të jepej aktgjykim i njëjtë. Së këndejmi, në këto raste nuk mund të 
bëhet fjalë për ekzistimin e lidhjes së drejtpërdrejtë shkakësore ndërmjet këtyre 
veprave penale dhe përmbajtjes së aktgjykimit, që ka për pasojë pamundësinë e 
rishikimit në lidhje me këtë aktgjykim të formës së prerë.  
Vlen të theksohet se thënia e rreme e të pandehurit dhe e bashkëpjesëmarrësit nuk 
mund të barazohen me thënien e rreme të dëshmitarit, kështu që nuk mund të jenë bazë 
për rishikim në kuptim të nenit 423, paragrafi 1 nënparagrafi 1.1. Mirëpo, këto thënie 
eventualisht mund të jenë bazë për rishikimin sipas nenit 423, paragrafi 1 nënparagrafi 
1.3. Të provuarit e dokumenteve dhe dëshmive të rreme bëhet me aktgjykim të formës 
së prerë me të cilin pala deklarohet fajtore, e kjo nënkupton se ky person nuk duhet 
edhe të dënohet. Pra, kusht për përgjegjësinë penale të personit që ka kryer vepër 
penale të dhënies së deklaratës së rreme është që ky person me rastin e dhënies së 
deklaratës së rreme të ketë qenë i vetëdijshëm se jep deklaratë të rreme, e kjo do të 
thotë se momenti i thënies së rreme duhet të jetë i përfshirë në dashjen e personit që ka 
kryer veprën penale.759 Së këndejmi, nuk mjafton që dëshmia të jetë vetëm objektivisht 
e rreme,760 por është e domosdoshme që ajo edhe subjektivisht të jetë e tillë. Kështu 
kur është fjala për thënien objektivisht të rreme të dëshmitarit ose të ekspertit, nuk 

                                                 
757 Vasiljević, Grubač 2, fq. 693. 
758 Grubiša 1, fq. 321. 
759 Vasiljević, Grubač 2, fq. 694. 
760 Thënia është objektivisht e rreme kur dëshmitari ose eksperti besojnë se e thonë të vërtetën. 
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mund të bëhet rishikimi sipas nenit 423, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1, por rishikimi 
mund të bëhet sipas nenit 423, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3, meqë në këtë rast nuk 
ekziston vepra penale, por ekzistojnë fakte dhe prova të reja.761 
 
Nënparagrafi 1.2.  
 
Nëse provohet se aktgjykimi është pasojë e veprës penale të kryer nga gjyqtari ose 
personi që ka ndërmarr veprimet hetimore. Kjo bazë presupozon ekzistimin e 
keqpërdorimit specifik të detyrës nga ana e subjekteve të përmendura. Të provuarit e 
veprës penale të këtyre personave, bëhet sikur edhe në rastin paraprak, kështu që nuk 
mund të supozohet lidhja shkakësore ndërmjet veprës penale të gjyqtarit ose personit 
tjetër që ka zhvilluar hetimet dhe aktgjykimit të formës së prerë për të cilin kërkohet 
rishikimi, por faktet duhen vërtetuar për secilin rast konkret. Vlen të theksohet se, si në 
këtë rast, ashtu edhe në rastin e përmendur më sipër duhet të vërtetohet se personat për 
të cilët bëhet fjalë, janë deklaruar fajtorë për veprat penale përkatëse.  
Në literaturën e së drejtës procedurale penale, vihet në dukje se veprat penale të 
gjyqtarit dhe ndikimi i tyre i hapur në aktgjykim janë të rralla, kështu që ato shumë më 
shpesh shfaqen në formë më pak të hapur dhe në mënyrë indirekte p.sh., kur gjyqtari i 
merr për bazë faktet e pasigurta dhe të cilave qartazi nuk mund t’u besohet, kur e 
anashkalon ose refuzon t’i administrojë provat që do të ndikonin në marrjen e një 
aktgjykimi tjetër, kur me qëllim nuk e pyet dëshmitarin për faktin i cili do ta ndriçonte 
krejtësisht ndryshe çështjen, kur me pyetje sugjestive nxjerr nga dëshmitari një thënie 
tjetër nga ajo që do ta jepte, kur e detyron të akuzuarin të pranojë veprën ose 
7dëshmitarin për të bërë një thënie të caktuar, kur në procesverbal shënon thëniet e të 
akuzuarit ose dëshmitarit, përkatësisht ekspertit, ndryshe nga ajo që është thënë etj.762 
Mirëpo, në literaturë ekziston pajtueshmëria se nxjerrja me dhunë e dëshmisë së rreme 
paraqet një bazë rishikimi sipas këtij paragrafi.763 Rastet e përmendura dhe ato të 
ngjashme tregojnë se sa është e vështirë që në praktikë të konstatohet lidhja shkakësore 
me mjete të tjera e jo me aktgjykim të formës së prerë, për shkak të veprës penale të 
këtyre personave dhe aktgjykimit të formës së prerë ndaj të cilit kërkohet rishikimi.  
 
Nënparagrafi 1.3. 
 
Rishikimi për shkak të fakteve dhe provave të reja në praktikë paraqet bazën me të 
shpeshtë rishikimi në krahasim me bazat të tjera të rishikimit. Sipas dispozitës së nenit 
442, paragrafi 1, nënparagrafi 3 e KPP, rishikimi mund të bëhet nëse në kërkesën për 

                                                 
761 Vasiljević, Grubač 2, fq. 694. 
762 Ibid, Pavišić 1, fq. 510. 
763 Nëse i pandehuri në kërkesën e vet për rishikimin e vë në dyshim rregullsinë e veprimit të organeve të 
punëve të brendshme, të cilat në procedurën e zhvilluar kundër të dënuarit gjatë hetimeve kanë kryer disa 
veprime hetimore (e kanë keqtrajtuar, detyruar të pranojë, ia kanë vënë dëshmitë e rreme etj.), që, po ashtu, 
e vë në dyshim rregullsinë e veprimit të ekspertëve që kanë kryer ekspertimin daktiloskopik, përkatësisht 
vërtetësinë e konstatimeve dhe të mendimeve të tyre, atëherë, meqë një veprim i tillë i këtyre organeve do të 
përbënte vepër penale, këto fakte mund të argumentohen vetëm me aktgjykim të formës së prerë me të cilin 
personat e përmendur janë deklaruar fajtorë për veprat penale përkatëse, vetëm nëse kundër tyre nuk do të 
mund të zhvillohej procedura penale për shkak se kanë vdekur ose rrethanave të tjera që përjashtojnë 
ndjekjen penale; VSH, Kz.1735; cituar sipas Kramarić 1, fq. 471. 
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rishikim paraqiten fakte e prova të reja, të cilat vetëm ose së bashku me provat e 
mëhershme ka të ngjarë se e arsyetojnë lirimin e personit të dënuar ose dënimin e tij 
sipas një dispozite më të butë penale. Rishikimi sipas kësaj dispozite, nuk mund të 
lejohet në bazë të çfarëdo faktesh e provash, por vetëm në bazë të fakteve e provave të 
reja relevante të cilësisë së caktuar. Andaj, për rishikimin e procedurës penale të 
përfunduar me aktgjykim të formës së prerë, nuk mjafton që i dënuari vetëm të 
theksojë ndonjë provë ose kundër provë, por me propozimin e provave të reja duhet ta 
bëjë të besueshme se ngjarja ka ndodhur ndryshe në krahasim me mënyrën e përcaktuar 
me aktgjykimin e formës së prerë. Së këndejmi, ka mendime se pas përfundimit të 
procedurës penale me aktgjykim të formës së prerë barra e të provuarit bie mbi të 
dënuarin, e jo mbi paditësin.764 Edhe pse ligji bën fjalë në shumës për fakte dhe prova 
të reja, kjo nuk do të thotë se vetëm një provë ose një fakt nuk mund të jetë bazë për 
rishikim.765 Çka është më e rëndësishmja, këto fakte dhe prova duhet të jenë të një 
rëndësie dhe cilësie të atillë që të mund të vënë në dyshim aktgjykimin e formës së 
prerë, përkatësisht që të mund të shkaktojnë ndryshimin e tij.  
Me fjalë të tjera, rishikimi mund të bëhet nëse paraqiten fakte dhe prova të reja, të cilat 
vet ose në lidhje me provat dhe faktet766 e mëhershme janë të përshtatshme që 
aktgjykimin me të cilin i akuzuari është deklaruar fajtor ta shndërrojnë në aktgjykim 
lirues ose në dënim sipas ligjit më të butë penal, përkatësisht në aktgjykimin me të cilin 
akuza refuzohet. Megjithatë, kjo dispozitë ligjore edhe më tutje nuk e përmend 
shprehimisht aktgjykimin me të cilin refuzohet akuza, si një nga variantet po ashtu të 
favorshme për të dënuarin. Së këndejmi, duhet përkrahur qëndrimin i cili përfaqësohet 
në teorinë e procedurës penale767 se rishikimi, përveç në rastet e përmendura, duhet të 
lejohet edhe në rastet kur në kërkesën e rishikimit paraqiten fakte e prova që mund të 
bëjnë që akuza të refuzohet, ngase një vendim i këtillë i gjykatës, gjithsesi, është në 
interesin e të pandehurit. Mirëpo, ka mendime që rishikimi nuk duhet të lejohet me 
qëllim që, në vend të aktgjykimit lirues sipas një baze, të arrihet aktgjykimi lirues sipas 
bazës tjetër.768  
Për rishikimin për shkak të fakteve e provave të reja që janë të përshtatshme që dënimi 
të bëhet sipas ligjit më të butë, duhet të paraqiten fakte e prova të tilla, të cilat mund të 
ndikojnë që dënimi të bëhet sipas një dispozite më të lehtë në krahasim me dispozitën 
në bazë të së cilës personi është deklaruar fajtor.769 Me fjalë të tjera, këto fakte dhe 
                                                 
764 VSH, Kž 128/83, datë 28 korrik 1983, cituar sipas Kramarić 1, fq. 473. 
765 Pavišić 1, fq. 510. 
766 KPPP i Kosovës, sikur edhe LPP i mëhershëm i Kosovës nuk i përmend faktet, gjë që në literaturë me të 
drejtë konsiderohet si një mangësi ligjore që duhet të plotësohet. 
767 Grubiša 1, fq. 328; Pavišić 1, fq. 510. 
768 Vasiljević, Sistem..., fq. 649. 
769 Zbutja e dënimit është institucion i së drejtës penale që është e njohur si në teorinë e së drejtës penale, 
ashtu edhe në legjislacionet e shumë vendeve bashkëkohore. Në lidhje me zbutjen e dënimit, pos tjerash 
janë të ndara mendimet në lidhje me atë se a duhet që zbutja të lejohet në rastet saktësisht të caktuara ose, 
nevojën për zbutjen e dënimit duhet ta vlerësojnë vetë gjykatat. Në të drejtën penale të ish Jugosllavisë ky 
institucion ishte rregulluar me nenin 42 të LP të RSFJ, si institucion i përgjithshëm dhe i veçantë. Si 
institucion i përgjithshëm, sipas LP të ish Jugosllavisë, përmendej në dy raste: 1. Te tejkalimi i kufijve të 
mbrojtjes së nevojshme (neni 9, al. 3) tejkalimi i kufijve të nevojës ekstreme (neni 10, al. 3), zvogëlimi i 
dukshëm i përgjegjshmërisë (neni 12, al. 2), lajthitja juridike (neni 17), tentativa (neni 19, al. 2), dhënia e 
ndihmës (neni 24, al. 1). Po ashtu, zbutja e dënimit është e mundshme në të gjitha rastet në të cilat është 
paraparë mundësia e lirimit nga dënimi, siç është rasti me tentativën e papërshtatshme dhe heqjen dorë me 
vullnet; 2. kur ekzistojnë rrethana veçanërisht lehtësuese të cilat tregojnë se edhe me dënimin e zbutur mund 
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prova të reja me përmbajtjen e vet duhet të sjellin një cilësim tjetër, më të butë juridik 
të veprës.770 Mirëpo, rishikimi nuk mund të kërkohet na bazë të fakteve dhe provave që 
çojnë te një vepër tjetër penale, që është e rëndë sikur edhe vepra për të cilën i gjykuari 
është deklaruar fajtor, as në bazë të provave dhe fakteve që, në kuadër të kualifikimit të 
njëjtë të veprës, mundësojnë dhënien e një dënimi më të butë ose heqjen e dënimit.771 
Kjo do të thotë se me prova dhe fakte të reja nuk mund të kërkohet p.sh. zbatimi i 
dispozitave për zbutjen e dënimit përkatësisht për lirimin nga dënimi nga neni 75, 77 
dhe 78 të KP-së, përkatësisht zbatimi i dispozitave lidhur me tejkalimin e kufijve të 
mbrojtjes së nevojshme nga neni 12, paragrafi 4, tejkalimi i kufijve të nevojës ekstreme 
nga neni 13, paragrafi 3, dispozitave lidhur me zvogëlimin e dukshëm të 
përgjegjshmërisë nga neni 18, paragrafi 2,772 lajthitjes juridike nga neni 26 dhe zbatimi 
i dispozitave lidhur me heqjen dorë me vullnet nga neni 30 i KP-së. Nëse faktet dhe 
provat e paraqitura do të shkaktonin vetëm zbutjen ose rritjen e dënimit sipas dispozitës 
tjetër ligjore të së njëjtës peshë, në këtë rast rishikimi nuk mund të lejohet.773 Kështu, si 
rrethanë që mund të shkaktojë gjykimin e të pandehurit sipas një ligji më të favorshëm 
mund të konsiderohet fakti se kryerësi i veprës penale të pengimit të personave zyrtarë 
në ushtrimin e detyrës është provokuar me sjelljen e paligjshme dhe të ashpër të 
personit zyrtar.774 Mirëpo, siç u theksua më sipër, ndryshimi i ligjit penal si në kuptim 
më të butë, ashtu edhe në kuptim më të ashpër, si dhe ndryshimi i qëndrimeve juridike 
të gjykatave për çështjet e ngjashme penale që është bërë pasi aktgjykimi ka marrë 
formën e prerë, nuk mund të konsiderohet fakt i ri në vështrim të dispozitës së nenit 
423, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3 të KPP-së, andaj edhe nuk mund të merret si bazë për 
rishikim. Këto shkaqe eventualisht, mund të jenë bazë për paraqitjen e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë.  
Më tutje, sipas praktikës gjyqësore,775 provat dhe faktet e reja që janë të përshtatshme 
që personi i dënuar të lirohet ose të dënohet sipas ligjit më të favorshëm, duhet t’i 
paraqesë vetë i dënuari ose personi tjetër i autorizuar për të propozuar rishikimin. 
Gjykata nuk është e autorizuar që me iniciativën e vet të sigurojë prova të reja. 
Më në fund, koncepti i propozuar për rregullimin e institucionit të rishikimit në KPP të 
Kosovës, para së gjithash, bazohet në zgjidhjet e përfshira në disa prej ligjeve të 
procedurës penale të shteteve që kanë dalë nga ish Jugosllavia (Kroacia, Bosnja e 
Hercegovina dhe Sllovenia). Parashikimi i rishikimit kryesisht në dobi të të pandehurit, 
në të vërtetë, tregon se janë marrë parasysh vërejtjet themelore, të cilat i ka vënë në 
dukje teoria e së drejtës së procedurës penale dhe janë dëshmuar edhe në praktikë. 

                                                                                                                            
të arrihet qëllimi i dënimit. Mirëpo, zbutja e dënimit si institucion i veçantë është paraparë, për disa vepra 
penale, në dispozitat e pjesës së veçantë të LP. 
770 Faktet dhe provat e reja mbi të cilat bazohet kërkesa për rishikim duhet të jenë të atilla që vetëm ose së 
bashku me provat dhe faktet e mëhershme të ndikojnë në kualifikimin më të butë të veprës; vendimi i VSH. 
Kz-1285/56, cituar sipas Kramarić, fq. 472. 
771 Grubiša l, fq. 329.  
772 Kështu, zbatimi eventual i dispozitave lidhur me përgjegjshmërinë e zvogëluar nga neni 12, al. 2 i LP të 
RSFJ, nuk nënkupton gjykimin sipas ligjit më të butë, pasi kjo dispozitë paraqet vetëm një bazë fakultative 
për zbutjen e dënimit. Së këndejmi, rrethana e re se i dënuari është me përgjegjshmëri esencialisht të 
zvogëluar mundet, eventualisht, të vlerësohet në procedurën për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit; 
Vendimi i VSV, Kž. 1196/72. 
773 Vasiljević, Sistem..., fq. 649; Vasiljević, Grubač 2, fq. 695. 
774 Petrić 2, fq. 293; vendimi i VSJ, Kž. 138/1956. 
775 VSH, Kz. 1469/78; Kramarić 1, fq. 472. 



Rexhep Murati 

998 

Andaj, rishikimi kryesisht në favor të të pandehurit në procedurën penale paraqet edhe 
një privilegj për të pandehurin në procedurën penale që është në frymën e konceptit të 
ri për të drejtat e njeriut776. 
Analiza e procedurave bashkëkohore penale tregon se në disa prej tyre rishikimi në 
favor të të dënuarit ka kohë që është i pranishëm, e te disa të tjera vërehet tendenca e 
aplikimit të rishikimit ose ekskluzivisht777 në favor të të pandehurit ose kryesisht në 
favor të të pandehurit, siç është rasti me KPP të Kosovës dhe disa ligje të tjera 
bashkëkohore të procedurës penale. 
 
Nënparagrafi 1.4.  
 
Në nenin 423 paragrafi 1 nënparagrafi 1.4 parashikohet mundësia e rishikimit në rastet 
ku ka disa aktgjykime kundërthënëse. Në të vërtetë, sipas kësaj dispozite, rishikimi 
mund të bëhet nëse një person është dënuar disa herë për të njëjtën vepër apo nëse disa 
persona janë gjykuar për të njëjtën vepër, të cilën ka mundur ta kryejë vetëm një person 
ose disa prej tyre. 
Te kjo bazë e rishikimit pasqyrohen dy situata procedurale: 
a) Situata e parë ka të bëjë me rastin kur i njëjti person është gjykuar disa herë për të 

njëjtën vepër. Pra, kusht rishikimi për këtë shkak është që aktgjykimet kundër-
thënëse t’i referohen të njëjtit person dhe së njëjtës vepër. Procedura sipas kësaj 
baze rishikohet ngase këto gjykime janë në kundërshtim me parimin ne bis in idem, 
sipas të cilit një person nuk mund të gjykohet më shumë herë për të njëjtën vepër 
penale. Së këndejmi, ky rishikim ka për qëllim që të përjashtojë mundësinë që një 
person të gjykohet disa herë për një vepër penale. 

Në literaturën e së drejtës procedurale penale, ka pikëpamje se te kjo bazë e rishikimit, 
me rastin e marrjes së vendimit gjyqësor, duhet që identiteti i veprës të shtrohet më 
gjerësisht sesa në nenin 386, paragrafi 1. Me fjalë të tjera, kuptimi i veprës nuk duhet të 
bazohet në veprën penale si nocion juridik, por identiteti i saj duhet të mbështetet në 
autenticitetin e ngjarjes kriminale.778 Kusht tjetër për rishikim sipas kësaj baze është që 
aktgjykimet të kenë marrë formën e prerë, gjë që me ligj nuk është parashikuar 
shprehimisht, por në këtë rast forma e prerë vetvetiu nënkuptohet.  
Rishikimi sipas kësaj baze nënkupton gjykimin e ri dhe përfshinë të gjitha aktgjykimet 
kundërthënëse.779 Është e qartë se ligji, duke u përcaktuar për këtë mënyrë të rregu-
llimit të rishikimit, synon gjetjen e së vërtetës, duke përjashtuar zbatimin e kritereve 
mekanike, përkatësisht duke lënë në fuqi aktgjykimin që për të pandehurin është më i 
volitshmi ose i cili i pari e ka marrë formën e prerë dhe i cili është më i drejtë dhe më i 
ligjshëm etj.780 
Kërkesa për rishikim mund të paraqitet kundër dy ose më shumë aktgjykimeve. 
Mirëpo, kolegji shqyrtues që vendos për kërkesën, në të gjitha këto raste duhet të lejojë 
rishikimin, në mënyrë që pastaj të përsëritet gjykimi për veprën me të cilën kanë të 

                                                 
776 Më hollësisht për privilegjet e të pandehurit në procedurën penale shih: Murati, Rexhep, Rishikimi i 
procedurës penale për shkak të fakteve dhe provave të reja, 2006, Prishtinë, fq. 75-106. 
777 Siç është rasti me KPP të RF të Jugosllavisë të vitit 2002. 
778 Grubiša 1, fq. 324. 
779 Pavišić 1, fq. 511. 
780 Vasiljević, Grubač 2, fq. 697, Grubiša 1, fq. 324. 
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bëjnë aktgjykimet e formës së prerë.781 Në procedurën në të cilën është i lejuar 
rishikimi si në dobi ashtu edhe në dëm të të pandehurit, kur ekziston një aktgjykim i 
favorshëm dhe një i disfavorshëm, prokurori i shtetit do të kërkojë natyrisht marrjen e 
aktgjykimit më të pavolitshëm. Ndërkaq, kur është fjala për aktgjykimin me të cilin i 
gjykuari është dënuar në bazë të ligjit më të ashpër dhe i është dhënë dënim më i rëndë, 
si edhe për aktgjykimin me të cilin i gjykuari dënohet në bazë të ligjit më të volitshëm, 
natyrisht se i pandehuri është i interesuar që nëpërmjet rishikimit të gjykohet në bazë të 
ligjit më të butë dhe të marrë një dënim më të lehtë. 
b) Situata tjetër procedurale ka të bëjë me rastin kur disa persona janë dënuar për të 

njëjtën vepër penale, të cilën ka mundur ta kryejë vetëm një person ose disa prej 
tyre.782  

Në literaturën e procedurës penale, kur kemi të bëjmë me këtë bazë, ka mospajtime 
lidhur me llojet e aktgjykimeve për të cilat duhet të lejohet rishikimi. Kështu, sipas një 
pikëpamjeje,783 duhet të ekzistojnë dy ose më shumë aktgjykime të formës së prerë me 
të cilat të pandehurit deklarohen fajtorë, dhe me atë rast aktgjykimet nuk duhet të jenë 
patjetër dënuese. Mirëpo, sipas pikëpamjes tjetër,784 në dallim nga situata paraprake, 
kjo bazë e rishikimit nënkupton kundërthënien ekskluzivisht ndërmjet aktgjykimeve 
dënuese. Së këndejmi, nëse një person është dënuar për ndonjë vepër, kurse personi 
tjetër për të njëjtën vepër është liruar nga akuza ose akuza ndaj tij është refuzuar, 
rishikimi sipas kësaj baze nuk është i lejuar. Andaj, sipas pikëpamjes së dytë, ligji nuk 
lejon ekzistimin e dy ose më shumë aktgjykimeve dënuese për të njëjtën vepër, të cilën 
ka mundur ta kryejë një person ose vetëm njëri prej tyre, por është indiferent nëse në 
këtë konkurrencë gjenden aktgjykimi dënues me atë lirues ose me aktgjykimin 
refuzues, njëlloj sikur në një konkurrencë të tillë të ndodheshin dy aktgjykime lirues 
ose refuzuese, që u janë dhënë personave të ndryshëm për të njëjtën vepër të cilën ka 
mundur ta kryejë vetëm njëri prej tyre.785 Më tutje, mospajtimi ekziston edhe lidhur me 
çështjen se për cilin, prej më shumë aktgjykimeve kontradiktore, duhet të lejohet 
rishikimi. 
Sipas pikëpamjes së parë, procedura rishikohet lidhur me aktgjykimin e padrejtë, e kjo 
do të thotë se nuk duhet të prishen të gjitha aktgjykimet kundërthënëse, ngase ndonjëri 
prej tyre, si rregull, është i drejtë dhe personi që është dënuar me të nuk do të kërkojë 
rishikimin. Mirëpo, këtij qëndrimi i kundërvihet pikëpamja që na duket më e drejtë, 
sipas së cilës kolegji shqyrtues gjyqësor i cili vendos kërkesën për rishikimin e dy ose 
më shumë aktgjykimeve dënuese për të njëjtën vepër, nuk është i autorizuar që në 

                                                 
781 Sijerčić-Čolić, Vuleta, Hadžiomeragič 1, fq. 516. 
782 Si shembull i kundërthënieve të këtilla në literaturë përmenden këto raste: 1. Të dëmtuarën në një rast e 
ka dhunuar mashkulli i panjohur dhe ndërkohë gjykata ka konstatuar se ai është A i cili pastaj dënohet për 
këtë vepër. Pak më vonë, edhe personi B deklarohet fajtor si kryerës i po kësaj vepre; 2. Disa persona kanë 
marrë pjesë në rrahjen gjatë së cilës i dëmtuari është goditur dy herë me thikë dhe secila prej plagëve i kanë 
shkaktuar lëndime të rënda trupore. Është e qartë se në këtë rast lëndimet e rënda trupore kanë mundur t’ia 
shkaktojnë të dëmtuarit vetëm dy vetë, ndërkaq pjesëmarrësit tjerë mund të shpallen fajtorë vetëm për 
pjesëmarrje në rrahje. Mirëpo, nëse tre prej pjesëmarrësve në rrahje shpallen fajtorë për lëndimet e rënda 
trupore dhe aktgjykimi merr formën e prerë, është plotësisht e sigurt se njëri prej tyre nuk është dashur të 
dënohet për lëndimet e rënda trupore. Së këndejmi, kjo mund të jetë shkak për rishikim mbi bazën për të 
cilën bëhet fjalë; Grubiša 1, fq. 325. 
783 Vasiljević 1, fq. 651. 
784 Grubiša 1, fq. 325. 
785 Ibid. 
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seancën e kolegjit shqyrtues të konstatojë dhe të vlerësojë se cili prej tyre është i drejtë 
apo i padrejtë, në mënyrë që të lejohet rishikimi për aktgjykimin e padrejtë, meqë në 
këtë mënyrë kolegji shqyrtues do të prejudikonte vendimin lidhur me këtë kërkesë, i 
cili, siç u tha më sipër, merret në shqyrtimin gjyqësor dhe në bazë të rezultateve të tij. 
Me fjalë të tjera, kur kolegji shqyrtues vendos për kërkesën për rishikim nuk është i 
autorizuar të vlerësojë se cili aktgjykim është i drejtë, por duhet të lejojë rishikimin 
ndaj të gjithë personave të dënuar me aktgjykime të formës së prerë që janë në konflikt 
të ndërsjellë. Me këtë rast, nuk është me rëndësi se cili prej të dënuarve e ka paraqitur 
kërkesën, ngase ndaj të gjithë këtyre duhet të rishikohet procedura. Në këtë mënyrë, 
vetëm në gjykimin e përsëritur trupi gjykues do të vendosë se cili prej këtyre 
aktgjykimeve do të mbetet në fuqi, e cili do të shfuqizohet dhe zëvendësohet me 
aktgjykim të ri, me të cilin ndonjë person do të lirohet nga akuza.786  
Duhet theksuar se rishikimi sipas nenit 423 paragrafi 4, mund të bëhet vetëm në dobi të 
të dënuarit, ashtu që në procedurën e rishikuar një person mund të shpallët fajtor 
ndërkaq tjetri duhet të lirohet. Për më tepër çdo njeri nga të pandehurit ka interes të 
kërkojë rishikimin për t’u liruar nga akuza.  
 
Nënparagrafi 1.5.  
 
Krahas rishikimit për shkak të provave dhe fakteve të reja në bazë të nenit 422, 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.3 të KPP, rishikimi lejohet për shkak të provave dhe fakteve 
të reja edhe në bazë të paragrafit 1, nënparagrafit 1.5. të po këtij neni. Në të vërtetë, 
sipas KPP, rishikimi mund të lejohet edhe te vepra penale e vazhduar dhe veprat e 
ngjashme për shkak të paraqitjes së fakteve dhe provave të reja dhe në këtë mënyrë 
mund të bëhet korrigjimi i aktgjykimit të formës së prerë në lidhje me gjendjen faktike. 
Për dallim nga KPP në fuqi e cila e ka parashikuar veprën penale të vazhduar në 
legjislacionin e ish-RSFJ-së787 dhe në legjislacionet e shteteve të krijuara pas zhbërjes 
së ish-RSFJ-së, nuk përmendej shprehimisht institucioni i veprës penale të vazhduar, 
pos në dispozitat për rishikimin. LPP i mëhershëm i Kosovës këtë institucion e ka 
përmendur vetëm në lidhje me rishikimin. Po ashtu, Kodi i përkohshëm penal i 
Kosovës nuk e përcaktonte kuptimin e veprës penale të vazhduar, duke vepruar kështu 
kryesisht sipas shembullit që e kanë ndjekur legjislacionet penale të shumë shteteve 
bashkëkohore, të cilat fare nuk e kanë rregulluar institucionin e veprës penale të 
vazhduar. Sipas KPP-së, nocioni i veprës penale të vazhduar përkatësisht të veprës 
penale në vazhdim është përcaktuar në nenin 81 paragrafi 1 sipas të cilit “vepra penale 

                                                 
786 Sijerčić-Čolić, Vuleta, Hadžiomeragić 1, fq. 516. 
787 Vështrimi mbi të drejtën penale bashkëkohore në pikëpamje të veprës së vazhduar penale tregon se 
ekzistojnë më shumë zgjidhje. Kështu në grupin e parë bëjnë pjesë vendet (Franca, Austria, Gjermania etj.), 
që institucionin e veprës së vazhduar penale nuk e kanë rregulluar fare as në legjislacionin e mëhershëm e 
as në atë të tanishëm. Grupin e dytë e përbëjnë vendet (Finlanda, Italia, Brazili dhe Greqia), të cilat në 
mënyrë konstante e kanë rregulluar me ligj institucionin e veprës së vazhduar penale. Në grupin e tretë 
bëjnë pjesë ato vende që në ligjet e vjetra penale kanë pasur dispozita lidhur me veprën e vazhduar penale, 
por që në ligjet më të reja ato nuk i kanë përfshirë. Dhe në fund, në grupin e katërt bëjnë pjesë vendet që me 
ligj nuk e kanë rregulluar veprën e vazhduar penale, por që më vonë këtë institucion e kanë përfshirë në 
legjislacionet e veta (Buturović, Jovan, Produženo krivično djelo, doktorska disertacija, Beograd, 1977, str. 
2.). Në ndërkohë disa nga këto shtete e kanë përfshirë veprën penale të vazhduar në legjislacionet e tyre, siç 
është rasti me KP-në e Kosovës. 
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në vazhdim përbëhet nga disa vepra penale të njëjta ose të ngjashme të kryera në 
lidhshmëri kohore nga i njëjti kryerës dhe të cilat paraqesin një tërësi”.  
Edhe në teorinë e së drejtës penale ekzistojnë pikëpamje të shumta dhe, njëkohësisht të 
ndryshme lidhur me veprën e vazhduar penale. Përkundër kësaj, ndër ata që e njohin 
institucionin e veprës së vazhduar penale, ekziston mendimi i njëjtë vetëm për atë se 
kjo vepër penale përbëhet prej disa veprave penale të kryera nga i njëjti kryes. 
Në teorinë e së drejtës penale, megjithatë, dominon pikëpamja se vepra e vazhduar 
penale është vepër unike penale. Vështrimi i praktikës gjyqësore në ish-RSFJ-së tregon 
se praktika e ka njohur veprën e vazhduar penale si fiksion të krijuar në teorinë e së 
drejtës penale me qëllim që të shmanget zbatimi i dispozitës lidhur me bashkimin e 
veprave penale.788 Në lidhje me veprën e vazhduar penale KPP i Kosovës në nenin 
423, paragrafi 1, nënparagrafi 1.5. e ka parashikuar mundësinë e rishikimit. Kësisoj, 
rishikimi mund të bëhet nëse në lidhje me dënimin e dhënë me aktgjykimin e formës së 
prerë për veprën e vazhduar penale ose veprën tjetër penale, e cila sipas ligjit përfshinë 
disa veprime të njëllojshme789 ose disa veprime të llojllojshme790, paraqiten fakte e 
prova të reja që dëshmojnë se i dënuari nuk e ka bërë veprimin që është përfshirë në 
veprën për të cilën është dhënë dënimi, kurse ekzistimi i këtyre fakteve do të kishte 
ndikim qenësor për caktimin e dënimit. Siç mund të shihet në këtë rast rishikimi lejohet 
vetëm në favor të të dënuarit. Për këtë rishikim duhet të plotësohen këto kushte: të 
ekzistojnë fakte e prova të reja që tregojnë se i dënuari nuk e ka kryer veprimin e 
përfshirë në veprën për të cilën është dënuar dhe se përjashtimi i disa prej veprimeve 
nga vepra penale e gjykuar mund të ketë ndikim të konsiderueshëm në caktimin e 
dënimit.  
Po ashtu, vepra e re, përkatësisht veprimi i ri i zbuluar që bën pjesë në kuadër të veprës 
së vazhduar penale, duhet të jetë e kryer para se aktgjykimi të marrë formën e prerë.791 
Përndryshe, nëse zbulohet se pas aktgjykimit të formës e prerë i gjykuari ka kryer në 
vazhdimësi me veprën e mëparshme edhe ndonjë veprim apo vepër në kuadër të veprës 
penale për të cilën është gjykuar, mund të dënohet vetëm nëse fillohet procedura e re 
penale.792 Pa plotësimin e këtyre kushteve, nuk mund të bëhet korrigjimi i gjendjes 
faktike, e rrjedhimisht as ndryshimi i aktgjykimit të formës së prerë të gjykatës.  
Rishikimi lejohet vetëm për ato vepra penale, të cilat në bazë të ligjit përfshijnë disa 
veprime të njëjta, e kjo kryesisht ka të bëjë me veprën e vazhduar penale si dhe me 

                                                 
788 Bačić, fq. 371. Duke e shkoqitur hollësisht problematikën mjaft të ndërlikuar të veprës së vazhduar 
penale, autori thekson këta shembuj karakteristikë të veprës së vazhduar penale: arkëtari në një ndërmarrje 
gjatë një intervali të caktuar kohor ka marrë disa herë të holla nga arka; ndihmësja shtëpiake për çdo ditë e 
vjedh punëdhënësen e vet; dikush për disa net me radhë hyn në një shtëpi, banuesit e së cilës gjenden në 
pushim vjetor, nga e cila merr gjësende, ose vjedhja e përditshme e rrymës, gazit ose e ujit; dikush bën 
dhunimin e të njëjtit person disa herë gjatë një intervali të shkurtër kohor etj. 
789 Si shembull për veprime të njëllojshme mund të përmenden: të ashtuquajturat vepra penale kolektive të 
cilat kryhen në formë zeje ose profesioni. Në këtë grup bëjnë pjesë veprat penale siç janë: ushtrimi i 
kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore nga neni 262, dhënia e kundërligjshme e ndihmës juridike nga 
neni 419 etj. Gjithashtu në këtë grup hyjnë edhe veprat penale te të cilat nuk është me rëndësi se sa herë 
është përsëritur veprimi i kryerjes siç janë: tregtia e ndaluar nga neni 305, prodhimi i ndaluar nga neni 306 i 
KPP të Kosovës. 
790 Si shembull i veprës penale që përfshin disa veprime të llojllojshme mund të përmendet krimi i 
organizuar nga neni 283, shpërdorimi i pozitës zyrtare nga neni 422 i KPP të Kosovës etj. 
791 Grubiša 1, fq. 336. 
792 Ibid. 
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rastet e bashkimit në dukje të veprave, por që rishikimi nuk ka të bëjë me veprat penale 
të njëmendta komplekse as me bashkimin e veprave penale.793 
Kur kemi të bëjmë me dispozitën që rregullon rishikimin për veprën e vazhduar penale, 
ekzistojnë pikëpamje se kjo dispozitë nuk përputhet me natyrën juridike të rishikimit, 
ngase mundëson që vendimi i dënimit të ndryshohet pa e ndryshuar cilësimin juridik të 
veprës së gjykuar penale, gjë që më tepër nënkupton zbutjen, përkatësisht ashpërsimin 
e dënimit sesa rishikimin.794 
Kërkesa e rishikimit në dobi të të dënuarit sipas nenit 423, paragrafi 1, nënparagrafi 
1.5. më së shpeshti mund të bazohet në paraqitjen e fakteve, indiceve dhe mjeteve të 
tjera provuese, me të cilat kundërshtohet konstatimi se i dënuari ka kryer disa prej 
veprave të përfshira në kuadër të veprës së vazhduar penale për të cilat është dënuar, 
duke mohuar kryerjen e veprave të caktuara ose duke kundërshtuar ndonjë karakter-
istikë konstitutive. Përveç kësaj, kërkesa për rishikim mund të bazohet në fakte të reja 
vendimtare që përjashtojnë kundërligjshmërinë ose përgjegjësinë penale për një vepër 
të caktuar në lidhje me të cilën atakohet aktgjykimi i formës së prerë. Më tutje, kërkesa 
për rishikim mund të bazohet në fakte e prova të reja që mohojnë ekzistimin e 
prezumimeve të caktuara procedurale, përkatësisht tregojnë ekzistimin e pengesave 
procedurale me qëllim të shfajësimit të të pandehurit për disa prej veprave, përkatësisht 
veprimeve të përfshira në veprën e vazhduar penale, për të cilën është dënuar me 
aktgjykim të formës së prerë.  
Vlen të theksohet se i dënuari te rishikimi në favor të të dënuarit sipas nenit 423, 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.3. për sa u përket fakteve dhe provave të reja është i 
barazuar me të dënuarin te rishikimi sipas nenit 423, paragrafi 1, nënparagrafi 1.5. 
Dallimi ndërmjet rishikimit nga neni 423, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3. dhe rishikimit 
nga neni 423, paragrafi 1, nënparagrafi 1.5. qëndron vetëm në faktin se në rastin e parë, 
kërkesa ka të bëjë vetëm me dënimin sipas ligjit më të favorshëm, kurse në rastin e 
dytë edhe me çështjen nëse përjashtimi i një veprimi apo vepre të caktuar mund të 
ndikojë esencialisht në caktimin e dënimit. 
Kur gjykata konstaton se rishikimi është i bazuar, aktgjykimi pjesërisht shfuqizohet për 
pjesën për të cilën i dënuari është deklaruar fajtor për veprimin, kështu që kryerësi 
lirohet nga përgjegjësia për këtë veprim për të cilin është dënuar. Në këtë rast është e 
qartë se përjashtimi i ndonjë vepre ndikon në ndryshimin e gjendjes faktike, e për 
rrjedhojë, edhe në ndryshimin e kualifikimit juridik të veprës, që më pas sjell 
shfuqizimin e vendimit të gjykatës që ka të bëjë me kualifikimin juridik. E gjithë kjo në 
fund të fundit ka për pasojë ndryshimin e vendimit të dënimit dhe dhënien e dënimit të 
ri për tërë veprën penale të vërtetuar në tërësi. Aktgjykimi i marrë në procedurën e 
rishikimit së bashku me aktgjykimin e marrë më parë, në pjesën për të cilën aktgjykimi 
i mëparshëm nuk është shfuqizuar, duhet të përbëjë një tërësi, meqë vepra e vazhduar 
penale është një vepër e vetme penale.  
 
Paragrafi 2. 
 
Në paragrafin 2 të këtij neni përcaktohet rregulla sipas së cilës procedura penale e 
përfunduar me aktgjykim të formës së prerë parimisht mund të rishikohet vetëm në 
                                                 
793 Pavišić 1, fq. 511. 
794 Vasiljević, Grubač 2, fq. 698. 
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dobi të të pandehurit. Megjithatë, me të njëjtën dispozitë përcaktohet përjashtimi nga 
kjo rregull duke u lejuar rishikimi edhe në dëm të të pandehurit. Në të vërtetë, rishikimi 
në dëm të të pandehurit vjen në shprehjen nëse vërtetohet që rrethanat nga paragrafi 1 
nënparagrafi 1.1. dhe 1.2. të këtij neni (përkatësisht se aktgjykimi është mbështetur në 
dokumentin e falsifikuar ose në deklarim të rrem të dëshmitarit, ekspertit ose 
përkthyesit; dhe provohet se aktgjykimi është pasojë e veprës penale të kryer nga 
gjyqtari ose personi që ka ndërmarrë veprimet hetimore) janë rezultat i veprës penale të 
kryer nga i pandehuri ose personi që vepron në emër të tij kundër dëshmitarit, ekspertit, 
përkthyesit, prokurorit të shtetit ose gjyqtarit apo të afërmve të tyre. Në këtë rast, 
rishikimi i procedurës penale kundër të pandehurit lejohet vetëm brenda pesë vjetëve 
nga koha e shpalljes së aktgjykimit të formës së prerë. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafin 3 të këtij neni në mënyrë imperative kërkohet që në rastet nga paragrafi 
1. nënparagrafi 1.1. ose 1.2. me aktgjykim të formës së prerë të vërtetohet se personat 
në fjalë janë shpallur fajtor për veprat penale përkatëse. Me fjalë të tjera, në këtë rast 
kërkohet që nëse dokumenti ka qenë i falsifikuar ose se deklarata e rreme të provohet 
me aktgjykim të formës së prerë me të cilën një person është shpallur fajtor mirëpo nuk 
kërkohet që edhe të jetë dënuar.795 Nga kjo mund të përfundohet se në të drejtën tonë të 
procedurës penale edhe më tutje është ruajtur një premisë e teorisë ligjore të vlerësimit 
të provave. Mirëpo, vetëm në rastet kur procedura kundër këtyre personave nuk mund 
të zbatohet për shkak se kanë vdekur ose ekzistojnë rrethana që përjashtojnë ndjekjen 
penale, lejohet megjithatë që faktet nga paragrafi 1. nënparag. 1.1. dhe 1.2. ose 
paragrafi 2. i këtij neni të vërtetohen edhe me prova të tjera (neni 423 paragrafi 3).  
Duhet vënë në dukje se të provuarit me prova të tjera është i vështirë, në veçanti kur 
ekzistojnë pengesa për zhvillimin e procedurës penale, për shembull, nëse kemi të 
bëjmë me deklaratën e personit nën moshën 14 vjeç, parashkrimin, amnistinë, 
imunitetin etj. 
  
Neni 424 [Personat e autorizuar për të kërkuar rishikimin e procedurës penale] 
 
1. Rishikimin e procedurës penale mund ta kërkojnë palët dhe mbrojtësi. Pas 

vdekjes së të dënuarit, rishikimin mund ta kërkojë prokurori i shtetit, 
bashkëshorti, bashkëshorti jashtëmartesor, personi në gjini gjaku në vijë 
direkte deri në shkallë të parë, prindi adoptues, fëmija i adoptuar, vëllai, 
motra ose prindi birësues i të dënuarit. 

2. Rishikimi i procedurës penale mund të kërkohet edhe pasi i dënuari mban 
dënimin, pavarësisht nga afati i parashkrimit, amnistisë ose faljes. 

3. Kur gjykata kompetente për të vendosur mbi rishikimin e procedurës 
penale mëson se ekzistojnë shkaqe për rishikimin e procedurës penale, për 
këtë e njofton të dënuarin apo personin e autorizuar për paraqitje të 
kërkesës 

 

                                                 
795 Vasiljević, Grubač 2, fq. 901. 
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Paragrafi 1. 
 
Me dispozitën e nenit 424, paragrafi l, para së gjithash, rregullohet çështja e personave 
të autorizuar për parashtrimin e kërkesës së rishikimit nga nenet 422 dhe 423. Në 
mënyrë analoge kjo dispozitë vlen edhe për rishikimin e procedurës së përfunduar me 
aktgjykim të formës së prerë për caktimin e vërejtjes gjyqësore, me aktvendimin e 
formës së prerë mbi pushimin e shqyrtimit gjyqësor në procedimin ndaj personave të 
mitur, me aktvendimin e formës së prerë, për zbatimin e masave edukuese ndaj 
personave të mitur, si dhe me aktgjykimin e formës së prerë me të cilin i jepet dënimi 
personit të mitur (neni 78 i Ligjit penal për të miturit). 
Me dispozitën e nenit 424, paragrafi 1 përcaktohet rrethi i personave të autorizuar për 
parashtrimin e kërkesës për rishikim. Sipas kësaj dispozite ligjore, kërkesën e 
rishikimit për të dënuarin mund ta parashtrojnë palët - prokurori i shtetit, i dënuari si 
dhe mbrojtësi i të dënuarit, kurse pas vdekjes së të dënuarit kërkesën mund ta 
parashtrojnë prokurori i shtetit, bashkëshorti dhe bashkëshorti jashtëmartesor,796 gjinia 
e afërt në vijë direkte deri në shkallën e parë, adoptuesi, i adoptuari, vëllai e motra dhe 
prindi birësues797 i personit të dënuar.  
Në rrethin e personave të autorizuar për paraqitjen e kërkesës për rishikim, edhe pse 
ligji këtë nuk e parashikon shprehimisht, bën pjesë edhe përfaqësuesi ligjor. Ai mund të 
parashtrojë kërkesë në këto raste: në procedurën ndaj të miturve ose ndaj personit të 
papërgjegjshëm, të cilit i është caktuar masa e mjekimit të detyrueshëm psikiatrik në 
institucionin shëndetësor nga, neni 89 i KP-së.  
KPP, duke e caktuar pas vdekjes së të dënuarit edhe bashkëshortin jashtëmartesor si 
person të autorizuar për paraqitjen e kërkesës së rishikimit, në të vërtetë e ka zgjeruar 
rrethin e personave të autorizuar për parashtrimin e kërkesës, e në anën tjetër, duke i 
caktuar si persona të autorizuar për parashtrimin e kërkesës vetëm gjininë e afërt në 
vijë direkte deri në shkallën e parë, jo të afërmit në vijë të tërthortë dhe të krushqisë e 
ka kufizuar numrin e personave të autorizuar për të bërë kërkesë rishikimi.798  
Vërehet se personat që mund të parashtrojnë kërkesën për rishikim pas vdekjes së 
personit të dënuar, në të vërtetë, kanë të drejtë që lidhur me rishikimin të konkurrojnë 
si midis tyre, ashtu edhe në raport me prokurorin e shtetit. Kërkesës për rishikim që e 
parashtron njëri nga këta persona mund t’i bashkohen edhe personat e tjerë që janë të 
autorizuar për të paraqitur një kërkesë të tillë. Po ashtu, kërkesës për rishikim të ngritur 
nga prokurori i shtetit mund t’i bashkohen edhe personat e tjerë që janë të autorizuar 
për këtë. Si palë, pos të dënuarit, duhet kuptuar prokurorin e shtetit dhe të dëmtuarin. 
Mbrojtësi i të pandehurit i angazhuar mund të bëjë kërkesë për rishikim vetëm në dobi 
të pandehurit. Mirëpo, konsiderohet se i dënuari nuk është i autorizuar të kërkojë 
rishikimin në dëm të tij.799  

                                                 
796 Sipas dispozitës identike të LPP të mëparshëm, gruaja jashtëmartesore pas vdekjes së burrit jashtë-
martesor, nuk ka mundur të parashtrojë kërkesë rishikimi, meqë në nenin 360, paragrafi 2, kjo është 
parashikuar vetëm për bashkëshortin; vendimi i VSH, Kž. 712/63. 
797 Në vend termit prindit birësues mendojmë se duhet përdorur termi prindi ushqyes sikurse në nenin 40, 
paragrafi 1 nënparagrafi 3. 
798 Sipas dispozitës së nenit 405, al. 1 i LPP të mëhershëm, kërkesë për rishikim pas vdekjes së të dënuarit 
kanë mundur të parashtrojnë personat e përmendur në nenin 360, al. 2, përkatësisht bashkëshortja e tij, 
farefisi në vijë të drejtë, adoptuesi, i adoptuari, vëllai, motra dhe ushqyesi. 
799 Cf. Ibid, fq. 290. 
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Sipas interpretimit të dispozitës së nenit 424, paragrafi 1 me të cilën caktohen personat 
e autorizuar për parashtrimin e kërkesës për rishikim del se për të gjallë të pandehurit 
rishikimin mund ta kërkojnë paditësi i autorizuar, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij. Pas 
vdekjes së të dënuarit rishikimin mund ta kërkojnë prokurori i shtetit dhe farefisi i 
personit të dënuar të caktuar me ligj. Duke marrë parasysh se në bazë të dispozitës së 
nenit 423, paragrafi 2 të KPP-së rishikimi, në parim, mund të lejohet vetëm në favor të 
të pandehurit, e përjashtimisht në raste të caktuara me ligj në dëm të tij, prokurori i 
shtetit në përputhshmëri me këtë zgjidhje mund të parashtrojë kërkesën për rishikim në 
parim vetëm në favor të të pandehurit. Mirëpo, dispozita e mëparshme identike e LPP 
është interpretuar ashtu që është konsideruar se prokurori i shtetit, si dhe të gjithë 
paditësit tjerë, për të gjallë të të pandehurit mund të bëjnë kërkesë për rishikim vetëm 
në dëm, e jo edhe në favor të të pandehurit.800 Megjithatë në literaturë kanë qenë të 
pranishme edhe pikëpamjet, sipas të cilave prokurori i shtetit ka mundur të kërkojë 
rishikimin si në favor, ashtu edhe në dëm të të pandehurit për veprat penale për të cilat 
ndjekja bëhet kryesisht, duke përfshirë edhe veprat penale për të cilat si paditës i 
autorizuar është paraqitur i dëmtuari.801 Me rastin e shqyrtimit të kësaj çështjeje duhet 
të kihet parasysh se rishikimi sipas ligjit të mëhershëm ka qenë i lejuar si në favor, 
ashtu edhe në dëm të të pandehurit.802  
Nga ana tjetër, në lidhje me dispozitën e nenit 424, paragrafi 1 me të cilën caktohen 
personat tjerë të autorizuar (pos palëve dhe mbrojtësve) për paraqitjen e kërkesës për 
rishikim, përkatësisht me të cilën caktohen familjarët e autorizuar të personit të dënuar, 
edhe më tutje janë aktuale disa pikëpamje që kanë qenë të pranishme në një pjesë të 
teorisë të së drejtës procedurale penale. Kështu, sipas një interpretimi, dispozitën 
ligjore me të cilën caktohen personat e autorizuar për paraqitjen e kërkesës për 
rishikim, duhet kuptuar në atë mënyrë që për të gjallë të të dënuarit, familjarët nga neni 
424, paragrafi 1 nuk mund të paraqesin kërkesë për rishikim. Në pajtim me këtë, as 
bashkëshorti e as bashkëshorti jashtëmartesor i të pandehurit nuk janë të autorizuar të 
parashtrojnë kërkesën për rishikimin e procedurës penale derisa i dënuari është gjallë, 
pa marrë parasysh veprën penale për të cilën është dënuar. Së këndejmi, personat nga 
neni 424, paragrafi 1 derisa është gjallë i pandehuri nuk mund të parashtrojnë kërkesën, 
kuptohet në favor të të pandehurit madje as nëpërmjet mbrojtësit, të cilin, eventualisht, 

                                                 
800 Grubiša 1, fq. 345; Petrić 1, fq. 296; Pavlica, Lutovac, op. cit., fq. 587. 
801 Vasiljević, Sistem..., fq. 652; Vasiljević, Grubač 2, fq. 701. 
802 Vlen të theksohet se, te rishikimi sipas LPP, ekzistimi i kërkesës në favor të të dënuarit nuk ishte 
pengesë për paraqitjen e kërkesës në dëm të të dënuarit. Po qe se janë në konkurrencë dy kërkesa, gjykata 
mund ta marrë parasysh vetëm njërën prej këtyre dhe në këtë mënyrë t’i lejojë njërit prej parashtruesëve 
rishikimin Kur kemi të bëjmë me rishikimin në favor të të dënuarit, vlen të theksohet se ai nuk ishte i lidhur 
me ndonjë afat. Pra, rishikimi ishte i mundur edhe pas vuajtjes së dënimit, parashkrimit, amnistisë dhe 
faljes, madje edhe pas vdekjes së tij. Me fjalë të tjera, institucioni i parashkrimit dhe i faljes përjashtohet 
shprehimisht te rishikimi në favor të të dënuarit. Kjo do të thotë se, me qëllim të arritjes së drejtësisë, të 
dënuarit i mundësohet rehabilitimi i plotë, pa marrë parasysh se a është gjallë dhe a ka pengesa procedurale; 
cituar sipas Grubiša 1, 347. 
Nga ana tjetër, kur është fjala për kërkesën e rishikimit të paraqitur në dëm të të dënuarit, rishikimi është 
kufizuar me parashkrimin e ndjekjes penale, si edhe me kufizimin e parashikuar në dispozitën e nenit 405, 
paragrafi 2 të LPP. Me këtë dispozitë përcaktohet që rishikimi në dëm të personit të dënuar ose të liruar nuk 
lejohet nëse ka kaluar afati më i gjatë se 6 muaj nga dita kur paditësi i autorizuar ka marrë në dijeni për 
faktet e reja ose provat e reja. Ndërkaq kur prokurori i shtetit paraqet kërkesë për rishikim në favor të të 
pandehurit, ai nuk është i lidhur me asnjë afat. 
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do ta autorizonin në emër të të dënuarit për të paraqitur kërkesë rishikimi.803 Në 
kundërshtim me këtë pikëpamje,804 ka pasur mendime se personat nga neni 424, 
paragrafi 1 derisa është gjallë i pandehuri nuk munden vetë të parashtrojnë kërkesën 
për rishikim, por këtë mund ta bëjnë nëpërmjet mbrojtësit që ata do ta angazhonin. Po 
ashtu, sipas kësaj pikëpamjeje, një kërkesë të këtillë do të mund ta parashtronte 
përfaqësuesi ligjor i të pandehurit.  
Siç mund të shihet, me dispozitën e nenit 424, paragrafi 1 kjo çështje nuk është 
zgjidhur në mënyrë të qartë, prandaj - sipas interpretimit strikt të dispozitës në fjalë - sa 
ka arsye për të përqafuar pikëpamjen e parë, d.m.th. që personat e përfshirë në nenin 
424, paragrafi 1 nuk mund të parashtrojnë kërkesën për rishikim derisa i dënuari është 
gjallë, madje as nëpërmjet mbrojtësit - disa mendojnë se ka arsye të pranohet 
pikëpamja e dytë, sipas së cilës kjo e drejtë duhet t’u njihet këtyre personave. 
Megjithatë, ne mendojmë se për zgjidhjen e kësaj çështjeje të diskutueshme duhet nisur 
nga vetë qëllimi i rishikimit. Së këndejmi, me qëllim që të arrihet ndryshimi eventual i 
aktgjykimit të formës së prerë në favor të të dënuarit, de lege ferenda ndoshta do duhej 
lejuar rishikimin edhe në bazë të kërkesës së familjarëve të caktuar në nenin 424, 
paragrafi 1 kur për këtë plotësohen kushtet e parashikuara me ligj, pa pritur vdekjen e 
të dënuarit.  
Andaj, nëse për rishikim plotësohen kushtet e parashikuara me ligj në të gjallë të të 
pandehurit, që atëherë duhet lejuar parashtrimin e kërkesës për rishikim si personave 
nga neni 424, paragrafi 1, ashtu edhe mbrojtësit të të dënuarit të cilin do ta angazhonin 
këta persona. Kjo mund të arsyetohet para së gjithash me faktin se personave nga neni 
424, paragrafi 1 për të gjallë të të dënuarit duhet t’u jepet mundësia që të ndikojnë, 
qoftë edhe tërthorazi, në ndryshimin e aktgjykimit të formës së prerë të gabuar, me të 
cilin më së shumti është goditur i dënuari, ngase vetëm në këtë mënyrë rishikimi si 
mjet juridik i jashtëzakonshëm ka kuptim dhe mund të realizojë më së miri qëllimin e 
vet. 
Tanimë u theksua se rishikimi nuk mund të bëhet nëse vendimi kundër të cilit kërkohet 
rishikimi nuk e ka marrë formën e prerë. Së këndejmi, rishikimi nuk mund të bëhet 
nëse i pandehuri ka vdekur para se vendimi të marrë formën e prerë. Sipas dispozitës së 
nenit 160, prokurori i shtetit është i detyruar ta pushojë procedurën me aktvendim nëse 
konstaton se gjatë procedurës penale i pandehuri ka vdekur. Mirëpo, nëse gjatë 
procedurës së rishikimit vdes i dënuari, të cilit i është lejuar kërkesa e rishikimit, 
atëherë procedura nuk do të pushohet, por do të përfundojë me aktgjykim, edhe pse, siç 
u tha më sipër, procedura e rregullt penale në raste të tilla patjetër pushon për shkak të 
vdekjes së të pandehurit.805 
Personi i autorizuar i cili ka parashtruar kërkesën për rishikim mund të heqë dorë nga 
kërkesa e rishikimit derisa të vendoset për të. Në qoftë se kërkesa miratohet dhe 
rishikimi lejohet, atëherë nuk mund të ketë tërheqje, ngase me këtë çështja është kthyer 
në fazën e shqyrtimit gjyqësor dhe kur është fjala për veprën penale që ndiqet 
kryesisht, akuza është në dorën e prokurorit të shtetit.806 

                                                 
803 Vendimi i VSH, Kž 1513/68. 
804 Vasiljević, Grubač 2, fq. 700. 
805 Petrić 2, fq. 296. 
806 Gjykata e Qarkut në Lubjanë Kž 63/62, datë 5.II. 1963; cituar sipas Vasiljević, Grubač 1, fq. 701; Petrić 
2, fq. 297. 



Rexhep Murati 

1007 

Paragrafi 2. 
 
Me rastin e parashtrimit të kërkesës në favor të dënuarit, për të dënuarin nuk ekziston 
asnjë kufizim, ashtu që kërkesën për rishikim mund ta parashtrojë edhe pasi ta ketë 
mbajtur dënimin, pa marrë parasysh parashkrimin, amnistinë dhe faljen. Pasi rishikimi 
sipas nenit 423, paragrafit 2 parimisht është i lejuar në dobi të të dënuarit, në 
procedurën e rishikimit, praktikisht është e mundur që i pandehuri të lirohet nga akuza 
për veprën për të cilën është dënuar me vendim të formës së prerë, përkatësisht të 
refuzohet akuza kundër tij apo ai të dënohet në bazë të ligjit penal më të favorshëm se i 
përparshmi me të cilin është dënuar. Së këndejmi, me parashikimin e rishikimit në 
favor të të dënuarit, parimisht është përjashtuar mundësia e ndryshimit të aktgjykimit të 
formës së prerë në dëm të të dënuarit. 
 
Paragrafi 3. 
 
Nëse gjykata kompetente për të vendosur për rishikimin mëson se ekzistojnë shkaqet 
për rishikim, do ta njoftojë për këtë të dënuarin, përkatësisht personin tjetër të 
autorizuar për parashtrimin e kërkesës (neni 424, paragrafi 3). Lidhur me këtë nuk 
është me rëndësi se në ç’mënyrë gjykata ka marrë dijeni për shkaqet e rishikimit, por 
njoftimi për ekzistimin e shkaqeve duhet të dërgohet në mënyrë të sigurt.807 Në këtë 
rast, detyrimi i gjykatës për ta njoftuar personin e interesuar për ekzistimin e shkaqeve 
për rishikim paraqet një modifikim specifik të parimit të beneficionit të bashkëngjitjes 
(beneficium cohaesionis), mirëpo ky beneficion nuk nënkupton që gjykata të procedojë 
sikur të ekzistonte kërkesa, ngase kjo mundësi është parashikuar me nenin 427, 
paragrafi 2.808 
 
Neni 425 [Përmbajtja e kërkesës për rishikim të procedurës penale dhe gjykata 

që vendos për të] 
 
1. Kërkesa për rishikimin e procedurës penale vendoset nga kolegji shqyrtues 

i gjykatës themelore e cila ka gjykuar në procedurën e mëparshme. 
2. Në kërkesë duhet shënuar bazën ligjore sipas së cilës kërkohet rishikimi, si 

dhe provat me të cilat argumentohen faktet në të cilat mbështetet kërkesa. 
Nëse kërkesa nuk i përmban këto të dhëna, gjykata e thërret parashtruesin 
që brenda afatit të caktuar të plotësojë kërkesën. 

3. Me rastin e vendosjes së kërkesës për rishikim, në kolegj nuk merr pjesë 
gjyqtari i cili ka marrë pjesë në marrjen e aktgjykimit në procedurën e 
mëparshme. 

 
Paragrafi 1. 
 
Për kërkesën e rishikimit vendos kolegji shqyrtues i gjykatës themelore prej tre 
gjyqtarësh i shkallës së parë, e cila ka gjykuar në procedurën e mëparshme.809 Mirëpo, 

                                                 
807 Pavišić 1, fq. 512. 
808 Petrić 2, fq. 297. 
809 Neni 425, paragrafi 1. 
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zgjidhjes ligjore, sipas së cilës kërkesa e rishikimit vendoset nga e njëjta gjykatë që ka 
vendosur në shkallën e parë, mund t’i bëhen vërejtje, para së gjithash sa i përket 
objektivitetit të vendimit. Por, në favor të kësaj zgjidhjeje flet fakti se te rishikimi nuk 
bëhet fjalë për rishqyrtimin e të njëjtave fakte dhe prova, kështu që vendimi për 
kërkesën merret në bazë të fakteve e provave të reja, të cilat gjykata nuk i ka marrë 
parasysh me rastin e vendosjes së çështjes penale në procedurën e mëparshme. 
Në anën tjetër, në disa legjislacione objektiviteti në vendosjen e kërkesës të rishikimit 
sigurohet ashtu që për këtë kërkesë vendosin gjykatat më të larta. Për anët pozitive dhe 
negative të zhvillimit të procedurës sipas kërkesës për rishikim para së njëjtës gjykatë, 
e cila ka gjykuar në shkallën e parë ose para gjykatës më të lartë, më hollësisht u bë 
fjalë më sipër. 
Si rregull, për rishikimin vendos gjykata që ka kompetencë lëndore e territoriale në 
kohën e paraqitjes së kërkesës së rishikimit.810 Lidhur me lejimin e kërkesës për 
rishikim vendos gjykata e cila në procedurën e mëparshme ka gjykuar në shkallën e 
parë, pa marrë parasysh se ndërkohë është ndryshuar kompetenca lëndore në favor të 
gjykatës më të lartë ose më të ulët. Megjithatë, me rastin e vendosjes për lejimin e 
rishikimit, nuk bëhet fjalë për çështjen e kompetencës, ngase në këtë procedurë nuk 
gjykohet për çështjen penale. Çështja lidhur me kompetencën lëndore paraqitet kur, pas 
aktvendimit të formës së prerë për lejimin e rishikimit, vjen te rishikimi të cilin e bën 
gjykata e cila në atë moment ka kompetencën lëndore.811 
Ndryshimi i sistemit të gjykatave ose i rrjetit të gjykatave mund të shkaktojë 
mosekzistimin e gjykatës themelore dhe në këto raste, lidhur me lejimin e rishikimit, 
vendos gjykata që ka marrë kompetencat e gjykatës së mëhershme. Mirëpo, në rast të 
ndryshimit të territorit të gjykatave për shkak të ndarjes ose bashkimit të pjesëve të 
territorit, për lejimin e rishikimit vendos gjykata në territorit të së cilës i është bashkuar 
vendi në të cilën është kryer vepra penale.812 
 
Paragrafi 2. 
 
Kërkesa për rishikim duhet të përmbajë të dhënat themelore lidhur me aktgjykimin e 
formës së prerë, në mënyrë që të mund të vërtetohet cilit aktgjykim i referohet. Po 
kështu ajo duhet të përmbajë bazën ligjore, për shkak të së cilës kërkohet rishikimi dhe 
provat që i mbështesin faktet mbi të cilat bazohet kërkesa. Po qe se kërkesa nuk i 
përmban të dhënat e përmendura, gjykata do ta ftojë paraqitësin që atë ta plotësojë 
brenda afatit të caktuar (neni 425, paragrafi 2). Mirëpo, nëse kërkuesi i rishikimit nuk 
vepron sipas urdhrit të gjykatës, kërkesa do të hidhet poshtë me aktvendim (neni 426, 
paragrafi 1).  
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafin 3 të këtij neni, për të siguruar një objektivitet më të madh në shkallën e 
parë, me rastin e shqyrtimit të kërkesës për rishikim, është përcaktuar qe gjyqtari i cili 

                                                 
810 Petrić 2, fq. 298. 
811 Mendimi juridik i Kuvendit të Përgjithshëm të Gjykatës Supreme të Sllovenisë, datë 18.X.1967; cituar 
sipas Kreho, fq. 250. 
812 VSH, Kž 1695, datë 3.7.1956. 
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ka marrë pjesë në dhënien e aktgjykimit në procedurën e mëparshme, nuk mund të 
marrë pjesë në punën e kolegjit shqyrtues që e shqyrton kërkesën për rishikim (neni 
425, paragrafi 3). Me fjalë të tjera, në paragrafi 3 të këtij neni është përjashtuar çdo 
mundësi për pjesëmarrjen e gjyqtarit i cili e ka marrë aktgjykimin ne procedurën e 
mëparshme.813 
 
Neni 426 [Baza dhe procedura për hedhjen e kërkesës për rishikim 

të procedurës penale] 
 
1. Gjykata me aktvendim hudh kërkesën kur në bazë të saj dhe shkresave të 

procedurës së mëparshme vërteton se: 
1.1. kërkesën e ka parashtruar personi i paautorizuar; 
1.2. nuk ka bazë ligjore për rishikim të procedurës; 
1.3. faktet dhe provat në të cilat mbështetet kërkesa janë paraqitur në 

kërkesën e mëparshme për rishikim të procedurës e cila është 
refuzuar me aktvendim të formës së prerë; 

1.4. faktet dhe provat nuk ofrojnë aryse për lejim të rishikimit të 
procedurës; ose 

1.5. parashtruesi i kërkesës për rishikim të procedurës nuk ka vepruar 
sipas nenit 425, paragrafit 2. të këtij Kodi. 

2. Kur gjykata nuk e hudh kërkesën, kopja e kërkesës i dërgohet prokurorit 
të shtetit ose palës kundërshtare, e cila ka të drejtë që brenda tetë (8) ditëve 
të përgjigjet në kërkesë. Pasi gjykata të marrë përgjigje në kërkesë ose kur 
kalon afati për paraqitjen e përgjigjes, kryetari i kolegjit shqyrtues 
urdhëron gjurmimin dhe shqyrtimin e fakteve dhe provave të paraqitura 
në kërkesë dhe në përgjigje. 

 
Paragrafi 1. 
 
Që kërkesa për rishikim të mund të merret në shqyrtim, ajo duhet t’i plotësojë kushtet e 
përcaktuara me ligj. Andaj, nëse në procedurën mbi lejimin e kërkesës për rishikim 
konstatohet se ajo nuk i plotëson kushtet e parashikuara me ligj, kolegji shqyrtues 
gjyqësor do ta hedhë poshtë kërkesën. Kështu hedhja poshtë e kërkesës mund të bëhet 
për shkaqe procedurale dhe faktike.  
Në procedurën sipas kërkesës për rishikim, gjykata themelore pasi të vërtetojë se është 
kompetente, bën shqyrtimin e lejueshmërinë së kërkesës dhe, nëse konstaton pa 
bazueshmërinë e saj, do ta hedhë poshtë me aktvendim. Nëse kërkesa nuk hidhet 
poshtë, atëherë procedura vazhdon, përkatësisht vendoset mbi bazueshmërinë e 
kërkesës. Kërkesa mund të hidhet poshtë për shkaqe procedurale në këto raste: kur 

                                                 
813 Përkundrazi, LPP i mëhershëm i Kosovës i cili zbatohej në Kosovë pas luftës si ligj i zbatueshëm ka 
parashikuar që, sipas mundësisë, të mos marrë pjesë gjyqtari i cili ka marrë pjesë në marrjen e vendimit të 
mëparshëm (neni 406, paragrafi 2). Siç mund te shihet, sipas kësaj zgjidhjeje ligjore, megjithatë, gjyqtari i 
cili e ka marrë vendimin në shkallën e parë nuk ka qenë formalisht i përjashtuar nga procedura lidhur me 
kërkesën për rishikimin e saj, si me rastin e lejimit të rishikimit, ashtu edhe me rastin e vendosjes për 
çështjen penale kryesore, që bëhet pas lejimit të rishikimit. Nëse në procedurën e vendosjes lidhur me 
kërkesën për rishikim ka marrë pjesë gjyqtari i cili ka vendosur në procedurën e mëparshme, është 
konsideruar se ai nuk do të duhej të ishte gjyqtar referues. 
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është paraqitur nga personi i paautorizuar, kur nuk ekzistojnë kushte ligjore për 
rishikim dhe kur paraqitësi i kërkesës nuk ka vepruar sipas nenit 423, paragrafi 2. 
Sipas dispozitave të nenit 424, paragrafi 1, shprehimisht janë përcaktuar personat e 
autorizuar që mund të bëjnë kërkesë rishikimi, si dhe kushtet për paraqitjen e saj. 
Andaj, çdo kërkesë e paraqitur nga persona të tjerë që nuk janë përfshirë me këtë 
dispozitë, hidhet poshtë si e palejuar. Siç u tha më sipër, KPP përcakton në mënyrë të 
saktë si personat që mund të parashtrojnë kërkesën e rishikimit derisa i dënuari është 
gjallë, ashtu edhe personat që mund ta bëjnë kërkesën pas vdekjes së tij, andaj 
mosrespektimi i kësaj dispozite ka për pasojë hedhjen poshtë të kërkesës.814  
KPP i ka caktuar në mënyrë strikte kushtet e rishikimit në nenet 422 dhe 423. Nëse 
kërkesa për rishikim paraqitet pa i respektuar këto kushte, gjykata hedh poshtë 
kërkesën e tillë me aktvendim. Kushtet për rishikim nuk janë plotësuar po qe se faktet 
dhe provat e reja nuk janë vërtetë të reja në kuptim të nenit 423, paragrafi 1, 
nënparagrafët 1.3. dhe 1.5. Kështu, nuk janë plotësuar kushtet ligjore për rishikim kur 
kërkesa në dëm të të pandehurit paraqitet pas kalimit të afatit të përcaktuar në nenin 
423 paragrafi 1. Po ashtu, edhe zëvendësimi i bazës me rastin e paraqitjes së disa prej 
mjeteve juridike të jashtëzakonshme mund të jetë shkak për hedhjen poshtë të kërkesës. 
Kjo do të thotë se - nëse kërkesa për rishikim mbështetet në ndonjë bazë tjetër, e cila 
eventualisht do të mund të ishte shkak për paraqitjen e një mjeti tjetër juridik - kjo po 
ashtu mund të jetë shkak për hedhjen poshtë të kërkesës. Mirëpo, këtu bën pjesë edhe 
rasti kur kërkesa për rishikim e paraqitur në dëm të të pandehurit bazohet në faktet dhe 
provat e reja, të cilat mund të vërtetojnë kryerjen e një vepre penale krejtësisht tjetër, 
më të rëndë, ngase për të dënuar një person për vepër tjetër në krahasim me veprën 
penale nga aktgjykimi i formës së prerë duhet iniciuar procedurë të re penale 
përkatësisht duhet ngritur akuzë të re.815 
Sipas paragrafit 2 të këtij neni, kërkesa për rishikim duhet të përmbajë bazën për 
rishikim, si dhe provat me të cilat argumentohen faktet në të cilat mbështetet kërkesa. 
Nëse kërkesa nuk përmban këto elemente, gjykata e thërret parashtruesin që brenda 
afatit të caktuar t’i mënjanojë të metat dhe ta plotësojë kërkesën. Në qoftë se ai nuk i 
përgjigjet thirrjes në afatin e caktuar nga gjykata, kërkesa hidhet poshtë me aktvendim. 
Vlen të theksohet se me rastin e vendosjes për kërkesën, gjykata merr parasysh vetëm 
shkaqet e parashtruara në kërkesë, kështu që kërkesa nuk mund të pranohet për ndonjë 
shkak tjetër. Po ashtu, gjykata, duke vendosur për lejueshmërinë e kërkesës është e 
lidhur me provat në të cilat mbështetet kërkesa për rishikim, që d.m.th. se nuk është e 
autorizuar që të sigurojë prova me nismën e vet, ndryshe nga gjykata themelore, e cila 
është e autorizuar që me nismën e vet të gjejë dhe të administrojë provat.816 
Në lidhje me paraqitjen e fakteve nuk ka kufizime, përveç rasteve nga neni 422, 
paragrafi 1 dhe neni 423, paragrafi 1, nënparagrafët 1.1. dhe 1.2, kur për rishikim 
kërkohet si provë aktgjykimi i formës së prerë me të cilin personat në fjalë janë 
deklaruar fajtorë për veprën e caktuar penale. Mirëpo, vetë ekzistimi i aktgjykimit të 

                                                 
814 Në rrethin e personave nga neni 360, al. 2 i LPP të mëparshëm të cilët pas vdekjes së të pandehurit mund 
të parashtrojnë kërkesën për rishikim në favor të të pandehurit nuk ka qenë i përfshirë edhe partneri 
jashtëmartesor e të pandehurit. Në të vërtetë, siç u tha më sipër, KPP ia njeh të drejtën për parashtrimin e 
kërkesës për rishikim edhe bashkëshortit jashtëmartesor. 
815 Grubiša 1, fq. 350. 
816 Grubiša 1, fq. 352. 



Rexhep Murati 

1011 

formës së prerë me të cilin këta persona janë deklaruar fajtorë, nuk do të thotë 
automatikisht se është plotësuar kushti për rishikim. Andaj për rishikim në rastet e 
përmendura, është e nevojshme që të konstatohet lidhja shkakësore ndërmjet veprave 
penale të gjykuara dhe aktgjykimit të formës së prerë për të cilin kërkohet rishikimi.817 
Në anën tjetër, nëse në procedurën rreth lejimit të kërkesës së rishikimit konstatohet se 
kërkesa mbështetet në të njëjtat fakte e prova që janë theksuar në kërkesën e 
mëparshme të refuzuar me aktvendim të formës së prerë, ajo hidhet poshtë.818 Në këtë 
rast gjykata nuk merret me vlerësimin dhe rëndësinë e këtyre fakteve e provave, ngase 
ato tanimë kanë qenë objekt shqyrtimi në procedurën e mëparshme lidhur me kërkesën 
e refuzuar me vendim të formës së prerë. Andaj, hedhja poshtë në këtë rast ka për 
qëllim të pengojë përsëritjen disa herë të kërkesave të njëjta.819 Përmbajtja e këtyre 
kërkesave mund të jetë plotësisht ose në masë të konsiderueshme identike, prandaj kjo 
rrethanë duhet të kihet parasysh si dhe fakti se a është paraqitur apo jo kërkesa e re për 
rishikim për të njëjtin shkak.820 Sikur që mund të shihet, ligji parashikon hedhjen 
poshtë të kërkesës së përsëritur për shkak të vënies në pah të fakteve dhe provave të 
njëjta sikur edhe në kërkesën e mëhershme që është refuzuar me aktvendim të formës 
së prerë, por nuk parashikohet shprehimisht hedhja poshtë e kërkesës në rastet kur një 
kërkesë e tillë është hedhur poshtë me aktvendim të formës së prerë në procedurën e 
mëparshme (neni 426, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3). Mirëpo, përkitazi me kërkesën e 
përsëritur e të bazuar në të njëjtat fakte dhe prova, duhet përkrahur qëndrimin e 
përfaqësuar në teori, sipas të cilit përshtatshmërisht me hedhjen poshtë të kërkesës më 
herët të refuzuar me aktvendim të formës së prerë, sikundër që shprehimisht 
parashikohet me ligj, duhet mundësuar po ashtu hedhjen poshtë të kërkesës edhe në 
rastet e parashtrimit të kërkesës së përsëritur për rishikim, më herët të hedhur poshtë 
me aktvendim të formës së prerë. 
Megjithatë, në teori vihet në dukje dallimi ndërmjet kërkesës që bazohet në të njëjtat 
fakte e prova, për të cilat është refuzuar më parë dhe kërkesës së njëjtë së cilës i janë 
shtuar edhe disa fakte e prova që mund të forcojnë efektin e fakteve dhe të provave të 
mëparshme. Po kështu vihet në pah edhe rasti kur në kërkesën e re paraqiten të njëjtat 
fakte e prova, për të cilat kërkesa është refuzuar në procedurën e mëparshme, por që 
tani kërkohet rishikimi për një shkak krejt tjetër. Të tilla mund të jenë ato situata 

                                                 
817 Mundësia e vërtetimit të fakteve edhe me prova të tjera të caktuara ekziston vetëm nëse ndjekja, 
përkatësisht gjykimi i personave të caktuar për veprat përkatëse penale nuk mund të bëhet ngase nuk është e 
mundur ose e lejuar (neni 442, paragrafi 3). Siç mund të shihet, dispozita në fjalë është në kundërshtim me 
parimin e vlerësimit të lirë të provave, ngase apriori cakton vlerën e provës, që për pasojë ka përcaktimin e 
së vërtetës formale në procedurën penale. Si e tillë, kjo zgjidhje paraqet përjashtim nga parimi i përcaktimit 
të së vërtetës në procedurën penale. Po ashtu, kjo zgjidhje përmban premisat e teorisë ligjore mbi provat. 
Aktgjykimin e formës së prerë, si provë të kërkuar nga ligji, duhet marrë si provë që do të vlerësohet në 
kuadër të shumë provave të tjera. 
818 Në praktikën gjyqësore kishte raste kur disa të dënuar, më së shpeshti ata që vuajnë dënime me burgim 
afatgjatë, vazhdimisht parashtrojnë të njëjtat kërkesa për rishikim, me të njëjtën përmbajtje, duke kërkuar 
lirimin nga vuajtja e mëtejme e dënimit me arsyetim se nuk janë fajtorë edhe për rastet kur në mënyrë të 
qartë dhe të pamohueshme është vërtetuar fajësia e tyre. Mirëpo, këmbëngulësia që i karakterizon disa prej 
të dënuarve nuk dëshmon gjithherë edhe për arsyeshmërinë e kërkesave të tyre, dhe pikërisht për këtë, 
gjykata ato i hedhë poshtë rregullisht. Për këto prirje tek disa të gjykuar shih: Grasberger, op. cit. fq. 353 
dhe 354. 
819 Pavišić 1, fq. 513. 
820 Ibid. 
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procedurale kur, në vend të lirimit të të dënuarit, kërkohet gjykimi sipas ligjit më të 
favorshëm penal.821 
Me rastin e vendosjes mbi lejueshmërinë e kërkesës, kolegji shqyrtues është i 
autorizuar të vlerësojë nëse provat dhe faktet e paraqitura janë të përshtatshme për të 
lejuar rishikimin. Në të vërtetë kolegji shqyrtues vlerëson nëse faktet dhe provat e 
theksuara në kërkesë mund të vënë në dyshim gjendjen faktike të përcaktuar në 
procedurën e mëparshme, përkatësisht autenticitetin e provave të paraqitura për 
përcaktimin e gjendjes faktike. 
Vlerësimin e papërshtatshmërisë së fakteve e të provave kolegji shqyrtues e bën në 
bazë të vetë kërkesës dhe shkresave të procedurës së mëparshme. Papërshtatshmëria e 
provave dhe e fakteve të paraqitura në kërkesën e rishikimit duhet të jetë e qartë.822 
Këtë vlerësim kolegji shqyrtues e bën para se pala kundërshtare në përgjigjen e saj të 
shprehet lidhur me këtë kërkesë, pra para se të ekzaminohen faktet e nevojshme dhe të 
merren provat e nevojshme (neni 426, paragrafi 2). Së këndejmi, ligji kërkon që kolegji 
shqyrtues me rastin e vlerësimit të papërshtatshmërisë së fakteve e të provave të 
paraqitura të zbatojë kritere rigoroze, në mënyrë që qysh në këtë fazë të procedimit të 
mos bëhet i pamundur rishikimi. Ky kriter nënkupton qëndrimin e kolegjit shqyrtues që 
rishikimi të mos pengohet me çfarëdo arsye, por vetëm në rastet kur faktet dhe provat 
janë haptas të papërshtatshme. 
Së këndejmi, nëse kolegji shqyrtues gjen se faktet e provat nuk vënë në dyshim 
gjendjen faktike të përcaktuar në procedurën e mëparshme, atëherë fjala është për fakte 
dhe prova haptas të papërshtatshme, kështu që në bazë të tyre nuk mund të lejohet 
rishikimi, prandaj kërkesa hidhet poshtë me aktvendim.823 Kolegji shqyrtues, kur çmon 
përshtatshmërinë e fakteve dhe të provave lidhur me lejueshmërinë e kërkesës për 
rishikim nuk e jep vlerësimin përfundimtar, ngase vlera e fakteve dhe e provave 
përcaktohet përfundimisht në bazë të shqyrtimit kontradiktor.824 
Siç u theksua më sipër, në kërkesën e rishikimit, përveç bazës ligjore, pala duhet të 
tregojë provat, me të cilat argumenton faktet në të cilat mbështetet kërkesa. Sipas një 
qëndrimi të përfaqësuar në praktikën gjyqësore, kërkesa e palës nuk mund të refuzohet 
për shkak se nuk ia ka bashkëngjitur provat e aq më pak për shkak të llojit të provave të 
administruara në formë të deklaratave të dëshmitarit të dhëna privatisht, ose mendimit 
të ekspertit të marrë në mënyrë private.825 Nga ana tjetër, në praktikën gjyqësore është i 
pranishëm edhe një qëndrim krejtësisht i kundërt, sipas të cilit, p.sh. nëse dëshmitari 
nuk merret në pyetje sipas dispozitave të LPP-së, deklarata e tij nuk do të mund të 
shfrytëzohej në shqyrtimin gjyqësor, andaj konsiderohet se deklaratat private nuk mund 
të vlerësohen si të rëndësishme në procedurë, as vendimi gjyqësor nuk mund të 
mbështetet në to.826 Edhe pse të dyja këto pikëpamje kanë argumentet e veta, për ne 
është më e pranueshme ajo, sipas së cilës në procedurën e rishikimit duhet të 

                                                 
821 Grubiša 1, fq. 351. 
822 Pavišić 1, fq. 513. 
823 Deri sa ishte në fuqi LPP i mëhershëm në teorinë e procedurës penale, si fakte e prova qartazi të 
papërshtatshme janë konsideruar faktet dhe provat që i ka paraqitur prokurori në dëm të të dënuarit, 
përkatësisht të të liruarit ose në dëm të personit ndaj të cilit është refuzuar akuza pas skadimit të afatit prej 6 
muajsh nga dita kur prokurori ka mësuar për provat ose faktet e reja (neni 405, paragrafi 2). 
824 VSH, Kž. 833/66, datë 2.6.n.1966; cituar sipas Vasiljević, Grubač 1, fq. 703. 
825 VSH, Kz. 1.864/73, datë 21.2.1974; cit, sipas Kreho, fq. 251. 
826 VSV, Kz. 248/74, datë 19.3.1974; cituar sipas Kreho, fq. 252. 
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eliminohen sa të jetë e mundur më shumë kufizimet formale në procedurën e rregullt 
dhe të merret parasysh çdo fakt e provë e re që mund të ndikojë në përcaktimin e së 
vërtetës në procedurën penale.827 Vlen të theksohet se, kur kolegji shqyrtues e hedhë 
poshtë kërkesën, në dispozitivin e aktvendimit vetëm konstaton se e hedhë poshtë 
kërkesën, ndërkaq bazën konkrete ligjore e tregon në arsyetimin e aktvendimit. 
Së fundmi, pa marrë parasysh nëse kërkesa e rishikimit është hedhur poshtë për arsye 
procedurale apo faktike, ajo mund të përsëritet: në rastin e parë, pas mënjanimit të të 
metave, kurse në rastin e dytë në bazë të fakteve e provave të reja, përveç atyre për të 
cilat është refuzuar ose hedhur poshtë. Kërkesa për rishikim hidhet poshtë me 
aktvendim. Kundër këtij aktvendimi mund t’i paraqitet ankesë gjykatës së lartë, brenda 
afatit prej 3 ditësh (neni 409, paragrafi 2). Mirëpo, nëse kalon afati për paraqitjen e 
ankesës, konsiderohet se rivendosja në gjendjen e mëparshme nuk është e lejuar.828  
 
Paragrafi 2. 
 
Kur kolegji shqyrtues nuk e hedh poshtë kërkesën, kopja e kërkesës i dërgohet palës 
kundërshtare, e cila ka të drejtë të përgjigjet në afatin prej 8 ditësh. Në përgjigje pala 
mund të paraqesë fakte e prova me të cilat kundërshton bazueshmërinë e rishikimit. Për 
parashtruesin e përgjigjes lidhur me kërkesën nuk vlejnë kriteret e paraqitjes së fakteve 
e të provave të reja që vlejnë për parashtruesin e kërkesës së rishikimit. Mirëpo në 
përgjigjen e kërkesës, nuk është e domosdoshme që faktet dhe provat të jenë të reja, e 
kjo do të thotë se mund të paraqiten faktet e vërtetuara në procedurën paraprake ose 
provat që tashmë janë paraqitur në procedurën paraprake. Kalimi i afatit për përgjigje, 
si dhe pëlqimi i dhënë për rishikim nuk kanë kurrfarë rëndësie juridike, sepse kolegji 
shqyrtues kryesisht shqyrton ekzistimin e kushteve për rishikim829. Po kështu 
konsiderohet se mos dërgimi i kërkesës palës kundërshtare nuk ndikon në vlefshmërinë 
e aktvendimit.830  
Kërkesa për rishikim të procedurës penale si dhe përgjigja në kërkesë në aspektin 
formal juridik duhet të përmbajnë të dhënat përkatëse nga nenet 376, 377 të KPP.  
Kur kolegji shqyrtues e merr përgjigjen lidhur me kërkesën, apo pasi të kalojë afati i 
përgjigjes, kryetari i kolegjit shqyrtues urdhëron që faktet dhe provat e theksuara në 
kërkesë dhe në përgjigjen e dhënë për kërkesën të merren dhe të ekzaminohen (neni 
426, paragrafi 2). Me ekzaminim duhet kuptuar vetëm verifikimin e ekzistimit të 
fakteve të paraqitura në kërkesë apo në përgjigjen ndaj saj dhe mbledhjen e provave që 
janë parashtruar në të. Mirëpo, gjurmimi nuk ka të bëjë me përcaktimin e fakteve jashtë 
kësaj kërkese ose me paraqitjen dhe vlerësimin e fakteve të tjera.831 KPP nuk e ka 
                                                 
827 KPPP i Kosovës në nenin 152, paragrafi 2 ka parashikuar se gjykata, sipas vlerësimit së vet, mund të 
pranojë dhe marrë parasysh çdo provë të pranueshme që mendon se është e rëndësishme dhe se ka vlerë 
provuese me një procedurë penale. Gjykata është e autorizuar qe në mënyrë të lirë t’i vlerësojë të gjitha 
provat e paraqitura me qëllim të caktimit të vlefshmërisë së tyre. Në anën tjetër, në nenin 153, paragrafi 1 
thuhet se provë e papranueshme është ajo provë që është marrë duke shkelur dispozitat e procedurës penale, 
kur me KPPP ose dispozitat e tjera ligjore shprehimisht parashikohet kështu. Ndonëse, dispozitat e 
përmendura janë kundërthënëse, mendojmë se ato krejtësisht nuk përjashtojnë mundësinë që deklarata e 
dëshmitarit i cili nuk është marrë në pyetje sipas KPPP-së, mund të merret si provë në procedurën penale. 
828 Petrić 2, fq. 300. 
829 Vasiljević 2, fq. 494. 
830 Petrić 2, fq. 300. 
831 Pavišić 1, fq. 513. 
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caktuar personin konkret që do të kryejë ekzaminimin. Mirëpo, duke pasur parasysh 
natyrën e punës dhe ndarjen e punëve në kolegjin shqyrtues, këtë do ta bëjë gjyqtari të 
cilin e cakton kryetari i kolegjit shqyrtues.832 Me fjalë të tjera, me dispozitën e nenit 
426, paragrafi 2, është rregulluar që ekzaminimin e fakteve dhe të provave e urdhëron 
kryetari i kolegjit shqyrtues, mirëpo nuk është përcaktuar që ekzaminimin apo marrjen 
e provave e bën edhe vetë kryetari i kolegjit shqyrtues, siç është përcaktuar 
shprehimisht në dispozitën identike të LPP të Kroacisë.833 
Mirëpo, nuk ka pengesë që kjo dispozitë në praktikë të interpretohet ashtu që kryetari i 
kolegjit shqyrtues, nëse mund të urdhërojë ekzaminimin dhe marrjen e provave, ai 
njëkohësisht mund edhe t’i ndërmarrë vetë këto veprime. Megjithatë, më së miri do të 
ishte që kjo mundësi të parashihej shprehimisht me dispozitën në fjalë.  
Me fjalë të tjera, nuk është përjashtuar mundësia që vendimi lidhur me kërkesën të 
nxirret edhe pa gjurmim.834 Gjurmimi si i tillë, përkatësisht veprimet e ekzaminimit 
ndërmerren sipas dispozitave që vlejnë për hetime, po megjithatë ekzaminimi nuk ka 
karakter hetimi. Për këtë arsye konsiderohet se nuk vlejnë dispozitat për pjesëmarrjen e 
palëve në veprimet hetimore dhe njoftimin e tyre për të marrë pjesë në këto veprime 
hetimore gjatë gjurmimit.835 Ky konstatim argumentohet me faktin se gjyqtari që ka 
bërë ekzaminimin nuk është përjashtuar nga pjesëmarrja në të vendosurit lidhur me 
bazueshmërinë e kërkesës, siç është parashikuar për prokurorin e shtetit në nenin 39, 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.4. Sidoqoftë, gjurmimi dallon thelbësisht nga veprimet 
hetimore dhe kjo del qartë nga qëllimi që dëshirohet të arrihet me këto dhe me veprime 
të tjera. Kështu, derisa veprimet e këqyrjes kanë për qëllim grumbullimin e materialeve 
që do të bëjnë të mundur marrjen e vendimit të gjykatës lidhur me çështjet e caktuara, 
hetimet kanë për qëllim sigurimin e materialit për procedurën në tërësi.836  
Objekt gjurmimi mund të jenë vetëm ato fakte dhe prova që janë theksuar në kërkesën 
për rishikimin e procedurës penale, përkatësisht në përgjigjen ndaj kërkesës. Andaj, në 
procedurën e vendosjes lidhur me lejueshmërinë e rishikimit, kolegji shqyrtues nuk e 
ka autorizimin e kolegjit shqyrtues i cili sipas nenit 329, paragrafi 4, siç u theksua më 
sipër, me nismën e vet mbledh dhe administron prova që nuk janë propozuar ose nga të 
cilat propozuesi ka hequr dorë. Mirëpo, gjurmimet nuk nënkuptojnë vërtetimin e 
fakteve të tilla, as administrimin dhe vlerësimin e provave të paraqitura.837 
Në literaturën e procedurës penale si shembuj këqyrjeje përmenden rastet kur bëhet 
verifikimi i dokumenteve private, deklaratave me shkrim të personave të caktuar dhe 
ekspertimeve jashtëgjyqësore, prandaj për këtë qëllim merren në pyetje dëshmitarët, 
dhënësit e deklaratave dhe të dokumenteve të tilla, si edhe mund të kërkohet marrja e 
ekspertimit formal.838 
Pas përfundimit të ekzaminimit të fakteve dhe provave të theksuara në kërkesë, kolegji 
shqyrtues menjëherë vendos lidhur me kërkesën e rishikimit, përkatësisht e miraton 
apo e refuzon atë. 

                                                 
832 Dimitrijević, Stefanović, Zlatić, Lazin, fq. 302. 
833 Pavišić 1, fq. 513. 
834 Ibid. 
835 VSH I, Kz. 1187/72, datë 27.12.1972, VSH I, Kz 1434/72, datë 6.12.1972; cituar sipas Vasiljević, 
Grubač 2, fq. 704. 
836 Vasiljević 1, fq. 656. 
837 Grubiša 1, fq. 353. 
838 Ibid. 
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Neni 427 [Vendimet e kolegjit lidhur me kërkesën për rishikim] 
 
1. Bazuar në rezultatet e hetimit, gjykata aprovon kërkesën dhe lejon rishi-

kimin e procedurës penale ose e refuzon kërkesën. 
2. Kur gjykata çmon se shkaqet për të cilat ka lejuar rishikimin e procedurës 

janë edhe në dobi të një të bashkakuzuari i cili nuk ka paraqitur kërkesë 
për rishikim të procedurës, vepron sipas detyrës zyrtare sikur kërkesa e 
tillë të ishte paraqitur. 

3. Në aktvendim me të cilin lejohet rishikimi i procedurës penale, gjykata 
urdhëron caktimin e menjëhershëm të shqyrtimi të ri gjyqësor ose kthimin 
e çështjes në fazën e hetimit, apo fillimin e hetimit kur hetimi nuk është 
zbatuar më parë. 

4. Gjykata urdhëron që ekzekutimi i aktgjykimit të shtyhet ose të ndërpritet 
nëse duke u bazuar në provat e paraqitura çmon se: 
4.1. i dënuari në procedurë të përsëritur mund të dënohet me dënim të 

tillë që pas llogaritjes së dënimit të mbajtur do të duhej të lirohet; 
4.2. ai mund të lirohet nga akuza; ose 
4.3. akuza e ngritur kundër tij mund të refuzohet. 

5. Kur aktvendimi me të cilin lejohet rishikimi i procedurës penale merr 
formë të prerë, atëherë pushohet ekzekutimi i dënimit. Por, nëse ekzistojnë 
kushtet nga neni 187 paragrafi 1. i këtij Kodi, gjykata cakton parabur-
gimin. 

 
Paragrafi 1. 
 
Gjykata, varësisht nga rezultatet e shqyrtimit, nxjerr aktvendim me të cilin kërkesa 
miratohet dhe lejohet rishikimi ose kërkesa refuzohet (neni 427, paragrafi 1). Në qoftë 
se gjatë procedurës mbi lejueshmërinë e rishikimit, kolegji shqyrtues, megjithatë, 
konstaton se ekziston ndonjë arsye që kërkesa të hidhet poshtë, atëherë ai në këtë fazë 
të procedurës me aktvendim do ta hedhë poshtë kërkesën. Nga ana tjetër, nëse kolegji 
shqyrtues konkludon se ekziston besueshmëri se faktet dhe provat e theksuara në 
kërkesë mund të shkaktojnë ndryshimin e aktgjykimit të formës së prerë, merr 
aktvendim me të cilin lejohet rishikimi. Në të kundërtën, nëse kolegji shqyrtues nuk e 
ka këtë bindje, kërkesa do të refuzohet. Në procedurën mbi lejueshmërinë e kërkesës 
për rishikim kolegji shqyrtues vendos në seancë të mbyllur dhe pa prani të palëve. 
Me rastin e vendosjes meritore mbi bazueshmërinë e kërkesës së rishikimit, kolegji 
shqyrtues mund të gjendet në situata të ndryshme procedurale. Kështu kërkesa për 
rishikim mund të bazohet në veprën penale të prokurorit të shtetit nga neni 422, 
paragrafi 1 dhe në veprat penale që i kanë kryer personat nga neni 423, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.1. dhe 1.2. Në këto raste, kërkesën për rishikim kolegji shqyrtues mund 
ta marrë parasysh në kushte të caktuara. Kushti i parë për miratimin e kërkesës është që 
kolegji shqyrtues t’i ketë në dispozicion aktgjykimet e formës së prerë me të cilat janë 
dënuar personat nga neni 422, paragrafi 1 dhe neni 423, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1. 
dhe 1.2. Për rishikim në këto raste kërkohet edhe më shumë, përkatësisht kërkohet që të 
jetë provuar lidhja shkakësore ndërmjet veprave të gjykuara penale dhe aktgjykimit të 
formës së prerë të padrejtë dhe të paligjshëm, ndaj të cilit kërkohet rishikimi. Nëse kjo 
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lidhje nuk mund të vërtetohet me siguri, atëherë nuk mund të miratohet kërkesa për 
rishikim. Në rast se kundër personave nga neni 423 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1. dhe 
1.2 dhe paragrafi 2, nuk mund të zhvillohet procedura, ose kur këta persona nuk mund 
të dënohen me aktgjykim të formës së prerë për shkak se kanë vdekur apo ngaqë 
ekzistojnë rrethana që e përjashtojnë ndjekjen, kryerja e këtyre veprave penale mund të 
argumentohet edhe me prova të tjera, porse për vërtetimin e këtyre fakteve kërkohet një 
siguri e plotë.839 Në rastin e kërkesës që bazohet në nenin 423, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.4, kolegji shqyrtues do të gjendet në situatë që të vërtetojë identitetin e 
veprës nga aktgjykimet kontradiktore, përkatësisht të vërtetojë pamundësinë që të 
njëjtën vepër penale ta kenë kryer dy ose më shumë persona.840 
Kur kërkesa e rishikimit mbështetet në nenin 423, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3. dhe 
1.5, sikur edhe në rastet e tjera nga neni 422, paragrafi 3, kolegji shqyrtues duhet të 
vlerësojë nëse faktet dhe provat e reja janë të cilësisë së tillë, e cila mundëson 
ndryshimin e vendimit të formës së prerë. Me fjalë të tjera, vlerësimi i kolegjit 
shqyrtues lidhur me faktet dhe provat e reja ka të bëjë me mundësinë e ndryshimit, 
përkatësisht të nxjerrjes së një aktgjykimi tjetër. Siç u tha më sipër, nga kjo pikëpamje 
ligji mjaftohet që kolegji shqyrtues të krijojë vetëm besueshmërinë se faktet dhe provat 
janë të përshtatshme dhe mund të rezultojnë me ndryshimin e aktgjykimit të formës së 
prerë. Nëse kolegji shqyrtues formon këtë bindje, atëherë do ta miratojë kërkesën, 
përndryshe do ta refuzojë atë. 
Në procedurën e vendosjes mbi lejueshmërinë e kërkesës për rishikim, kërkesa e 
paraqitur në favor të të pandehurit nuk gëzon asnjë përparësi sa i përket besueshmërisë 
në sukses, ngase në këtë rast përjashtohet zbatimi i parimit in dubio pro reo. Në të 
vërtetë, në këtë pikëpamje kërkesa e të dënuarit është barazuar plotësisht me kërkesën e 
prokurorit të shtetit sa i përket rishikimit të suksesshëm. 
Vlerësimin definitiv për t’u siguruar se këto fakte dhe prova vërtet mund të ndryshojnë 
aktgjykimin e formës së prerë e jep trupi gjykues, i cili në bazë të shqyrtimit gjyqësor 
dhe me ndihmën e instrumenteve të tij, mund të arrijë një siguri të tillë.841 
Nga ç’është thënë më lart duhet konkluduar se aktvendimi me të cilin lejohet rishikimi 
i procedurës penale ka karakter preliminar, ngase me të nuk vendoset përfundimisht 
mbi përshtatshmërinë e provave për ndryshimin e vendimit të formës së prerë. Me 
aktvendimin e formës së prerë për lejimin e rishikimit vendoset vetëm se ka bazë për 
rishikim, mirëpo a do të sjellin provat dhe faktet e parashtruara në kërkesë ndryshimin 
e vendimit të formës së prerë apo jo, kjo varet në radhë të parë nga trupi gjykues që 
vendosë në bazë të shqyrtimit gjyqësor. Kolegji shqyrtues nuk mund të vendosë 
asnjëherë në seancë të kolegjit shqyrtues që ta ndryshojë aktgjykimin e formës së prerë, 
sepse vlerësimin definitiv të vërtetësisë së provave dhe fakteve për të ndryshuar 
vendimin e formës së prerë e jep vetëm trupi gjykues. Vlen të theksohet se vendimi 
mbi lejueshmërinë e rishikimit nuk përcakton fatin e aktgjykimit të formës së prerë, 
ndaj të cilit është kërkuar rishikimi, as lejimi i rishikimit nuk do të thotë se aktgjykimi 
është i padrejtë, por vetëm një dyshim serioz në arsyeshmërinë e tij.842 
 

                                                 
839 Cf. Ibid; fq. 354. 
840 Ibid. 
841 Ibid. 
842 Vasiljević l, fq. 657; Grubač l, fq. 705. 
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Paragrafi 2. 
 
Kur kolegji shqyrtues vendos që rishikimi të lejohet, në këtë rast vlen rregulla 
beneficium cohaesionis. Kështu nëse gjykata konstaton se arsyet për të cilat e ka lejuar 
rishikimin shkojnë edhe në favor të të bashkakuzuarit, i cili nuk ka parashtruar kërkesë 
rishikimi, procedon kryesisht sikur personi në fjalë ta kishte paraqitur një kërkesë të 
tillë (neni 427, paragrafi 2). Në këtë fazë nuk e ka parashikuar zbatimin e ndalimit 
reformatio in peius, pasi kolegji shqyrtues, duke vendosur mbi lejueshmërinë e 
kërkesës për rishikim, nuk mund të ndryshojë aktgjykimin e formës së prerë në asnjë 
aspekt, duke qenë se një vendim eventual më i pavolitshëm për të pandehurin mund të 
merret vetëm në shqyrtimin gjyqësor (në situatat kur lejohet rishikimi në dëm të të 
pandehurit).  
Vlen të theksohet se kjo lehtësi nuk është parashikuar me ligj në lidhje me procedurën 
e pushuar me aktvendim të formës së prerë (neni 422), ngase në këto situata rishikimi 
bëhet gjithherë në dëm të të dënuarit. 
Me kërkesën e rishikimit, siç dihet, mund të pretendohet vetëm vendosja për çështjet 
faktike, ndërkohë që kolegji shqyrtues mund të vendosë si për çështjet faktike, ashtu 
edhe për ato juridike. Çështjet juridike, të cilave kolegji shqyrtues duhet t’u japë 
përgjigje mund të jenë: nëse një fakt është veçori konstituese ose cilësuese/ 
privilegjuese e një vepre penale të caktuar, ose nëse faktet e reja të paraqitura janë të 
tilla që të përjashtojnë kundërligjshmërinë, përkatësisht përgjegjësinë penale etj.843 Nga 
kjo del se gjykata në procedurën e rishikimit vendos si për çështjet faktike, ashtu edhe 
për ato juridike. Varësisht nga mënyra e vendosjes për çështjet e caktuara juridike, 
kolegji shqyrtues do ta miratojë ose refuzojë kërkesën për rishikim. Mirëpo, si në teori 
ashtu edhe në praktikën gjyqësore, çështjet faktike edhe juridike fare pak dallohen, gjë 
që ka për pasojë zbatimin e gabuar të ligjit, ndaj edhe marrjen e vendimit të padrejtë 
dhe të paligjshëm gjyqësor. Për këtë arsye është e domosdoshme që të bëhet një dallim 
adekuat i këtyre nocioneve në procedurën penale.844  
Në procedurën penale angleze dallimi i çështjeve faktike nga ato juridike ose ligjore 
është me rëndësi të veçantë për ndarjen e veprimtarisë së gjykimit midis gjyqtarit dhe 
jurisë, meqë gjyqtari është kompetent të vendosë për të gjitha çështjet juridike, kurse 
juria për të gjitha çështjet faktike.845 
 
Paragrafi 3. 
 
Siç u theksua në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata - duke vendosur lidhur me kërkesën 
për rishikim, mund ta miratojë ose ta refuzojë atë me aktvendim. Me aktvendimin me të 
cilin miratohet kërkesa kolegji shqyrtues vendos që menjëherë të caktohet shqyrtimi 
gjyqësor ose që çështja të kthehet në gjendje të hetimeve, përkatësisht të zhvillohen 
hetimet po qe se ato nuk janë bërë. Kundër aktvendimit për hedhjen poshtë, miratimin 
                                                 
843 Grubiša 1, fq. 355. 
844 Më hollësisht lidhur me çështjet faktike e juridike shih: Grubiša 2, fq. 132-165. 
845 Kështu, gjykata së pari duhet të zgjidhë çështjen faktike, përkatësisht se a ka ekzistuar me të vërtetë 
ndonjë fakt apo jo (p.sh. a e ka thyer i akuzuari tempore criminis xhamin e dritares dhe ka hyrë në lokalin 
nga i cili ka marr disa sende); së dyti duhet që këtë zgjidhje ta bazojë në normën juridike, përkatësisht ta 
zgjidhë çështjen juridike (p.sh. a i ka tiparet e veprës penale të vjedhjes thyerja e xhamit të dritares, hyrja në 
lokal dhe marrja e sendeve); cituar sipas Krapac 2, fq. 69. 
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ose refuzimin e kërkesës mund t’i paraqitet ankesë gjykatës më të lartë (neni 426, 
paragrafi 1, dhe neni 427, paragrafi 1). Gjykata e Apelit, duke vendosur sipas ankesës, 
aktvendimin mund ta vërtetojë, ta anulojë ose ta ndryshojë. Vetëm pasi aktvendimi me të 
cilin lejohet rishikimi të marrë formë të prerë, çështja kthehet në fazën e hetimeve ose në 
shqyrtimin gjyqësor. Aktvendimi i formës së prerë me të cilin është miratuar kërkesa për 
rishikim dhe me të cilin është vendosur kthimi në gjendje të hetimeve, përkatësisht 
zhvillimi i tyre, kur ato nuk janë zbatuar në procedurën paraprake ose caktimi i shqyrtimit 
gjyqësor, detyron si prokurorin e shtetit, ashtu edhe trupin gjykues që duhet ta mbajë 
shqyrtimin gjyqësor. Në të vërtetë ky aktvendim i obligon të gjitha subjektet derisa në 
procedurën e mbrojtjes së ligjshmërisë nuk do ta suprimojë ose ndryshojë Gjykata 
Supreme.846 Së këndejmi, pasi aktvendimi i lejimit të rishikimit të marrë formë të prerë, 
gjykata së cilës i është drejtuar çështja nuk mund të vlerësojë arsyeshmërinë e tij, por 
është e detyruar ta ekzekutojë, të caktojë shqyrtimin dhe të japë aktgjykimin. 
Kur e pranon kërkesën, kolegji shqyrtues merr aktvendim me të cilin lejon rishikimin 
dhe vendos që çështja të kthehet në gjendje të hetimeve (për plotësimin ose 
përfundimin e tyre), përkatësisht për zhvillimin e hetimeve nëse ato nuk janë zhvilluar 
ose të caktojë shqyrtimin e ri gjyqësor. Në procedurën e re për hetimet dhe rishqyrtimin 
gjyqësor vlejnë dispozitat përkatëse të zbatuara në procedurën e mëparshme. 
Çështja kthehet në fazën e hetimeve kur ato nuk kanë qenë të plota ose nuk kanë 
përfunduar.847 Kthimi i çështjes në fazën e hetimeve në bazë të aktvendimit me të cilin 
është lejuar rishikimi, në fakt nënkupton plotësimin apo përfundimin e hetimeve në 
rastet kur hetimet nuk janë çuar deri në fund në procedurën e mëparshme. Nga ana 
tjetër zhvillimi i hetimeve nënkupton se ato më parë nuk janë kryer dhe se tani duhet të 
bëhen. 
Plotësimi dhe zhvillimi i hetimeve i besohet prokurorit të shtetit i cili, në lidhje me 
këtë, zbaton dispozitat që vlejnë për hetime.848 Prokurori i shtetit është i detyruar t’i 
kryejë hetimet.849 Ai nuk mund të mos pajtohet me vendimin e gjykatës për kthimin e 
çështjes në gjendje të hetimeve ose për zhvillimin e hetimeve.850 Kështu, gjatë 
hetimeve ai mbledh si provat e propozuara në kërkesën për rishikim, ashtu edhe ato që 
do t’i propozojë pala kundërshtare, por edhe të gjitha provat tjera që i konsideron të 
rëndësishme për të vendosur lidhur me rishikimin. Të drejtat dhe detyrat e prokurorit të 
shtetit janë po ato që vlejnë për hetime. Po ashtu, palët kanë të njëjtat të drejta që i kanë 
gjatë hetimeve, kurse gjatë hetimeve ato mund të bëjnë propozime të caktuara. Nëse 
procedura nuk pushohet, kalohet në fazën e akuzës,851 përkatësisht në fazën e 
kontrollimit të aktakuzës.852  
Në procedurën e vendosjes lidhur me lejueshmërinë e rishikimit, siç u theksua më sipër, 
njëri prej vendimeve të kolegjit shqyrtues mund të jetë caktimi i shqyrtimit të ri gjyqësor. 
Shqyrtimi i ri gjyqësor caktohet me aktvendim kundër të cilit është e lejuar ankesa. 
Mirëpo, me këtë aktvendim nuk mund të caktohet njëkohësisht edhe koha e mbajtjes së 

                                                 
846 Gjykata Supreme e Sllovenisë Kž 793/56, Kreho, fq. 253; cituar sipas Sijerčić-Čolić, Vuleta, 
Hadžiomeragić 1, fq. 521. 
847 Pavišić 1, fq. 515. 
848 Nenet 220-225 të KPPP. 
849 Sipas LPP të mëhershëm hetimet i ka zhvilluar gjyqtari hetues. 
850 Pavišić 1, fq. 515. 
851 Nenet 304-308 të KPPP. 
852 Nenet 309-318 të KPPP. 
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shqyrtimit gjyqësor, ngase kundër tij lejohet ankesa.853 Caktimi i shqyrtimit të ri gjyqësor 
mund të bëhet nëse procedura e mëparshme ka përfunduar me aktgjykim, e po ashtu edhe 
nëse ka përfunduar me aktvendim për pushimin e procedurës. Kështu, gjykata merr 
aktgjykim të ri në atë mënyrë që ose e prish aktgjykimin e mëparshëm apo një pjesë të tij, 
ose e konfirmon aktgjykimin e mëparshëm (neni 428, paragrafi 3)854. Së këndejmi, kjo 
dispozitë ligjore synon që çështja menjëherë të kthehet në gjendjen e shqyrtimit gjyqësor 
(e jo në gjendje të hetimeve ose akuzës), kështu që koha e mbajtjes së shqyrtimit do të 
caktohet vetëm pasi aktvendimi të marrë formë të prerë.855 
Si përfundim del se gjykata mund të vendosë lidhur me aktgjykimin e mëparshëm me 
aktgjykim të ri në rastet kur procedura e mëparshme ka përfunduar me aktgjykim. 
Mirëpo, nëse procedura e mëparshme ka përfunduar me aktvendim për pushimin e 
procedurës, sipas natyrës së çështjes ky aktvendim nuk duhet të prishet, përkatësisht të 
shfuqizohet me aktgjykim të ri, ngase ai është anuluar në mënyrë implicite me 
aktvendimin për lejimin e rishikimit.856 
Kundër aktvendimit për lejimin e rishikimit është e lejuar ankesa brenda afatit prej tri 
ditësh, për të cilën vendos Gjykata e Apelit.  
 
Paragrafi 4. 
 
Siç u tha më sipër, mjetet e jashtëzakonshme juridike parimisht nuk kanë efekt 
suspenziv. Me fjalë të tjera, në dallim nga mjetet e rregullta juridike (ankesat) që 
parimisht kanë efekt suspenziv, me paraqitjen e mjeteve të jashtëzakonshme juridike 
nuk shtyhet ekzekutimi i vendimit të kundërshtuar. Në këtë kontekst edhe kërkesa e 
rishikimit si mjet i jashtëzakonshëm juridik, si rregull, nuk ka veprim suspenziv. 
Mirëpo, nga kjo rregull ekzistojnë përjashtime, të parashikuara me dispozitën e nenit 
427, paragrafët 4 e 5 të KPP-së, me të cilën janë përcaktuar dy lloje të shtyrjes së 
detyrueshme 857 ose të ndërprerjes së ekzekutimit të aktgjykimit, përkatësisht dënimit. 
Siç u tha më sipër, vetë kërkesa e rishikimit nuk ka efekt suspenziv.858 Kjo do të thotë se 
para se të vendoset lejimi i rishikimit, gjykata nuk mund të marrë asnjë vendim në lidhje 
me ekzekutimin e aktgjykimit kundër të cilit kërkohet rishikimi i procedurës. Në të 
vërtetë, para marrjes së aktvendimit me të cilin lejohet rishikimi gjykata nuk mund të 
vendos në lidhje me ekzekutimin e aktgjykimit kundër të cilit është parashtruar kërkesë 
rishikimi.859  

                                                 
853 Pavišić 1, fq. 515. 
854 Me dispozitën e nenit 409, al. 3 të LPP të mëhershëm është përcaktuar se kur gjykata në procedurën e re 
merr aktgjykim, do të konstatohet se aktgjykimi i mëparshëm shfuqizohet ose mbetet në fuqi pjesërisht ose 
plotësisht. 
855 Pavišić 1, fq. 515. 
856 Grubiša 1, fq. 357. 
857 Për dallim nga dispozitat identike të nenit 408, al. 4 e 5 të LPP të mëparshëm, me të cilat ishin paraparë 
dy lloje të shtyrjeve, përkatësisht të ndërprerjes së ekzekutimit të aktgjykimit, në njërin rast shtyrja 
fakultative, kurse në tjetrin e detyrueshme, përkatësisht të ndërprerjes së ekzekutimit të aktgjykimit. Në të 
vërtetë, në al. 4 të nenit 408 të LPP të mëparshëm ishte paraparë shtyrja fakultative, kurse në paragrafin 5 
shtyrja e detyrueshme. 
858 Sijerčić-Čolić, Vuleta, Hadžiomeragić 1, fq. 521. 
859 Me përjashtim të disa autorizimeve që në lidhje me këtë i kanë pasur prokuroritë publike në ish 
Jugosllavi (RSFJ). Në të vërtetë, këtu është fjala për autorizimet e prokurorëve publikë në ish Jugosllavi 
(para së gjithash të prokurorit federativ dhe prokurorëve të republikave e të krahinave) që, në rast të 
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Në rastin e parë, shtyrja ose ndërprerja e zbatimit të aktgjykimit sipas nenit 427, 
paragrafi 4 i KPP gjen shprehje në lidhje me marrjen e aktvendimit me të cilin lejohet 
rishikimi, kurse në rastin e dytë, shtyrja ose ndërprerja e ekzekutimit të dënimit sipas 
nenit 427, paragrafi 5 gjen shprehje pas formës së prerë të aktvendimit me të cilin 
lejohet rishikimi.  
Para se aktvendimi për rishikim në dobi të të dënuarit të marrë formën e prerë, gjykata 
duhet të vlerësojë ndikimin e aktgjykimit të formës së prerë në pozitën e të dënuarit. Në 
këtë rast gjykata shqyrton aktgjykimin e formës së prerë pa marrë parasysh se a është i 
dënuari në liri apo në vuajtje të dënimit dhe, kur konsideron se janë plotësuar kushtet 
nga neni 427, paragrafi 4, urdhëron që ekzekutimi i aktgjykimit të shtyhet ose të 
ndërpritet.  
Së këndejmi, nga marrja e aktvendimit për rishikim në dobi të të pandehurit e derisa ai 
të marrë formë të prerë, nëse gjykata në bazë të provave të paraqitura konstaton se i 
gjykuari në procedurën e rishikuar mund të dënohet me një dënim të tillë që kur të 
llogaritet dënimi i mbajtur, ai mund të lirohet, ose të lirohet nga akuza apo akuza të 
refuzohet, do të vendosë shtyrjen e ekzekutimit të aktgjykimit nëse nuk ka filluar, ose 
ndërprerjen e ekzekutimit nëse është në vazhdim e sipër (neni 427, paragrafi 4). Vlen të 
theksohet se arsyet për të cilat ligji mundëson shtyrjen ose ndërprerjen e zbatimit të 
aktgjykimit apo të dënimit, para së gjithash kanë për qëllim që i dënuari të mos e mbajë 
dënimin, nga i cili mund të lirohet në procedurën e rishikuar, përkatësisht që të mos e 
vuajë dënimin më gjatë sesa është caktuar me aktgjykim të ri. Mirëpo, në nenin 429, 
paragrafi 4, siç theksohet me të drejtë në literaturë,860 nuk janë përmendur edhe disa 
raste të tjera, të cilat gjithashtu do të mund të shtynin ose ndërpritnin ekzekutimin e 
aktgjykimit të formës së prerë në këto raste: kur i pandehuri në procedurën e rishikuar 
mund të dënohet me gjobë, të lirohet nga dënimi apo kur të pandehurit mund t’i jepet 
dënimi me kusht ose vërejtja gjyqësore. 
Siç mund të shihet, në nenin 427 paragrafi 4 bëhet fjalë për shtyrjen ose ndërprerjen e 
ekzekutimit të aktgjykimit, kurse në nenin 427, paragrafi 5, bëhet fjalë për pushimin e 
ekzekutimit të dënimit. Në lidhje me këtë, në literaturë konsiderohet se, pa marrë 
parasysh këto dallime terminologjike, shtyrja, përkatësisht ndërprerja e ekzekutimit 
nuk ka të bëjë ekskluzivisht me dënimin, por edhe me shtyrjen, përkatësisht 
ndërprerjen e ekzekutimit të aktgjykimit në tërësi, andaj edhe sa u përket të gjitha 
vendimeve të tjera në lidhje me aktgjykimin e mëparshëm - vendimi mbi marrjen e 
dobisë pasurore, kërkesat pronësore juridike dhe shpenzimet e procedurës penale, për 
çka flet edhe vetë dispozita e nenit 427, paragrafi 4.  
Në bazë të asaj që u tha më sipër, konsiderojmë se shtyrja apo ndërprerja e ekzekutimit 
të aktgjykimit të mëparshëm zbatohet jo vetëm kur pritet lirimi nga akuza ose refuzimi 
i akuzës, por edhe kur pritet dhënia e dënimit më të butë. Me shtyrjen e ekzekutimit të 
aktgjykimit të mëparshëm për shkak të pritjes së aktgjykimit lirues, aktgjykimit 
refuzues ose dënimit më të butë, njëkohësisht bëhet shtyrja ose ndërprerja e 

                                                                                                                            
shkeljes së ligjeve (federative, republikane ose krahinore) apo të ndonjë kontrate ndërkombëtare, kur 
ekziston baza për përdorimin e mjetit juridik kundër vendimit gjyqësor ekzekutues ose vendimit të marrë në 
procedurën e ekzekutimit ose në procedurë tjetër, të gjithë ata mund të kërkojnë që të shtyhet, përkatësisht 
të ndërpritet ekzekutimi i këtij vendimi, nëse me ekzekutimin e tij do të shkaktoheshin pasoja të rënda. Më 
hollësisht lidhur me këtë shih: Vasiljević 1, fq. 657. 
860 Grubiša 1, fq. 359; Pavišić 1, fq. 515. 
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ekzekutimit edhe të vendimeve të tjera në lidhje me aktgjykimin e mëparshëm. Nga ana 
tjetër, droja e bazuar se i dënuari - me fshehjen ose tjetërsimin e pasurisë - do të mund 
të pengonte ekzekutimin e vendimeve të tjera të përmendura të gjykatës, duhet të 
mënjanohet me masat e sigurisë që vlejnë në procedurën përmbaruese.861 Sikur që 
mund të shihet, në rastet nga neni 427, paragrafi 4 nuk është parashikuar mundësia e 
caktimit të paraburgimit. Mirëpo, nëse plotësohen kushtet për caktimin e paraburgimit, 
në atë rast gjykata nuk do të shtyjë ose ndërpres ekzekutimin e aktgjykimit.862  
Rasti i dytë i pushimit të obligueshëm të ekzekutimit të dënimit pason kur aktvendimi 
me të cilin lejohet rishikimi merrë formë të prerë. Në të vërtetë sipas nenit 427, 
paragrafi 5, pas hyrjes në fuqi të aktvendimit për lejimin e rishikimit gjykata vendos ta 
shtyjë ekzekutimin e dënimit nëse më parë, sipas nenit 427, paragrafi 4 nuk e ka 
caktuar ndërprerjen pa marrë parasysh se a është fjala për rishikimin në dobi apo në 
dëm të të dënuarit dhe pavarësisht nga pesha e veprës penale ose dënimit të dhënë. Në 
këtë mënyrë, zbatimi i aktgjykimit të mëparshëm shtyhet derisa aktgjykimi i ri me të 
cilin vendoset për fatin e aktgjykimit të mëparshëm të marrë formë të prerë. Shtyrja e 
ekzekutimit të dënimit sipas nenit 427, paragrafi 5 mund të bëhet në këto raste: nëse 
është lejuar rishikimi që mund të ndikojë në lirimin e të dënuarit ose refuzimin e 
akuzës apo që i pandehuri të dënohet sipas ligjit penal më të butë ose më të ashpër. Në 
të gjitha këto raste konsiderohet se gjykata duhet të shtyjë ekzekutimin e dënimit, duke 
përfshirë edhe veprat më të rënda penale ose dënimet më të rënda të dhëna apo dënimet 
që mund të jepen nëse kërkesa e të pandehurit miratohet,863 për arsye se shtyrja e 
këtillë e ekzekutimit të dënimit paraqet një lehtësi të veçantë për të pandehurin.  
Vendimi mbi shtyrjen e ekzekutimit të aktgjykimit apo dënimit përfshihet në 
aktvendimin për lejimin e rishikimit, edhe pse vendimi mbi shtyrjen hyn në fuqi vetëm 
pasi aktvendimi për lejimin e rishikimit të marrë formë të prerë. Mirëpo, nuk 
përjashtohet mundësia që, pasi ky aktvendim të marrë formë të prerë, gjykata të 
vendosë me aktvendim të veçantë për shtyrjen e ekzekutimit të aktgjykimit, 
përkatësisht të dënimit.  
 
Paragrafi 5. 
 
Vlen të theksohet se shtyrja ose ndërprerja e ekzekutimit të aktgjykimit sipas nenit 427, 
paragrafi 4, apo pushimi i ekzekutimit të dënimit i parashikuar me nenin 427, paragrafi 
5, paraqesin një lehtësi të rëndësishme për të të pandehurin (favor defensionis). Mirëpo, 
që i pandehuri të mos e keqpërdor këtë favor duke qëndruar në liri, në nenin 427, 
paragrafi 5 është parashikuar që gjykata, në rast të ndalimit të ekzekutimit të dënimit, 
mund të caktojë paraburgimin për të dënuarin kur plotësohen kushtet nga neni 187. Siç 
u theksua edhe më parë, në bazë të nenit 427, paragrafi 4, gjykata nuk do të duhej të 
caktonte shtyrjen ose ndërprerjen e ekzekutimit të dënimit nëse ekziston ndonjëri prej 
shkaqeve për caktimin e paraburgimit nga neni 187, kurse në bazë të nenit 427, 
paragrafi 5 gjykata jo vetëm që është e detyruar ta pushojë ose ndërpres ekzekutimin e 

                                                 
861 Ibid. 
862 Nga ana tjetër, kur kemi të bëjmë me interpretimin e dispozitës së mëhershme të nenit 408, al. 4 
ekzistonin pikëpamje se, nëse ekzistojnë arsyet për caktimin e paraburgimit, në atë rast nuk vjen në shprehje 
mundësia e shtyrjes fakultative të ekzekutimit të dënimit; cituar sipas Vasiljević, Grubač, 1, fq. 706.  
863 Grubiša 1, fq. 359. 
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dënimit, por ka për detyrë që kryesisht ose me kërkesën e prokurorit të shtetit ta caktojë 
paraburgimin nëse janë plotësuar kushtet e parashikuara me neni 187.864  
Dispozita e nenit 427, paragrafi 5 në lidhje me caktimin e paraburgimit duhet të 
interpretohet në atë mënyrë që paraburgimi mund të caktohet në rastin kur rishikimi 
është lejuar në dobi të të dënuarit, po edhe në dëm të tij nëse ekzistojnë kushtet nga 
neni 187, paragrafi 1. Andaj, paraburgimi mund të caktohet jo vetëm kur rishikimi 
është lejuar në dobi të të pandehurit me qëllim që ai të lirohet ose të refuzohet akuza 
kundër tij, por edhe kur lejimi është bërë në dëm të tij për ta dënuar për veprat, për të 
cilat në procedurën e mëparshme është liruar ose akuza kundër tij është refuzuar me 
aktgjykim të formës së prerë. Mirëpo, siç mund të shihet, caktimi i paraburgimit mund 
të bëhet me nismën e gjykatës pa një propozim të veçantë të prokurorit të shtetit. 
Lidhur me paraburgimin vendoset me aktvendim të veçantë, por nëse kjo nuk bëhet, 
paraburgimi mund të caktohet gjatë hetimit të ri, përkatësisht shqyrtimit të ri 
gjyqësor.865 Kundër aktvendimit mbi paraburgimin lejohet ankesa e cila nuk ka efekt 
suspenziv dhe lidhur me këtë vendos gjykata. Vendosja me aktvendim të veçantë mbi 
paraburgimin mundëson zhvillimin e procedurës së veçantë në bazë të ankesës. 
Vlen të theksohet se në lidhje me vazhdimin ose heqjen e paraburgimit vlejnë 
dispozitat përkatëse mbi paraburgimin, varësisht nga ajo se a dërgohet çështja për 
lejimin e rishikimit në fazën e hetimeve ose në shqyrtimin gjyqësor.866  
 
Neni 428 [Rregullat për procedurën e re të rishikimit] 
 
1. Për procedurën e re që zbatohet në bazë të aktvendimit me të cilin lejohet 

rishikimi i procedurës penale vlejnë dispozitat e njëjta si ato të procedurës 
së mëparshme. Në procedurën e re, gjykata nuk detyrohet me aktvendimet 
e marra në procedurën e mëparshme. 

2. Në qoftë se procedura e re pushohet para fillimit të shqyrtimit gjyqësor, 
aktgjykimi i mëparshëm anulohet me aktvendimin mbi pushimin e proce-
durës. 

3. Me rastin e marrjes së aktgjykimit të ri, gjykata anulon aktgjykimin e 
mëparshëm apo vetëm një pjesë të tij, ose e lë në fuqi aktgjykimin e 
mëparshëm. Në dënim të shqiptuar me aktgjykim të ri, gjykata i llogarit të 
akuzuarit dënimin e mbajtur, e kur lejohet rishikimi vetëm për ndonjë 
vepër për të cilën i akuzuari ka qenë i dënuar ose i liruar, gjykata shqipton 
dënim të ri unik sipas dispozitave të Kodit Penal. 

4. Gjykata në procedurën e re detyrohet me ndalesën e paraparë në nenin 395 
të këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Pasi të marrë formën e prerë aktvendimi me të cilin është vendosur që çështja të 
dërgohet në shqyrtim gjyqësor, shkresat e lëndës i dërgohen kryetarit të trupit gjykues 
të gjykatës themelore për ta caktuar shqyrtimin gjyqësor. Pas marrjes së shkresave, 

                                                 
864 Krahaso: Dimitrijević, Stefanović - Zlatić, Lazin, fq. 172. 
865 Grubiša 1, fq. 360. 
866 Ibid. 
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kryetari i trupit gjykues cakton kohën për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, i cili 
zhvillohet sipas rregullave të përgjithshme të procedurës së mëparshme. Në këtë rast 
për gjykatën nuk janë të detyrueshme aktvendimet nga procedura e mëparshme (neni 
428, paragrafi 1). 
Para shqyrtimit të hollësishëm të vendimit të trupit gjykues sipas kërkesës për rishikim, 
si dhe lidhur me fatin e vendimit të formës së prerë për të cilën është lejuar rishikimi, 
është e domosdoshme të analizohen dispozitat përkatëse, në bazë të të cilave do të 
zhvillohet shqyrtimi gjyqësor si dhe për përmasat e shqyrtimit gjyqësor sipas 
aktgjykimit të formës së prerë të atakuar me kërkesë.  
 
Paragrafi 2. 
 
Me çdo vendim të gjykatës mbi përfundimin e procedurës së rishikuar, njëherësh duhet 
shqyrtuar edhe fati i aktgjykimit të mëparshëm. Kështu, nëse pushimi i procedurës së re 
bëhet gjatë përgatitjeve ose para fillimit të shqyrtimit gjyqësor, në këtë rast gjykata 
duhet të vendosë edhe për fatin e aktgjykimit të mëhershëm, ashtu që me aktvendimin 
mbi pushimin e procedurës njëkohësisht do ta anulojë aktgjykimin e mëparshëm (neni 
428, paragrafi 2). Përndryshe, nëse aktgjykimi i mëparshëm nuk anulohet, konsiderohet 
se ky aktgjykim deri atëherë ekziston në mënyrë latente.867  
 
Paragrafi 3. 
 
Mirëpo, nëse çështja vjen në shqyrtimin gjyqësor, gjykata duhet të nxjerrë aktgjykim të 
ri. Fatin e aktgjykimit të formës së prerë në shqyrtimin e ri gjyqësor gjykata e zgjidh 
ashtu që me aktgjykim të ri vendos që aktgjykimi i mëparshëm të anulohet në tërësi, 
vetëm një pjesë e tij ose që të vërtetohet aktgjykimi i mëparshëm (neni 428, paragrafi 
3). Në dënimin që e cakton me aktgjykim të ri gjykata të akuzuarit ia llogaritë pjesën e 
vuajtur të dënimit, e nëse rishikimi është lejuar vetëm për ndonjërën prej veprave për të 
cilat i akuzuari është dënuar ose liruar, gjykata i jep dënimin e ri unik sipas dispozitave 
të ligjit penal (neni 428, paragrafi 3). 
Nëse në bazë të provave të administruara në shqyrtimin gjyqësor pason ndryshimi i 
gjendjes faktike, përkatësisht nëse rezultati i shqyrtimit gjyqësor tregon se kërkesa për 
rishikim, megjithatë, është e bazuar, gjykata ndryshon aktgjykimin e mëparshëm të 
formës së prerë në dobi ose në dëm të të akuzuarit. Mirëpo, nëse faktet dhe provat e 
reja të theksuara në kërkesë nuk shkaktojnë një ndryshim të këtillë të gjendjes faktike 
të përcaktuar me aktgjykimin e formës së prerë, në këtë rast kërkesa nuk mund të 
miratohet, prandaj duhet të refuzohet. 
Siç dihet, ndryshimi i aktgjykimit të formës së prerë në dëm të të pandehurit mund të 
bëhet vetëm përjashtimisht dhe në rastet e caktuara me ligj, po qe se rishikimi është i 
lejuar në dëm të të pandehurit. Me fjalë të tjera, gjykata, në bazë të provave dhe fakteve 
të paraqitura në kërkesën për rishikim, mundet në vend të aktgjykimit dënues, të marrë 
aktgjykim lirues ose aktgjykim me të cilin akuza refuzohet apo, në vend të aktgjykimit 
me të cilin të pandehurit i është dhënë dënim më i rëndë, të marrë aktgjykim me të cilin 
i jepet dënim më i butë dhe anasjelltas, kur kemi të bëjmë me rishikimin në dëm të 
pandehurit - ne vend të aktgjykimit lirues, përkatësisht refuzues, mund të marrë 
                                                 
867 Pavišić 1, fq. 516. 
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aktgjykim dënues përkatësisht në vend të dënimit të dhënë në bazë të ligjit penal më të 
favorshëm, mund t’i japë dënimin në bazë të ligjit më të ashpër. Në të gjitha këto raste 
anulohet, përkatësisht shfuqizohet në tërësi aktgjykimi i mëparshëm.  
Se në çfarë mase do të anulohet apo shfuqizohet aktgjykimi i mëparshëm i formës së 
prerë varet, para së gjithash nga fakti se a ka ekzistuar apo jo koneksiteti (objektiv ose 
subjektiv). Nëse nuk ka ekzistuar koneksiteti objektiv e as subjektiv, aktgjykimi i 
mëparshëm i formës së prerë mund të shfuqizohet në tërësi. Nga ana tjetër, nëse ka 
ekzistuar koneksiteti, aktgjykimi i mëparshëm i formës së prerë mund të shfuqizohet 
vetëm pjesërisht. Gjykata në dispozitivin e aktgjykimit të ri, krahas marrjes së ndonjërit 
prej vendimeve të përmendura (p.sh. lirimi nga akuza ose refuzimi i akuzës), duhet të 
vendosë që aktgjykimi të anulohet tërësisht ose pjesërisht. Së këndejmi, sikur që u tha 
më sipër, kur me aktgjykimin e ri gjykata jep dënimin, personit të dënuar do t’ia 
llogarisë edhe dënimin e vuajtur, e nëse rishikimi është lejuar vetëm për disa vepra 
penale për të cilat është dënuar i akuzuari, gjykata do ta japë dënimin e ri unik sipas 
dispozitave të ligjit penal në fuqi, duke i marrë si të përcaktuara dënimet e dhëna me 
aktgjykimin e mëparshëm për veprat penale për të cilat nuk është i lejuar rishikimi.868 
Vlen të theksohet se aktgjykimi i ri që merret në procedurën e rishikimit, me 
aktgjykimin e mëparshëm duhet të formojë një tërësi nëse aktgjykimi i mëparshëm nuk 
është shfuqizuar.869 
Së këndejmi, aktgjykimi i mëparshëm shfuqizohet pjesërisht ose në tërësi, varësisht 
prej rezultatit të shqyrtimit ose vëllimit të ndryshimit të gjendjes faktike. Gjykata 
themelore bën shkeljen e dispozitave të procedurës penale nga neni 428, paragrafi 3 
nëse nuk shfuqizon aktgjykimin e mëparshëm të formës së prerë, po qe se janë 
plotësuar kushtet e përcaktuara me ligj për anulimin, përkatësisht shfuqizimin e 
vendimit.870 Në bazë të praktikës gjyqësore një gabim i tillë paraqet shkelje absolute të 
dispozitave të procedurës penale nga neni 384, paragrafi 1, nënparagrafi 1.12. Në favor 
të kësaj flet edhe qëndrimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë i marrur në vendimet871, 
sipas së cilave Gjykata e Apelit, në bazë të ankesës së palëve ose lidhur me ankesën 
sipas detyrës zyrtare, do ta ndryshojë aktgjykimin e ri me të cilin nuk është shfuqizuar 
aktgjykimi i mëparshëm.  
Pa marrë parasysh se a është dërguar në shqyrtim gjyqësor drejtpërdrejt ose pas 
hetimeve të kryera, gjykata duhet të marrë aktgjykim të ri me të cilin vendos për fatin e 
aktgjykimit të mëparshëm të formës së prerë. Kështu, trupi shqyrtues, varësisht nga 
rezultati i shqyrtimit gjyqësor mund të miratojë kërkesën për rishikim, për çka u fol më 
lart, ose ta refuzojë atë. Nëse gjykata gjen se kërkesa është e pabazuar merr aktgjykim 
të ri me të cilin vendos që kërkesa për rishikim të refuzohet, kurse aktgjykimi i 
mëparshëm i formës së prerë të mbetet në fuqi. Me fjalë të tjera, nëse kërkesa nuk ka 
sukses, trupi gjykues refuzon kërkesën dhe e vërteton, përkatësisht e lë në fuqi 
aktgjykimin e mëparshëm të formës së prerë, duke e konstatuar këtë në dispozitivin e 
aktgjykimit të ri pa e deklaruar sërish fajtor të pandehurin me aktgjykim të ri.  
Së këndejmi, nëse faktet dhe provat e paraqitura në kërkesën për rishikim, megjithatë, 
nuk ndikojnë në ndryshimin e gjendjes faktike të konstatuar me aktgjykimin e 

                                                 
868 Vendimi i VSH, Kž, 1121/55; cituar sipas Pavlica, Lutovac, fq. 593. 
869 Vasiljević, Grubač 2, fq. 708. 
870 Vendimi i VSM, Kzz 7/82. 
871 VSH.Kz. 11/702 dhe Kz. 1938/71. 
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mëparshëm, gjykata duhet ta vërtetojë aktgjykimin e mëparshëm. Trupi gjykues vendos 
kështu kur gjen se provat dhe faktet e reja të administruara gjatë shqyrtimit nuk e vënë 
në dyshim gjendjen faktike të konstatuar me aktgjykimin e formës së prerë, 
përkatësisht nëse ato nuk mund ta rrëzojnë rregullsinë e gjendjes faktike të kontestuar 
në aktgjykimin e formës së prerë.872 Mirëpo, nëse në lidhje me këtë gjykata nuk vendos 
ta vërtetojë aktgjykimin e mëparshëm, konsiderohet se ka bërë shkelje të dispozitës së 
nenit 428, paragrafi 3, ngase gjykata me këtë dispozitë obligohet që aktgjykimin e 
mëparshëm ta vërtetojë nëse nuk janë plotësuar kushtet e domosdoshme për 
ndryshimin e aktgjykimit të formës së prerë, përkatësisht nëse në procedurën e re nuk 
konstatohet një gjendje tjetër faktike, siç veprohet në praktikën gjyqësore.873 Së 
këndejmi, nëse gjendja faktike në shqyrtimin e ri gjyqësor nuk pëson kurrfarë 
ndryshimi, kjo nënkupton se trupi gjykues nuk mund ta ndryshojë as vlerësimin juridik 
edhe me kusht që të jetë miratuar ligji më i butë, e as dënimin nga aktgjykimi i 
mëparshëm,874 ngase lejimi i rishikimit vetvetiu nuk ndikon në aktgjykimin e 
mëhershëm të formës së prerë nëse në procedurën e re nuk konstatohen fakte të reja 
relevante.875 
Nëse kolegji shqyrtues lë në fuqi aktgjykimin e mëparshëm, gjithashtu konsiderohet se 
nuk guxon t’i prekë vendimet tjera të këtij aktgjykimi, duke përfshirë edhe vendimin 
mbi dënimin, gjë që gjykatat e bëjnë në praktikë, madje edhe atëherë kur faktet që kanë 
dalë nga shqyrtimi ofrojnë mundësinë për dhënien e një dënimi krejtësisht tjetër, më të 
butë ose më të rëndë.876 Në këtë rast, i dënuari në favor të vet mund të shfrytëzojë 
kërkesën për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit.877 Nga ana tjetër, derisa të merret 
aktgjykimi mund të ndryshohet ligji dhe vepra. Sipas ligjit të ri, mund të trajtohet si 
vepër më e lehtë e madje mund të pushojë të jetë vepër penale, andaj në lidhje me këtë, 
në teori propozohet zgjidhja që nënkupton se aktgjykimi i mëparshëm të mbetet në 
fuqi, kurse të dënuarit duhet t’i jepet mundësia që të parashtrojë kërkesën për mbrojtjen 
e ligjshmërisë.878 
Në shqyrtimin e ri gjyqësor objekt shqyrtimi i palëve, përkatësisht i vërtetimit të 
fakteve dhe i administrimit të provave mund të jenë jo vetëm faktet dhe provat e reja që 
janë prezantuar në kërkesë ose në përgjigjen në kërkesë, por edhe të gjitha faktet dhe 
provat tjera që kanë qenë objekt shqyrtimi në procedurën e mëparshme, si dhe ato që 
do t’i paraqesin palët në shqyrtimin e ri gjyqësor, përkatësisht ato prova që trupi 
gjykues i administron kryesisht. Mirëpo, në raste të caktuara objekt shqyrtimi në 
gjykimin e ri mund të jenë vetëm faktet dhe provat që janë paraqitur në kërkesë. Në të 
vërtetë, këto mund të jenë faktet vendimtare, të cilat, pa prekur gjendjen faktike të 
përcaktuar me aktgjykim të formës së prerë, mund të çojnë në ndryshimin e tij. Kësisoj, 
trupi gjykues do të kufizohet ekskluzivisht në shqyrtimin, të provuarit dhe vërtetimin e 
fakteve mbi të cilat mbështetet kërkesa që është lejuar në dobi të të dënuarit, po qe se 
vetë vërtetimi i ekzistimit të këtyre fakteve ka për pasojë lirimin, refuzimin e akuzës 
ose dënimin sipas ligjit më të butë. Këto fakte vendimtare mund të jenë: faktet që 
                                                 
872 Grubiša 2, fq. 259. 
873 Vendimi i VSH, Kž. 244/68. 
874 Petrić 2, fq. 304. 
875 VSH, Kž. 552/63, datë 11.4.1963. 
876 Grubiša 2, fq. 259. 
877 Ibid. 
878 Ibid. 
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përjashtojnë kundërligjshmërinë (p.sh. nevoja ekstreme), përgjegjësinë penale (p.sh. 
papërgjegjshmërinë) ose ndjekjen penale (p.sh. parashkrimi) ose paraqesin aso tiparesh 
që privilegjojnë veprën etj.879 
Së këndejmi, vërtetimi i fakteve vendimtare më sipër të përmendura nuk prek gjendjen 
e vërtetuar faktike, por shkakton marrjen e një aktgjykimi krejtësisht tjetër. Në të 
njëjtën mënyrë trupi gjykues do të veprojë edhe për sa u përket fakteve vendimtare të 
paraqitura në kërkesë në dëm të të dënuarit. Nga ana tjetër, provat, përkatësisht faktet-
indicet po ashtu mund të jenë objekt i shqyrtimit gjyqësor nëse mjaftojnë që të 
përjashtohet ekzistimi i fakteve vendimtare mbi të cilat mbështetet aktgjykimi i 
mëparshëm (alibi, paraqitja e personit për vdekjen e të cilit është dënuar i akuzuari, 
gjetja e sendit për zhdukjen e të cilit është dënuar i akuzuari etj).880 Në shqyrtimin e ri 
gjyqësor nuk analizohen vetëm faktet dhe provat e reja, por edhe faktet dhe provat e 
mëhershme të cilat gjykata i konsideron të rëndësishme për zgjidhjen e çështjes penale. 
Megjithëkëtë në shqyrtimin e ri gjyqësor nuk përsëritet e tërë procedura provuese. 
Shqyrtimi i ri gjyqësor, si edhe ai i mëparshmi, zhvillohet mbi parimet themelore të 
procedurës penale siç janë: parimi i publicitetit, parimi i drejtpërdrejtë, parimi gojor etj. 
Rishikimi i procedurës, vetvetiu, nuk mund të jetë arsye që parimi gojor në procedurë 
të zëvendësohet me leximin e shkresave pos në rastet e parashikuara me ligj. Gjykata 
nuk mund të kufizohet në shqyrtimin dhe provimin vetëm të disa fakteve, e sa u përket 
të tjerave të konsideroj se janë përcaktuar me aktgjykimin e mëparshëm dhe t’i 
referohet këtij aktgjykimi.881 Në praktikën gjyqësore konsiderohet se është bërë shkelje 
esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 paragrafi 1 nënparagrafi 
1.12. i KPP-së së mëparshëm, nëse gjykata në procedurën e rishikuar kufizohet vetëm 
me përcaktimin e fakteve e të provave të reja e jo të të gjitha fakteve e provave dhe në 
aktgjykimin e ri thekson se gjendja faktike është si në aktgjykimin e parë.882  
Në shqyrtimin gjyqësor gjykata nuk është e lidhur me vendimet mbi miratimin ose 
refuzimin e administrimit të provave të caktuara në shqyrtimin gjyqësor të mëparshëm. 
Po ashtu, në shqyrtimin e ri gjyqësor palët mund të propozojnë prova të reja, nga të 
cilat kanë hequr dorë në shqyrtimin e mëparshëm gjyqësor ose të propozojnë ato prova 
që trupi gjykues i ka refuzuar në procedurën e mëparshme, e nuk janë përfshirë në 
kërkesën për rishikim. Veç kësaj, i dëmtuari që nuk e ka paraqitur në procedurën e 
mëparshme kërkesën pasurore juridike mund ta bëjë këtë në shqyrtimin e ri gjyqësor. 
Shqyrtimi i ri gjyqësor që ka të bëjë me rishikimin, siç është thënë lart, zhvillohet sipas 
dispozitave të përgjithshme që vlejnë për shqyrtimin gjyqësor. Kështu, në shqyrtimin 
gjyqësor prokurori i shtetit mund ta ndryshojë ose ta zgjerojë akuzën (nenet 350 dhe 
351). Te rishikimi në dobi të të dënuarit, për shkak të ndikimit të ndalimit reformatio in 
peius, prokurori i shtetit nuk mund ta ndryshojë aktakuzën në kuptim të një vepre më të 
rëndë se vepra penale nga aktgjykimi i mëparshëm i formës së prerë. Në të vërtetë, 
prokurori i shtetit mund ta ndryshojë aktakuzën në kuptim të një vepre penale më të 
lehtë ose veprës njësoj të rëndë, por të ndryshme nga ajo që është përcaktuar me 
aktgjykimin e formës së prerë, por jo edhe për të vërtetuar një vepër tjetër penale, sepse 

                                                 
879 Grubiša 1, fq. 365. 
880 Ibid. 
881 VSH, Kž. 1531/58, datë 25.9.1958; Vasiljević, Grubač 1, fq. 707. 
882 GVSV, Kž. 143/87, datë 21.5.1987; Ibid. 
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në këtë rast mund të ngritët procedura e re.883 Mirëpo, te rishikimi i lejuar në dëm të të 
dënuarit ose në dëm të personit të liruar nën kushtet e nenit 423, paragrafi 2 apo ndaj të 
cilit është refuzuar akuza, paditësi mund ta ndryshojë aktakuzën në drejtim të një vepre 
penale që është më e rëndë nga ajo e vërtetuar me aktgjykimin e formës së prerë, 
përkatësisht më të rëndë se ajo për të cilën është liruar i akuzuari, përkatësisht është 
refuzuar akuza, por si në rastin e parë, jo për të vërtetuar një vepër tjetër penale.884 
Nga ç’është thënë sipër në lidhje me ndryshimin e aktakuzës, për sa i takon identitetit 
objektiv prokurori i shtetit nuk mund të shkojë aq larg që një vepër e caktuar të 
shndërrohet në një vepër penale tjetër nga ajo për të cilën personi është liruar apo është 
refuzuar akuza.885  
Nga ana tjetër, kur kemi të bëjmë me zgjerimin e aktakuzës, vlen të theksohet se 
prokurori në shqyrtimin gjyqësor, në bazë të dispozitave të nenit 351, mund të zgjerojë 
aktakuzën për çdo vepër të kryer, ngase në këtë rast kemi të bëjmë me fillimin e 
procedurës së re për vepër tjetër, ku nuk vlen ndalimi reformatio in peius.886 
Mundësia e tërheqjes së paditësit të autorizuar nga ndjekja gjatë procesit të rishikimit 
në praktikën gjyqësore shkakton dilema dhe paqartësi të shumta. Mirëpo, sipas 
dispozitave në fuqi të KPP, prokurori i shtetit disponon ndjekjen penale, andaj tërheqja 
e prokurorit të shtetit në procedurën e rishikuar nuk është e kufizuar, madje mund të 
thuhet se është e lejuar. Kështu prokurori i shtetit mund të tërhiqet nga ndjekja derisa të 
përfundojë shqyrtimi gjyqësor para gjykatës themelore, ndërkaq para gjykatës më të 
lartë në rastet kur kjo është parashikuar shprehimisht me ligj (neni 52). Një rast i tillë i 
tërheqjes së prokurorit të shtetit nga akuza gjatë shqyrtimit gjyqësor është shënuar në 
procedurën e rishikimit që është zhvilluar para Gjykatës së Qarkut në Prishtinë.887 
Mirëpo, në teorinë e së drejtës procedurale penale ka mendime se paditësi i autorizuar 
nuk ka të drejtë të tërhiqet nga ndjekja në rastin e rishikimit, ngase këtu kemi të bëjmë 
me procedurën sipas mjetit juridik në të cilën nuk bëhet ndjekja penale, por shqyrtimi i 
ligjshmërisë së aktgjykimit të formës së prerë.888 
Gjatë kohës së rishikimit padia në esencë nuk ekziston, ngase është konsumuar me 
aktgjykimin e formës së prerë që edhe më tutje është në fuqi.889 Nga ana tjetër, 
konsiderohet se - po qe se paditësit të autorizuar i jepet mundësia të tërhiqet nga 
ndjekja gjatë rishikimit të ngritur në favor të të dënuarit - kjo do të thotë se ai mund të 
realizojë aktgjykimin me të cilin akuza refuzohet dhe kësisoj të pengojë që të merret 
aktgjykimi me të cilin i dënuari lirohet nga akuza, i cili, si i tillë, është më i volitshëm 
për mbrojtjen e interesave të tij.890 Së këndejmi, për arsye të përmendura sipër, 
propozohet që të ndryshohet dispozita e përgjithshme me të cilën rregullohet tërheqja 
nga akuza në procedurën e rishikimit në favor të të dënuarit, në atë mënyrë që paditësit 
                                                 
883 Ibid. 
884 Ibid. 
885 Cf., Ibid., fq. 364. 
886 Ibid. 
887 Lidhur me çështjen penale P. 93/82, në procedurën e rishikimit para Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, me 
kërkesën e prokurorit publik, me aktvendimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P. 143/82 - P. 14/82, është 
lejuar rishikimi i procedurës penale në dëm të të dënuarit. Mirëpo, në rishikimin e procedurës, në 
shqyrtimin gjyqësor prokurori publik ka tërhequr akuzën në lidhje me dy vepra penale - të vjedhjes së rëndë 
nga neni 135, al. 1 pika 1 i LP të Kosovës nga viti 1977. 
888 Grubač 3, fq. 91. 
889 Ibid. 
890 Ibid. 
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të autorizuar në procedurën e re të mos i lejohet tërheqja nga ndjekja, duke e 
inkorporuar një dispozitë të re në pjesën mbi rishikimin ose nëpërmjet ndryshimit 
përkatës të nenit 52.891 
Një kujdes të veçantë e meriton qëndrimi, sipas të cilit paditësit të autorizuar duhet t’i 
pamundësohet tërheqja nga ndjekja gjatë rishikimit, pos tjerash, edhe për shkak të 
tendencës së theksuar që në procedurat penale bashkëkohore rishikimi kryesisht lejohet 
në dobi të të pandehurit. Meqë rishikimi në dobi të të pandehurit është një mundësi për 
lirimin e tij jo vetëm nga një vendim i padrejtë dhe i paligjshëm i gjykatës, por që ndaj 
tij në këtë procedurë të merret një vendim më i volitshëm, pikërisht mundësia e 
tërheqjes së paditësit të autorizuar nga ndjekja mund ta vërë në dyshim marrjen e një 
vendimi më të volitshëm për të pandehurit, si p.sh. në rastin kur në vend të aktgjykimit 
lirues merret aktgjykimi me të cilin refuzohet akuza. 
Në shqyrtimin e ri gjyqësor, siç u theksua më sipër, parimi i oficialitetit gjen shprehje 
të plotë, ngase trupi gjykues, me nismën e vet, mund të paraqesë prova të reja, 
pavarësisht nga palët. Trupi gjykues mund të nxjerrë edhe provat, të cilat më parë i ka 
refuzuar dhe anasjelltas, t’i refuzojë provat që më parë i ka pranuar. Por cilin prej 
këtyre veprimeve do ta ndërmarrë konkretisht, kjo do të varet nga rrethanat konkrete të 
çështjes së caktuar penale. 
Pala së cilës iu ka pranuar kërkesa e rishikimit, mund të propozojë që të administrohen 
edhe provat që nuk janë përfshirë në kërkesë. Vlen të theksohet se trupi gjykues, por 
edhe palët janë të kufizuara në marrjen e provave dhe shqyrtimin e fakteve të caktuara, 
varësisht nga ajo se në çfarë drejtimi është lejuar rishikimi. Prandaj në rastin kur 
rishikimi lejohet në favor të të dënuarit, trupi gjykues mund t’i paraqesë ato fakte që 
mund t’i paraqesë edhe vetë i dënuari, ndërkaq kur rishikimi lejohet në dëm të tij - trupi 
gjykues mund t’i parashtrojë po ato prova si edhe vetë paditësi në shqyrtimin e ri 
gjyqësor.  
Kur kemi të bëjmë me koneksitetin objektiv, përkatësisht kur në aktgjykim janë 
përfshirë disa persona për kryerjen e së njëjtës vepër penale, procedura e re zhvillohet 
vetëm ndaj të dënuarit për të cilin është lejuar rishikimi, nëse gjykata, me zbatimin e 
beneficium cohaesionis, nuk ka lejuar rishikimin për ndonjërin ose për disa prej të 
dënuarve që nuk e kanë paraqitur kërkesën.892 Nga ana tjetër, kur kemi të bëjmë me 
koneksitetin subjektiv, përkatësisht kur në aktgjykim janë përfshirë disa vepra penale 
në bashkim, procedura e re zhvillohet vetëm për atë vepër (ose vepra) për të cilën është 
lejuar rishikimi në qoftë se nuk është lejuar për aktgjykimin në tërësi.893 
Aktgjykimi që merret në procedimin e rishikimit është plotësisht i pavarur nga 
aktgjykimi i mëparshëm. Së këndejmi, me aktgjykim të ri, që, është një vendim 
plotësisht i pavarur, duhet të shqyrtohet fati i aktgjykimit të mëparshëm të formës së 
prerë, të cilin, siç u tha më sipër, trupi gjykues mund ta shfuqizojë tërësisht ose 
pjesërisht ose ta lërë në fuqi, varësisht nga rezultati i shqyrtimit. Se në ç’masë do të 
shfuqizohet aktgjykimi i mëparshëm i formës së prerë, kjo varet si u tha më parë nga 
fakti nëse ka pasur apo jo koneksitet. Në qoftë se nuk ka pasur koneksitet objektiv ose 
subjektiv, aktgjykimi i mëparshëm mund të shfuqizohet në tërësi, por nëse koneksiteti 
ka ekzistuar, ai shfuqizohet vetëm në pjesën që është përfshirë në aktgjykimin e ri, 

                                                 
891 Ibid. 
892 Petrić 2, fq. 304. 
893 Cf. Ibid., fq. 303. 
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ashtu që aktgjykimi i mëparshëm dhe i riu janë komplementarë midis tyre.894 Ndërmjet 
aktgjykimit të mëparshëm dhe aktgjykimit të ri mund të ketë lidhshmëri apo koherencë 
vetëm në rast se ekziston koneksiteti objektiv dhe subjektiv, kur një pjesë e aktgjykimit 
të mëparshëm ka mbetur pa u shqyrtuar në procedurën e re.895 
Kundër aktgjykimit që jepet pas shqyrtimit të ri gjyqësor lejohet ankesa sipas të gjitha 
bazave nga neni 387, ndërkaq kundër aktgjykimit që ka marrë formën e prerë lejohen të 
gjitha mjetet e jashtëzakonshme juridike. Së këndejmi, nëse trupi gjykues i gjykatës 
themelore nuk e shfuqizon aktgjykimin e mëparshëm, përkatësisht nuk e lë në fuqi kur 
janë plotësuar kushtet, këtë do ta bëjë Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesës në 
bazë të nenit 394, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1. Një gabim i tillë i trupit gjykues, siç u 
theksua më sipër, në disa vendime gjyqësore konsiderohet shkelje absolute e 
dispozitave të procedurës penale nga neni 403 paragrafi 1 nënparagrafi 1.12. (neni 364, 
al. 1 pika 11 të LPP të mëparshëm).896  
Nëse Gjykata e Apelit nuk e shfuqizon aktgjykimin e mëparshëm ose kur aktgjykimi i 
ri merr formën e prerë pa ankesë, kjo shkelje mund të mënjanohet vetëm me anën e 
kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë.897 
 
Paragrafi 4. 
 
Në fund, te rishikimi në dobi të të dënuarit vlen ndalimi i ndryshimit në dëm të të 
dënuarit (reformatio in peius). Kjo do të thotë se gjykata duhet t’i përmbahet kësaj 
rregulle me rastin e marrjes së aktgjykimit të ri. Nga ana tjetër, nuk ekziston ndalimi 
për ndryshimin në dobi të të pandehurit, përkatësisht ekziston mundësia që me rastin e 
rishikimit në dëm të të pandehurit të merret aktgjykimi me të cilin i pandehuri lirohet 
nga dënimi.898 Në bazë të dispozitës së nenit 428, paragrafi 1, në shqyrtimin gjyqësor 
zbatohet dispozita e nenit 329, paragrafi 4, sipas të cilës palët deri në përfundimin e 
shqyrtimit gjyqësor mund të propozojnë që të gjurmohen faktet e reja dhe të sigurohen 
prova të reja të domosdoshme. Edhe pse në shikim të parë fitohet përshtypja se palët 
kanë të drejtë të njëjtë dhe të pakufizuar lidhur me paraqitjen e provave dhe të fakteve 
në shqyrtimin e ri gjyqësor, megjithatë, kjo është e mundur vetëm teorikisht, sepse në 
praktikë paraqitja e fakteve dhe provave është kufizuar me atë se rishikimi është lejuar 
në dobi ose në dëm të të dënuarit.899 Kështu, nëse rishikimi është lejuar në favor të të 
dënuarit, natyrisht se prokurori i shtetit përpiqet që me paraqitjen e fakteve dhe të 
provave të caktuara të përgënjeshtrojë kërkesën, përkatësisht të kundërshtohen faktet 
dhe provat në bazë të të cilave kërkohet lirimi nga akuza, përkatësisht dënimi më i lehtë 
ose refuzimi i akuzës. Para së gjithash, përpjekja e prokurori i shtetit ka për qëllim që të 
provojë se i dënuari ka kryer veprën penale për të cilën është dënuar dhe këtë në 
mënyrën e vërtetuar në aktgjykimin e formës së prerë. Mirëpo, te rishikimi i procedurës 
penale në favor të të akuzuarit, faktet dhe provat e reja nuk mund të vërtetojnë një 
vepër më të rëndë nga vepra për të cilën i dënuari është deklaruar fajtor në procedurën 

                                                 
894 Cf. Ibid., fq. 304. 
895 Ibid. 
896 Pavlica, Lutovac, op. cit., fq. 593. 
897 VSM, Kž. 7/82, VSSl Kž. 793/56. 
898 Ibid. 
899 Grubiša 1, fq. 364. 
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e mëparshme, ngase përcaktimin e veprës më të rëndë e pamundëson zbatimi i ndalimit 
reformatio in peius. Prokurori i shtetit, në bazë të pozitës që e ka në procedurë (palë 
ose organ shtetëror), sikur edhe vetë i dënuari, në shqyrtimin gjyqësor mund të 
paraqesë ato fakte e prova që shkojnë në favor të të dënuarit, duke përfshirë edhe ato që 
mund të ndikojnë në vërtetimin e një vepre më të lehtë, e madje edhe të një vepre tjetër, 
por më të lehtë.900 Mirëpo, prokurori i shtetit, mundet, për arsye taktike - nëse ka 
përshtypjen se kërkesa e të dënuarit do të ketë sukses, pra që i dënuari të marrë 
aktgjykim lirues ose aktgjykim me të cilin akuza refuzohet për veprën për të cilën është 
dënuar - do të paraqesë fakte e prova të reja, që mund të ndikojnë në vërtetimin e një 
vepre më të lehtë, vetëm që i dënuari të dënohet së paku për një vepër më të lehtë.901 
Në anën tjetër, kur është fjala për të dënuarin, vlen të theksohet se ai mund të paraqesë, 
si fakte me të cilat e përgënjeshtron veprën për të cilën është dënuar me aktgjykim të 
formës së prerë, ashtu edhe fakte që shpien në vepër më të lehtë, e madje edhe në vepër 
tjetër, por më të lehtë se vepra e vërtetuar me aktgjykimin e formës së prerë.902 
Mirëpo, kur kemi të bëjmë me rishikimin e lejuar në dëm të të dënuarit, prokurorin e 
shtetit nuk e pengon ndalimi reformatio in peius. Në të vërtetë, ai mund të paraqesë 
fakte e prova, të cilat mund të ndikojnë që vepra penale të përcaktohet ndryshe, madje 
edhe më rëndë se në aktgjykimin e mëparshëm të formës së prerë, që është 
kundërshtuar me kërkesën e rishikimit. Nga ana tjetër, i dënuari te rishikimi i lejuar në 
dëm, sikurse edhe në favor të tij, mund t’i paraqesë të gjitha ato fakte e prova që mund 
t’i shkojnë në favor pa marrë parasysh nëse ato përgënjeshtrojnë veprën për të cilën 
është dënuar ose ndikojnë që të përcaktohet një vepër tjetër, apo vepër më e lehtë se ajo 
që figuron në aktgjykimin e formës së prerë.903 Kjo mund ta vëjë gjykatën në situatë që 
shqyrtimin dhe vendosjen ta mbështesë në baza krejtësisht tjera në krahasim me ato për 
të cilat është lejuar rishikimi.904 
Më tutje, në bazë të nenit 428, paragrafi 1, gjykata zbaton dispozitat e nenit 329, 
paragrafi 4 sipas të cilave, pavarësisht nga propozimi i palëve, kryesisht mund të 
mbledh fakte e prova të reja. Në këtë rast, gjykata, sipas nenit 7, paragrafi 2 të KPP të 
Kosovës ka për detyrë t’i ekzaminojë me kujdes të njëjtë si faktet që e ngarkojnë të 
pandehurin, ashtu edhe ato që janë në favor të tij. Në rast të shfrytëzimit të pakufizuar 
të provave e fakteve të reja edhe vetë gjykata mund të hasë në pengesa njëlloj sikurse 
edhe vetë palët, varësisht nga ajo se a kemi të bëjmë me rishikimin e lejuar në favor 
apo në dëm të të dënuarit. Me fjalë të tjera, te rishikimi në favor të të dënuarit, në lidhje 
me paraqitjen e fakteve me vetiniciativë vlen kriteri se gjykata, kryesisht, mund t’i 
paraqesë vetëm ato fakte që mund t’i paraqesë edhe vetë i dënuari, ndërkaq kur është 
fjala për rishikimin e lejuar në dëm të tij, gjykata mundet, kryesisht të parashtrojë 
vetëm prova të reja si edhe vetë paditësi.905  
Vlen të theksohet se në shqyrtimin e ri gjyqësor, çështja e identitetit objektiv të veprës 
nuk zgjidhet sikur në procedurën e mëparshme, në të cilën gjykata është e lidhur me 
aktakuzën e mëparshme. Siç u theksua më sipër, kur vendoset për çështjet që kanë të 

                                                 
900 Ibid. 
901 Ibid. 
902 Ibid. 
903 Ibid. 
904 Ibid. 
905 Grubiša 1, fq. 365. 
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bëjnë me një vepër më të lehtë ose më të rëndë, të njëjtë ose të ndryshme, ose vepër 
tjetër, gjykata shkëputet plotësisht nga aktakuza, ngase ajo i zgjidh këto çështje sipas 
veprës penale të vërtetuar me aktgjykimin e formës së prerë. Një përfundim i tillë, pos 
tjerash del nga dispozita e nenit 428, paragrafi 1, që ka të bëjë me gjykimin e ri në 
procedurën e rishikuar, me të cilën është përcaktuar se gjykata më nuk i detyrohet 
aktakuzës së mëparshme, ndryshe nga dispozita e nenit 4406, paragrafi 1 dhe e nenit 
440, paragrafi 1, të cilat - pas prishjes së aktgjykimit të mëparshëm për shkak të 
miratimit të mjeteve përkatëse juridike - në gjykimin e ri, përkundrazi, përcaktojnë 
lidhjen strikte të gjykatës me veprën nga aktakuza. Së këndejmi, kur kemi të bëjmë me 
kërkesën e parashtruar në dobi të të pandehurit, gjykata nuk mund ta dënojë të 
pandehurin me aktgjykim të ri për një vepër më të rëndë se ajo që është përcaktuar me 
aktgjykim të formës së prerë për shkak të ndalimit reformatio in peius. Mirëpo, kur 
kemi të bëjmë me kërkesën në dëm të të dënuarit, përkatësisht të personit të liruar ose 
të personit kundër të cilit është refuzuar akuza, ai, në krahasim me aktgjykimin e 
formës së prerë, mund të dënohet për të njëjtën vepër (për të cilën është liruar ose është 
refuzuar akuza), pastaj për një vepër më të rëndë, por vepër të ndryshme (në krahasim 
me veprën për të cilën është dënuar, ose është liruar apo është refuzuar akuza), ndërkaq 
nuk mund të dënohet assesi për vepër tjetër që nuk është përfshirë në aktgjykimin e 
formës së prerë.906 Andaj, është plotësisht jo relevante vepra e përfshirë në aktakuzën, 
në bazë të së cilës është marrë aktgjykimi i formës së prerë.907 
 
 
B. Zbutja e jashtëzakonshme e dënimit 
 
Neni 429 [Lejimi i zbutjes së jashtëzakonshme të dënimit] 
 

Zbutja e jashtëzakonshme e dënimit lejohet kur pas formës së prerë të 
aktgjykimit paraqiten rrethana të cilat nuk kanë ekzistuar në kohën e 
marrjes së aktgjykimit ose, megjithëse kanë ekzistuar në atë kohë, gjykata 
nuk ka qenë në dijeni për to, kurse ato dukshëm do të ndikonin në dënim 
më të ulët. 

 
Zbutja e jashtëzakonshme e dënimit është mjet i jashtëzakonshëm juridik me të cilin 
atakohet aktgjykimi i formës së prerë sa i përket vendimit mbi dënimin. Përveç se 
aktgjykimi i formës së prerë mund të atakohet, për shkak të shqiptimit të dënimit të 
paligjshëm, aktgjykimi i formës së prerë mund të atakohet edhe për shkak të shqiptimit 
të dënimit të pa rregullt. Aktgjykimi është shqiptuar në mënyrë të parregullt, edhe në 
rastet kur aktgjykimi nuk përmban kurrfarë shkelje ligjore, por gjykata nuk ka marr 
parasysh ose nuk i ka vlerësuar drejtë rrethanat të cilat ndikojnë në matjen e dënimit 
përkatësisht nuk ka vlerësuar drejtë rrethanat të cilat ndikojnë në marrjen e dënimit më 
të butë ose më të rëndë. Aktgjykimi për shkak të rrethanave të cilat kanë qenë të 
njohura në momentin e shqiptimit të dënimit mund të atakohet me mjete të rregullta 
juridike. Mirëpo, dënimi i shqiptuar mund të jetë i pa rregullt edhe për shkak se gjatë 
matjes së dënimit, gjykata nuk ka ditur për të gjitha rrethanat e nga të cilat varet lloji 
                                                 
906 Cf. Ibid, fq. 363. 
907 Ibid. 
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dhe lartësia e dënimit ose ngase në ndërkohë janë paraqitur rrethana të cilat nuk kanë 
ekzistuar në momentin shqiptimit të dënimit. Për këtë arsye me zbutje të 
jashtëzakonshme të dënimit, aktgjykimi i formës së prerë në të cilin nuk janë marr para 
sysh të gjitha rrethanat që ndikojnë në lartësinë e dënimit, mund të ndryshohet sa i 
përket vendimit mbi dënimin. Me fjalë, të tjera, me kërkesën për zbutjen e 
jashtëzakonshme të dënimit mund të kërkohet zbutja e jashtëzakonshme e dënimit në 
kuadër të kualifikimit të njëjtë të veprës penale të përcaktuar me aktgjykim, ngase pas 
formës së prerë të aktgjykimit janë paraqitur rrethana lehtësuese të cilat ose nuk kanë 
ekzistuar në momentin e marrjes së aktgjykimit ose kanë ekzistuar por për to gjykata 
nuk ka ditur, e këto rrethanat janë të atilla që dukshëm do të ndikonin në marrjen e 
dënimit më të butë.  
Me kërkesën për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit, nuk atakohet vendimi i gjykatës 
mbi kualifikimin juridik dhe fajësinë por atakohet vendimi mbi dënimin. Kështu, si 
bazë e kërkesës për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit janë faktet vendimtare, të 
cilat ligji i quan rrethana vendimtare nga të cilat varet vendimi mbi dënimin. Rrethanat 
në të cilat mbështet kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit vërtetohen në 
seancën e kolegjit ndërkaq faktet në aktgjykimin e formës së prerë në shqyrtimin 
gjyqësor.  
Ky mjet i jashtëzakonshëm ka ekzistuar dhe është zbatuar një kohë të gjatë në 
legjislacionin procedural penal të ish Jugosllavisë, i cili në ndërkohë në disa 
legjislacione të shteteve të krijuara pas shkatërrimit të ish Jugosllavisë, nuk figuron si 
mjet i jashtëzakonshëm juridik908 ose është përcaktuar si një nga arsyet e rishikimit jo 
të drejtë të procedurës penale909.  
Zbutja e jashtëzakonshme e dënimit bazohet në faktet vendimtare në cilat mbështetet 
vendimi për dënimin. Pikërisht kjo karakteristikë e dallon zbutjen e jashtëzakonshme të 
dënimit nga mjetet tjera të jashtëzakonshme. Në të vërtetë, kur gjykata vendos për 
zbutje të dënimit, ka të njëjtat detyra të cilat i ka me rastin e marrjes së vendimit mbi 
dënimin. Zbutja e dënimit ka të bëj si me dënimet kryesore ashtu dhe dënimet 
sekondare. Mirëpo, kur është fjala veprat penale të kryera në bashkim, gjykata e cila 
vendos për kërkesën për zbutjen e dënimit vendos edhe për zbatim të dispozitave për 
bashkim të veprave penale.910  
Zbutja e jashtëzakonshme e dënimit dallon nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 
ngase kjo kërkesë nuk paraqitet për kurrfarë shkelje ligjore. Ndërkaq, nga rishikimi i 

                                                 
908 Në legjislacionin procedural penal aktual Kroat dhe të Bosnje dhe Hercegovinë zbutja e jashtëzakon-
shme e dënimit nuk është parashikuar si mjet i jashtëzakonshëm juridik. 
909 Për dallim nga legjislacioni kroat në të cilin ky mjet i jashtëzakonshëm ku nuk parashikohet në grupin e 
mjeteve të jashtëzakonshme, megjithatë në legjislacionin serb është ruajtur duke u përcaktuar si një nga 
shkaqet për rishikimin jo të drejtë procedurës penale (neni 405 i KPP të Serbisë të vitit 2009). Kësaj 
zgjidhje, mund t’i bëhen vërejte ndër të tjera edhe nga se në procedurën e rishikimit jo të drejtë, mund të vij 
te një situatë absurde ku gjykata e shkallës së parë mund të ndryshoj vendimin e gjykatës së shkallë më të 
lartë, sa i përket vendimit mbi dënimin. Përveç, kësaj në legjislacionin serb është parashikuar një risi 
përkatësisht një arsye tjetër për rishikim jo të drejtë procedurës penale. Në të vërtetë, në legjislacionin serb 
(të shtatorit të vitit 2009), lejohet që në cilësinë e dëshmitarit bashkëpunues ta fitojë edhe personi i cili është 
dënuar për vepër penale të krimit të organizuar. Kështu, prokurori publik është i detyruar që brenda një 
muaj nga forma e prerë e aktgjykimit në bazë të të cilit dëshmitari bashkëpunues është dënuar, të paraqet 
kërkesë për ndryshimin e aktgjykimit me të cilin është dënuar në rastet kur dëshmitari bashkëpunues ka 
dëshmuar kundër pjesëmarrësve të tjerë të grupit kriminal (neni 405 a dhe 504 ç).  
910 Pavišić 3, fq. 431.  
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procedurës penale dallon ngase rishikimi parimisht nuk mund të kërkohet me qëllim të 
arritjes së dënimit më të rëndë ose më të lehtë nëse gjendja faktike njëkohësisht nuk 
mundëson dënimin sipas ligjit penal më të butë përkatësisht ndryshimin e kualifikimit 
juridik (neni 442 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3.) Për këtë arsye, vërtetimi i gabuar i 
gjendjes faktike në aktgjykimin e formës së prerë, pa tjetër nuk sjellë te rishikimi i 
procedurës penale. Kështu rishikimi i procedurës penale nuk mund të kërkohet për ato 
vepra penale te të cilat shuma e dëmit të shkaktuar nuk ka ndikim në kualifikimin 
juridik siç janë llojet e ndryshme të shpërdorimeve, vjedhjeve mashtrimeve etj.911 Në 
këto raste, eventualisht do mund të kërkohej zbutja e jashtëzakonshme e dënimit. 
Përveç, kësaj, konsiderohet se kërkesa për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit mund 
të paraqitet edhe në bazë të fakteve të cilat nuk ndryshojnë asgjë në ngjarjen kriminale 
e cila është objekt i gjykimit por ekzistojnë pavarësisht nga ngjarja kriminale, duke 
mos qenë të lidhura as me kohë me ngjarjen kriminale, por në një mënyrë ose në një 
mënyrë tjetër mund të ndikojnë në matjen e dënimit. Zbutja e jashtëzakonshme mund 
të kërkohet në bazë të rrethanave lehtësuese të cilat nuk kanë ekzistuar me rastin 
marrjes së aktgjykimit ose edhe pse kanë ekzistuar gjykata nuk i ka ditur në momentin 
e shqiptimit të aktgjykimit. Në këtë rast nuk ka rëndësi që i akuzuari ose pjesëmarrësit 
të tjerë procedural mund të kenë ditur për rrethanat që mund të sjellin të zbutja e 
jashtëzakonshme e dënimit. Rrethanat duhet të jenë të atilla që në mënyrë të qartë do të 
sjellin te dënimi më i ulët. Mirëpo, zbutja e jashtëzakonshme nuk mund të lejohet në 
bazë rrethanave të njohura për gjykatën në momentin e shqiptimit të aktgjykimit, por të 
cilat gjykata nuk i ka marr parasysh ose kur ato gabimisht i ka vlerësuar. Për të evituar 
këto lëshime, sikurse është theksuar më sipër, i pandehuri ka në dispozicion e mjetet e 
rregullta juridike. Pra, siç është theksuar me sipër, rrethanat duhen të jenë të reja, të 
atilla që nuk ndikojnë në kualifikimin juridik të veprës penale, por që ndikojnë në 
matjen e dënimit më të butë në kuadër të kualifikimit të veprës penale të përcaktuar me 
aktgjykim të formës së prerë. Në të vërtetë, rrethanat të cilat mund të jenë bazë të 
zbutjes së jashtëzakonshme të dënimit, janë rrethana lehtësuese (neni 74 paragrafi 3 
dhe neni 75 të KP), rrethana këto të cilat ndikojnë që dënimi të jetë dukshëm më i butë. 
Zbutjen e dënimit gjykata mund ta bëj në mënyra të ndryshme: ose duke e zvogëluar 
dënimin e shqiptuar me aktgjykim të formës së prerë deri në minimumin e parashikuar 
sipas dispozitës me cilën është shqiptuar, ose me zbutjen e dënimit nën minimumin e 
parashikuar me atë dispozitë, ose me shqiptimin e llojit më të butë të dënimit, ose me 
lirimin nga dënimi, ose me shqiptimin e dënimit me kusht. Por, dënimi mund të zbutet 
jo vetëm duke shqiptuar llojin më të butë të dënimit por edhe duke shqiptuar vërejtjen 
gjyqësore. Përndryshe, rrethanat në bazë të të cilave do të mund të zbutet dënimi janë 
rrethana objektive që kanë të bëjnë me veprën penale ose rrethana subjektive që kanë 
bëjnë me kryerësin e veprës penale, (p.sh. rrethanat personale dhe familjare të të 
dënuarit mund të jetë: sëmundja e rëndë e të dënuarit pas shqiptimit të dënimit, vdekja 
ose sëmundja e rëndë e anëtarit të familjes, ose keqësimi drastik i gjendjes ekonomike 
dhe sociale e të dënuarit ose familjes së tij, etj). Mirëpo, shqiptimi i llojit më të butë të 
dënimit, lirimi nga dënimi ose shqiptimi i dënimit me kusht është i mundshëm vetëm 
nëse këto mënyra të zbutjes së dënimit kanë mund të zbatohen edhe në procedurën para 
se aktgjykimi të ketë marr formën e prerë. Këto rrethana duhet të jenë jo çfarëdo 
rrethana por të atilla që dukshëm do të sjellin te shqiptimi i dënimit më të butë. Mirëpo, 
                                                 
911 Grubač, op. cit., fq. 887. 
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këto rrethana nuk është me rëndësi se kur janë krijuar, por është më rëndësi që të jenë 
të reja. Në literaturë megjithatë, ka mendime se nuk mund të lejohet zbutja e 
jashtëzakonshme në bazë rrethanës se i dënuari është sjellë mirë gjatë mbajtjes së 
dënimit, ose se është bërë më i moshuar dhe më i pafuqishëm etj, ngase këto rrethana 
nuk janë rrethana të pa pritshme apo rrethana të cilat nuk kanë mund të 
parashikohen.912 Me fjalë të tjera, në këtë rast prezumohet se gjykata këto rrethana i ka 
marrë para sysh dhe nëse eventualisht nuk i ka marrë para sysh, aktgjykimin ka mund 
ta atakojë me ankesë. Pra, rrethanat në bazë të cilave mund të kërkohet zbutja e 
jashtëzakonshme e dënimit mund që të mos kenë ekzistuar në momentin shqiptimit të 
dënimit por të jenë paraqitur në ndërkohë pas shqiptimit të dënimit, ose të kenë 
ekzistuar edhe në kohën e shqiptimit të aktgjykimit por për të cilat gjykata nuk ka ditur. 
Në te dy rastet kusht për të lejuar gjykata zbutjen e dënimit është që rrethanat të jenë të 
reja.  
Instituti i zbutjes së dënimit dallon nga falja para se gjithash ngase është mjet i 
jashtëzakonshëm juridik për të cilin vendos gjykata e cila detyrohet ta zbatojë nëse 
plotësohen kushtet e përcaktuar me ligj duke e zbutur dënimin në kufijtë e përcaktuar 
me ligj. Ndërsa, falja është akt i presidentit të shtetit të cilin e merr sipas vlerësimit të 
lirë pavarësisht nëse janë paraqitur rrethana të reja, duke e ndryshuar dënimin e 
shqiptuar.  
Instituti i zbutjes së dënimit dhe i faljes zbatohen sipas bazave të ndryshme dhe si të 
tilla nuk përjashtohen ndërmjet veti. Kështu, i dënuari mund kërkojë dhe të realizojë 
njëkohësisht ose sukcesivisht zbutjen e dënimit edhe faljen. 
Duhet theksuar së kërkesa për zbutjen e dënimit nuk e shtynë ekzekutimin e dënimit. 
Në praktikë mund të ndodh që dënimet afatshkurtra me burgim, për shkak të numrit të 
madh të kërkesave për zbutje dhe mbingarkesës së gjykatës, të ekzekutohen para se 
gjykata të ketë vendosur për kërkesën për zbutje.  
Kërkesën për zbutje të jashtëzakonshme mund ta paraqes prokurori i shtetit kur në 
procedurën penale ka marrë pjesë si palë, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij por jo edhe 
personat tjerë. 
Duke vendosur përkitazi me kërkesën për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit, gjykata 
e refuzon kërkesën kur nuk plotësohen kushtet për zbutje të cilat kërkohen sipas ligjit. 
Kërkesa për zbutje, siç është theksuar më parë mund të përsëritet pa kufi kur paraqiten 
rrethana të reja të cilat janë paraqitur në ndërkohë, ose rrethana të cilat më parë nuk 
janë paraqitur. Kur gjykata vlerëson rrethanat të cilat më parë janë vlerësuar, nuk 
lëshohet në vlerësimin e rrethanave të paraqitura më parë por e refuzon kërkesën ngase 
është paraqitur nga të njëjtat rrethana. Mirëpo, sipas qëndrimit tjetër gjykata nuk mund 
ta refuzojë kërkesën për shkak të paraqitjes së të njëjtave rrethana nga të cilat është 
refuzuar kërkesa, por përkitazi me kërkesën në fjalë do të vendos në mënyrë meritore 
ngase kolegji në këtë rast nuk është lidhur me vlerësimin e mëparshëm rrethanave.  
Me kërkesën për zbutje të jashtëzakonshme, si mjet i jashtëzakonshëm juridik mund të 
zbutën vetëm dënimet por jo edhe masat edukative. Kështu, objekt i zbutjes së dënimit 
mund të jenë: dënimi më të holla, dënimi me burg, përfshirë edhe dënimin me burg për 
të mitur. Në këtë rast mund të zbutet si dënimi kryesor ashtu edhe dënimi alternativ apo 
këto dy lloje të dënimeve së bashku. Kur është fjala për dënimin me kusht, ky dënim 
zbutet ashtu që shqiptohet dënim më i butë, ekzekutimi i të cilit serish shtyhet, ose me 
                                                 
912 Grubač, op. cit., fq. 488. 
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zvogëlimin e afatit të verifikimit ose me lirim nga dënimi. Nuk ka pengesë që të 
kërkohet zbutja e dënimit edhe për dënimin i cili është zbut më parë një e më shumë 
herë. Megjithatë, vërejtja gjyqësore nuk mund të zbutet ngase nuk konsiderohet dënim. 
Gjithashtu, nuk mund të kërkohet zbutja e dënimit lidhur me kërkesën pasurore juridike 
si edhe shpenzimet e procedurës penale, ngase edhe kërkesa pasurore juridike dhe 
shpenzimet e procedurës penale janë vendime gjyqësore por nuk janë dënime. 
Zbutja e jashtëzakonshme e dënimit duhet të mbështet në rrethanat që kanë të bëjnë me 
rrethanat faktike dhe jo rrethanat juridike. Kështu, pasojat e ndryshimeve të natyrës 
juridike nuk mund të jenë bazë e zbutjes së dënimit si p.sh. dekriminalizimi i veprës 
penale pas formës së prerë të aktgjykimit.913  
Praktika gjyqësore ka marrë qëndrim se disa rrethana nuk mund të jenë bazë për 
paraqitje të kërkesës për zbutje të jashtëzakonshme. Kështu, nuk mund të jetë bazë për 
zbutje të jashtëzakonshme rrethana se gjatë vuajtjes së dënimit të dënuarit i është 
keqësuar gjendja shëndetësore, kur keqësimi i gjendjes shëndetësore është pasojë e 
vetëlëndimit të dënuarit (GjS e B e H, Ap. 290?/71, dt. 10. XI, 1971). Po ashtu, bazë 
për zbutje të jashtëzakonshme nuk mund të jetë rrethana se i pandehuri ka përmbushur 
detyrimin e përcaktuar me vendimin e gjykatës si p.sh. ka paguar dënimin në të holla, 
shpenzimet e procedurës penale etj. sepse kjo është një rrethanë të cilën gjykata e ka 
ditur se do të paraqitet (GjF. Psp. 23/86, dt.10.VI 1986). Bazë për zbutje të 
jashtëzakonshme të dënimit nuk paraqet as rrethana se i dënuari gjatë mbajtjes së 
dënimit ka pas sjellje të mira (GJSS. Psp. 1003/01, dt.1.XI.2001).  
Se a do të ndikojë një rrethanë që dënimi të jetë më i rëndë ose më i butë, e vlerëson 
gjyqtari dhe ky vlerësim është subjektiv. Në anën tjetër, aq më subjektiv është 
vlerësimi i palës e cila e paraqet rrethanën e caktuar si bazë për zbutje të 
jashtëzakonshme. Duke qenë se pala mund ta paraqesë kërkesën për zbutje më shumë 
herë, i vetmi kufizim në këtë drejtim është kushti i përcaktuar në Kod që të paraqitën jo 
çfarëdo rrethanash por vetëm ato rrethana të cilat dukshëm do të ndikonin shqiptimin e 
dënimit më të ulët. Me fjalë të tjera rrethanat e reja duhet të jenë të përshtatshme që të 
sjellin zbutje të pa rëndësishme, për më tepër çfarëdo zbutje, por një zbutje dukshëm 
më të madhe, nga që vetëm atëherë ka kuptim instituti i zbutjes së jashtëzakonshme.  
Zbutja e dënimit mund të zbatohet edhe ndaj dënimit me burgim për të mitur duke 
shqiptuar dënim më kohëzgjatje më të shkurtër, por kur gjykata mundet që në vend të 
dënimit për të mitur të shqiptoj; masën edukative. Ndërkaq, kur është fjala për masat 
edukative, gjykata e cila ka shqiptuar masën edukative, mund të vazhdojë apo të 
pushojë ekzekutimin e masës edukative apo ta zëvendësojë me një masë më të lehtë 
(neni 128, parag. 5 i LDM). Mirëpo, nëse pas marrjes së vendimit mbi shqiptimin e 
masës edukative, zbulohen rrethana të reja ose fakte të reja ose fakte që kanë ekzistuar 
por që nuk kanë qenë të njohura në kohën kur vendimi është marr, e të cilat në mënyrë 
të qartë do të ndikonin në zgjedhjen e masës, gjykata shqyrton vendimin dhe mund të 
pushojë ekzekutimin e masës apo atë mund ta zëvendësojë me ndonjë masë tjetër 
edukative. Në këtë rast, gjykata nuk mund të shqiptojë masë më të rëndë në bazë të 
rishqyrtimit të provave të reja. (neni 129 parag. 1 i LDM). 
Me kërkesën për zbutjen e denimeve plotësuese, ndonës e dënimet plotësuese sipas KP 
konsiderohen dënime, megjithatë nuk mund të kërkohet zbutja e tyre, ngase me zbutjen 

                                                 
913 Cf. Ibid., fq. 888. 
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e tyre do ndryshohej karakteri i tyre. Zbutja e dënimit nuk ka të bëj as me pasojat 
juridike të dënimit.  
Zbutja e dënimit nuk mund të lejohet pas mbajtjes përkatësisht pas dënimit të 
ekzekutuar. Po ashtu, zbutja e dënimit nuk lejohet edhe në rastet e faljes, parashkrimit 
të dënimit kryesor ose alternativ, edhe pse edhe atëherë nuk përjashtohen disa efekte 
pozitive për të dënuarin (Mendim parimor juridik i GJSJ, dt. 22 dhe 23 XII 1969). Po 
ashtu, zbutja nuk mund të kërkohet edhe pas vdekjes së të dënuarit. Në të vërtetë, 
ndonëse Kodi parashikon mundësinë që disa persona të autorizuar mund të paraqesin 
kërkesa të caktuara pas vdekjes së të pandehurit (neni 424 paragrafi 1), megjithatë në 
këtë rast nuk është përfshirë zbutja e jashtëzakonshme e dënimit. Zbutja e dënimit ka 
kuptim vetëm deri sa dënimi nuk është ekzekutuar. Kur është fjala për dënimin me të 
holla dhe i pandehuri ka paguar një pjesë të dënimit në këtë rast, zbutja mund të bëhet 
vetëm për pjesën e pa paguar të dënimit me të holla.  
Duke pasur parasysh se zbutja e dënimit me burgim ka kuptim vetëm në ato raste kur 
nuk është ekzekutuar dënimi me burgim, Kodi i ri i procedurës penale të Kosovës (i cili 
ka hyrë në fuqi 1.01.2013), në dispozitën e nenit 418, paragrafi 2, ka përcaktuar se pala 
mund ta kërkojë në çdo kohë zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit gjatë periudhës së 
mbajtjes së dënimit, përveç në ato raste kur kanë mbetur edhe gjashtë (6) muaj deri në 
përfundim të dënimit me burgim.  
Kur gjykata aprovon kërkesën për zbutje të jashtëzakonshme ashtu që dënimin me burg 
e zëvendëson me dënim me kusht, në këtë rast koha për të cilën është shtyrë ekzekutimi 
i dënimit të shqiptuar fillon të rrjedhë nga dita kur gjykata ka marrë vendim për zbutje 
të dënimit. Mirëpo, kur gjykata gjatë vendosjes lidhur me kërkesën për zbutje të 
jashtëzakonshme të dënimit, e shkurton kohen e shtyrjes së ekzekutimit të dënimit, në 
këtë rast kjo kohë llogaritet nga e formës së prerë aktgjykimit me të cilin është 
shqiptuar dënimi me kusht. 
KPP nuk parasheh institutin e kundërt me zbutjen e dënimit sipas të të cilit në bazë 
rrethanave të reja rënduese do të ashpërsohej dënimi. Zbutja e jashtëzakonshme e 
dënimit nuk vjen në shprehje edhe me rastin zbatimin e ndalesës reformatio in peius  
Duhet theksuar se dispozitat mbi zbutjen e jashtëzakonshme e dënimit kanë karakter 
procedural. Ndërkaq, sa i përket dispozitave materiale mbi zbutjen e dënimit, gjykata 
në procedurën e vendosjes lidhur me zbutjen e jashtëzakonshme duhet t’u përmbahet 
dispozitave të përgjithshme dhe të posaçme të Kodit penal, të cilat i referohen rastit 
konkret. Kështu, gjykata kërkesën për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit nuk do ta 
aprovojë edhe kur përmbushën të gjitha kushtet, nëse të dënuarit tanimë i është 
shqiptuar dënimi më i ulët sipas ligjit, i cili mund të shqiptohet për atë vepër penale. 
I dënuari të cilit i është zbutur dënimi nuk ka të drejtë në kompensimin e dëmit për 
dënim të pa arsyeshëm, ngase ky kompensim i njihet vetëm personit të liruar në 
procedurën e rishikimit si mjet i jashtëzakonshëm. 
Kur është fjala për dënimet e shqiptuara për veprat penale në bashkim, gjykata e cila 
vendos për zbutje të dënimit, do i zbutë dënimet për veprat penale të veçanta, në rastet 
kur gjen se rrethanat e reja ndikojnë në zvogëlimin e dënimeve të shqiptuara për veprat 
penale të caktuara dhe më pas do të shqiptojë dënimin e përbashkët të zbutur. Ndërkaq, 
kur gjykata gjen se dënimet për veprat penale përkatëse, duke pasur parasysh rrethanat 
e reja, janë shqiptuar drejtë, por që vetëm dënimin e përbashkët duhet ndryshuar, në 
këtë rast do e zbus vetëm dënimin e përbashkët. Mirëpo, kur me zbutje të dënimit 
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ndryshohet lloji i dënimit, paraprakisht duhet të zbutën dënimet e përcaktuara për 
veprat penale të kryera në bashkim, të cilat më nuk i përgjigjen sipas llojit dhe lartësisë 
së dënimit dhe më pas duhet shqiptuar dënimin e përbashkët më të butë.  
Instituti beneficium cohaesionis nuk vjen në shprehje te zbutja e jashtëzakonshme e 
dënimit, ngase procedura e zbutjes dhe e matjes së dënimit ka të bëj me personin e 
caktuar. Kështu, shkaqet për zbutje të dënimit janë të ndryshme dhe si të tilla nuk mund 
të bartën në të tjerët, por duhet që në çdo rast konkret të vlerësohen veç e veç. 
  
Neni 430 [Personat e autorizuar për të kërkuar zbutjen e jashtëzakonshme 

të dënimit dhe efektet e saj] 
 
1. Kërkesë për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit mund të paraqesë pro-

kurori i shtetit kur procedura është zbatuar me kërkesë të tij, i dënuari dhe 
mbrojtësi i tij. 

2. Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit nuk e pezullon ekze-
kutimin e dënimit. 

 
Paragrafi 1.  
 
Në paragrafin 1 parashikohen personat e autorizuar për paraqitje të kërkesës për zbutje 
të jashtëzakonshme të dënimit. Kështu, kërkesën për zbutje të dënimit mund ta 
paraqesin prokurori i shtetit, i dënuari dhe mbrojtësi. Kodi duke përcaktuar personat e 
autorizuar për paraqitje të kërkesës njëherësh nuk ka përcaktuar edhe afatin brenda të 
cilit do të duhet të paraqitet ky mjet të jashtëzakonshëm juridik. Megjithatë, Kodi i ri i 
procedurës penale për dallim nga Kodi i mëparshëm i cili nuk ka përcaktuar kurrfarë 
afati lidhur me kërkesën për zbutje të dënimit, në dispozitën e përgjithshme për mjetet 
e jashtëzakonshme (neni 418 paragrafi 2) duke pasur parasysh rastet e shpeshta të 
paraqitjes së kërkesës për zbutje të dënimit në praktikën gjyqësore, pak kohë para 
skadimit të ekzekutimit të dënimit me burgim, ka paraparë një zgjidhje të re sipas së 
cilës kërkesën për zbutje të dënimit me burgim pala nuk ka të drejtë ta paraqesë në 
gjashtë muajt e fundit të mbajtjes së dënimit me burgim. Në të vërtetë, me këtë 
dispozitë, është përcaktuar se pala mund të kërkojë zbutje të jashtëzakonshme të 
dënimit, në çdo kohë me përjashtim të atyre rasteve kur deri në përfundim të dënimit 
me burgim kanë mbetur vetëm edhe 6 muaj. Kjo zgjidhje është në përputhje të plotë 
me qëndrimin se kërkesa për zbutje të dënimit, mund të paraqitet vetëm gjatë mbajtjes 
së dënimit me burgim dhe se nuk mund të paraqitet pasi të jetë ekzekutuar në tërësi 
dënimi ose të ketë vdekur i dënuari. Sipas qëndrimit tjetër, edhe pas mbajtjes së 
dënimit, i dënuari mund të këtë interes juridik për t`iu shqiptuar dënim më i butë, ngase 
përveç efekteve pozitive që dalin nga dënimi më i butë, dënimi më i butë ka edhe 
efekte të tjera që kanë ndikim në përmirësimin e pozitës së tij juridike. 
Mbrojtësi, mund të paraqesë kërkesë për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit nën 
kushtet e parashikuar në nenin 376, paragrafi 1.8. Në të vërtetë, sipas kësaj dispozite 
kërkohet që kërkesës për zbutje të jashtëzakonshme t’i bashkëngjitet deklarata e të 
pandehurit me të cilën i pandehuri jep pëlqimin për kërkesë për zbutje të 
jashtëzakonshme të dënimit. Kërkesa për zbutje të dënimit mund të paraqitet më shumë 
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herë, por parimisht nga shkaqet jo të njëjta. Kërkesat e refuzuar ose të hedhura mund të 
përsëriten duke u bazuar në rrethana të reja. 
  
Paragrafi 2.  
 
Sipas paragrafit 2, kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme nuk pezullon ekzekutimin e 
dënimit. Mirëpo, si e tillë kjo dispozitë, bën që disa dënime afatshkurta me burg, për 
shkak të numrit të madh të kërkesave dhe mbingarkesës së gjykatës me punë, disa 
dënime me burg të mbahen ose dënimet me gjobë të paguhen duke e bërë kështu 
kërkesën të pa efektshme. Megjithatë personi i cili ka paraqitur kërkesën për zbutje të 
jashtëzakonshme të dënimit ka mundësi që të kërkojë që të shtyhet ekzekutimi i 
dënimit sipas dispozitave për ekzekutim të dënimit, deri sa gjykata të vendos lidhur me 
kërkesën për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit  
 
Neni 431 [Procedura lidhur me kërkesën për zbutjen e jashtëzakonshme 

të dënimit dhe vendimet e Gjykatës Supreme] 
 
1. Për kërkesën mbi zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit vendos Gjykata 

Supreme e Kosovës. 
2. Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit në pajtim me nenin 376 

të këtij Kodi i paraqitet gjykatës themelore e cila ka marrë aktgjykimin. 
3. Gjykata themelore ia dërgon kërkesën prokurorit të shtetit, i cili përgjigjet 

në pajtim në pajtim me nenin 377 të këtij Kodi. 
4. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues të gjykatës themelore 

e hudh kërkesën që nuk është në pajtim me nenin 376 të këtij Kodi.  
5. Gjykata themelore vërteton se a ekzistojnë shkaqet për zbutje të jashtë-

zakonshme të dënimit, e pastaj shkresat me propozimin e arsyetuar ia 
dërgon Gjykatës Supreme të Kosovës.  

6. Gjykata Supreme e Kosovës refuzon kërkesën kur çmon se nuk ka baza 
ligjore për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit. Kur e aprovon kërkesën, 
gjykata me aktvendim e ndryshon aktgjykimin e formës së prerë lidhur me 
vendimin mbi dënimin. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, për kërkesën për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit 
vendos gjykata Supreme e Kosovës. Për kompetencën lëndore të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, shih nenin 22, të Ligjit për Gjykatat. 
 
Paragrafi 2. 
 
Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit i paraqitet gjykatës themelore e cila 
ka marrë aktgjykimin në shkallë të parë. Për dallim nga Kodi i mëparshëm i procedurës 
penale i cili nuk parashihte formën përkatëse për mjete e jashtëzakonshme juridike 
përfshirë edhe kërkesën e për zbutjen e dënimit (ndonëse në nenin 401 parashihte 
formën e ankesës ), Kodi i Ri i procedurës penale në nenin 376, me qellim të 
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disiplinimit palëve për të paraqitur akte të rregullta para gjykatës, ka paraparë formën e 
kundërshtimeve apo të kërkesave përfshirë edhe kërkesën për zbutjen e 
jashtëzakonshme të dënimit. Kështu, kërkesa për zbutje të dënimit duhet këtë këto 
elemente: numrin e lëndës; emrin e të pandehurit; përshkrimin e statusit ligjor të 
lëndës, përfshirë shënimin nëse kundërshtimi apo kërkesa është paraqitur brenda afatit 
kohor të lejuar; përshkrimin e fakteve të rëndësishme që janë të përfshira në 
procesverbal; përshkrimin e bazës ligjore të kundërshtimit apo kërkesës; përshkrimin e 
mjetit juridik që kërkohet; përshkrimin e bazës ligjore të mjetit juridik; nëse 
kundërshtimi apo kërkesa paraqitet në emër të të pandehurit, duhet të bashkëngjitet 
deklarata e të pandehurit me të cilën jep pëlqimin për ankesën apo kërkesën (neni 376). 
Në nenin 376, paragrafin 4, parashikohen pasojat për mosrespektim të formës së 
përcaktuar me këtë dispozitë. Kështu, sipas kësaj dispozite asnjë kërkesë për zbutje të 
jashtëzakonshme e cila e cila nuk përmban formën përkatëse gjykata nuk e merr në 
shqyrtim 
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafi 3, gjykata themelore, ia dërgon kërkesën prokurorit të shtetit i cili jep 
përgjigje me shkrim në kërkesën për zbutje të dënimit. Përgjigja në kërkesë duhet të 
ketë këto elemente: numrin e lëndës; emrin e të pandehurit; përshkrimin e statusit ligjor 
të lëndës, përfshirë shënimin nëse përgjigja është paraqitur brenda afatit kohor të 
lejuar; përshkrimin e fakteve të rëndësishme që janë të përfshira në procesverbal; 
përshkrimin e bazës ligjore të kundërshtimit apo kërkesës së paraqitur nga ankuesi apo 
pala kërkuese; përshkrimin e mjetit juridik të kërkuar nga pala kërkuese dhe 
përshkrimin e bazës ligjore të mjetit juridik të kërkuar nga pala kërkuese (neni 377). Në 
nenin 377, paragrafin 4, parashikohen pasojat për mosrespektim të formës së përgjigjes 
të përcaktuar me këtë dispozitë. Kështu, sipas kësaj dispozite asnjë përgjigje në kërkesë 
përfshirë edhe kërkesën për zbutje të jashtëzakonshme (ose në kundërshtim) e cila nuk 
përmban formën përkatëse gjykata nuk e merr në shqyrtim 
 
Paragrafi 4 
 
Duke qenë se kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit është akt formal, 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues të gjykatës themelore e hedh 
kërkesën e cila nuk përmban elementet e përcaktuara në nenin 376 të KPP-së. Kjo 
nënkupton që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues kërkesën, ndër të 
tjera, mund ta hedhë edhe kur kërkesën e paraqet personi i paautorizuar për paraqitjen e 
kërkesës ose kur kërkesa e paraqitur në emër të pandehurit nuk përmban deklaratën e të 
pandehurit me të cilën jep pëlqimin për paraqitje të kërkesës (neni 376, paragrafi 1.8.).  
 
Paragrafi 5. 
 
Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit, ndonëse i paraqitet gjykatës 
themelore ajo nuk është kompetente për të vendosur për kërkesën për zbutje të dënimit 
por ka autorizim për të vërtetuar nëse janë plotësuar kushtet për zbutje të 
jashtëzakonshme të dënimit. Për të vërtetuar nëse ekzistojnë kushtet për zbutje të 
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jashtëzakonshme, kolegji shqyrtues më parë dëgjon prokurorin e shtetit, personin e 
dënuar dhe mbrojtësin. Sipas paragrafi 5 të këtij neni, gjykata themelore në kolegj 
shqyrtues vërteton se a ekzistojnë shkaqet për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit, e 
pastaj shkresat me propozimin e arsyetuar ia dërgon Gjykatës Supreme të Kosovës. Në 
paragrafin 5 të nenit 431, vërtetë, nuk përcaktohet forma e propozimit të arsyetuar, 
mirëpo, gjithsesi se në këtë rast gjykata nuk merr aktvendim, por një shkresë në hyrje 
të së cilës theksohet kolegji përkatësisht përbërja e kolegjit i cili ka vendosur të paraqes 
propozimin e arsyetuar Gjykatës Supreme të Kosovës.914 
 
Paragrafi 6. 
 
Gjykata Supreme e Kosovës është kompetente për të vendosur për kërkesën për zbutje 
të jashtëzakonshme të dënimit (nenin 22 Ligjit për Gjykatat). Gjykata Supreme refuzon 
ose e aprovon kërkesën për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit. Në rastet kur Gjykata 
Supreme e Kosovës çmon se nuk ka baza ligjore për zbutje të jashtëzakonshme të 
dënimit e refuzon kërkesën. Ndërkaq, kur e aprovon kërkesën, gjykata me aktvendim e 
ndryshon aktgjykimin e formës së prerë lidhur me vendimin mbi dënimin. Në të dy 
rastet kundër vendimit të Gjykatës Supreme nuk është e lejuar ankesa. 
Gjykata Supreme duke vendosur lidhur me zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit është 
në situatë të njëjtë me gjykatën e shkallës së parë ose gjykatës më të lartë kur vendos 
për dënimin. Në të vërtetë, gjykata në procedurën për zbutjen e jashtëzakonshme të 
dënimit, duhet të vërtetojë: a. nëse ekzistojnë rrethana të caktuara, b. nëse rrethanat 
sipas natyrës së tyre janë rrethana lehtësuese ose privilegjuese dhe c. nëse janë 
përshtatshme për dënim më të butë. Detyrimi i gjykatës për të vërtetuar rrethanat e 
përcaktuara në a. dhe b. janë të natyrës faktike ndërkaq, nën c.e natyrës juridike.915  
Duhet theksuar se zbutja e dënimit është kryesisht fakultative dhe përjashtimisht e 
detyruar në rastet kur janë përmbushur kushtet faktike për të cilat shprehimisht është 
parashikuar lirimi nga dënimi916. 
 
 
C. Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 
 
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është mjet i jashtëzakonshëm juridik me të cilin 
mund të evitohen shkeljet ligjore në vendimet e formës së prerë. Me fjalë, të tjera 
kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë bazohet në shkeljet e ligjit material dhe formal si 
edhe në shkeljet e procedurës të cilat i kanë paraprirë vendimit të formës së prerë. 
Rrjedhimisht ky mjet i jashtëzakonshëm është parashikuar në legjislacionin tonë ngase 
ndaj disa vendimeve gjyqësore nuk mund të ngritët mjet i rregullt juridik (p.sh. ndaj 
disa urdhëresave, aktvendimeve, disa vendime kundër të Gjykatës së apelit etj. ). Arsye 
tjetër e ekzistimit të këtij mjeti juridik është se edhe kur lejohet ankese kundër 
aktgjykimit të shkallës së parë ajo lejohet vetëm për shkak të shkeljeve esenciale dhe jo 
për çfarëdo shkelje të dispozitave të procedurës penale. Përveç, kësaj gjykata duke 
vendosur lidhur me ankesën sipas rregullit është e lidhur me shkaqet e ankesës 

                                                 
914 Krahaso: Vasiljević-Grubač, II, Komentar Zakonika e krivicnom postuku, Beograd, 2002, fq. 794.  
915 Pavišić 2, fq. 520. 
916 Ibid. 
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përkatësisht me parimin tantum devolutum quantum appellatum, (me përjashtim të 
rasteve kur Gjykata e Apelit sipas detyrës zyrtare shqyrton aktgjykimin edhe në ato 
pjesë që nuk është atakuar me ankesë-neni 394) ashtu që gjykata duke vendosur lidhur 
me ankesën nuk mund të evitojë çdo shkelje ligjore.  
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet ndaj të gjitha vendimeve- 
aktgjykimeve, aktvendimeve të formës së prerë dhe urdhrit. Sipas KPP të mëparshëm, 
kishte dilema nëse ndaj urdhrit si vendim gjyqësor mund të paraqitet kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë për shkak se urdhri parimisht nuk e merrte formën e prerë. 
Mirëpo, KPP i ri e ka zgjidhur këtë dilemë duke lejuar ankesën edhe kundër urdhrit. 
Shih: komentet e nenit 24 të KPP. 
Në anën tjetër, ky mjet i jashtëzakonshëm nuk është i detyrueshëm as për prokurorin 
publik e as për pandehurin dhe mbrojtësin.  
Kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, sipas legjislacionit procedural penal të ish 
Jugosllavisë ka mund ta paraqes ekskluzivisht prokurori publik. KPP i mëparshëm 
monopolin e prokurorit publik për të disponuar ekskluzivisht me kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë e ka hequr duke lejuar që edhe i pandehuri dhe mbrojtësi në 
kushte të caktuara të paraqesin këtë mjet të jashtëzakonshëm juridik. Këtë zgjidhje e ka 
aprovuar edhe KPP i ri. Kështu, sipas KPP të ri, kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 
mund ta paraqesin prokurori shtetit, i pandehuri dhe mbrojtësi dhe pas vdekjes së të 
pandehurit, personat nga neni 424, paragrafi 1.  
Vendimi mbi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë parimisht ka karakter konstituiv 
por në disa raste ka karakter. deklarativ. Se kur vendimi mbi kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë ka karakter konstituiv dhe kur deklarativ, shih: komentet lidhur me nenin 
438. Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet pa marrë parasysh 
amnistinë, faljen apo vdekjen e të dënuarit.  
 
Neni 432 [Arsyet për paraqitje të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë] 
 
1. Kundër vendimit gjyqësor të formës së prerë ose kundër procedurës 

gjyqësore e cila i ka paraprirë marrjes së vendimit të tillë, pas përfundimit 
të procedurës penale në formë të prerë mund të paraqitet kërkesë për 
mbrojtjen e ligjshmërisë në rastet vijuese: 
1.1. në rast të shkeljes së ligjit penal; 
1.2. në rast të shkeljes esenciale të ligjit të procedurës penale nga neni 

384, paragrafi 1. i këtij Kodi; ose 
1.3. në rast të shkeljeve të tjera të dispozitave të procedurës penale kur 

shkeljet e tilla kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor. 
2. Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të 

konstatimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike, as kundër 
vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës me të cilën është vendosur mbi 
kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

3. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, Kryeprokurori i 
Shtetit mund të paraqesë kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë për cilëndo 
shkelje ligjore. 

4. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, kërkesë për mbrojtje 
të ligjshmërisë mund të paraqitet, gjatë procedurës penale e cila nuk ka 
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përfunduar në formë të prerë, vetëm kundër vendimeve të formës së prerë 
lidhur me caktimin ose vazhdimin e paraburgimit. 

 
Paragrafi 1.  
 
Në paragrafin 1 të këtij neni, në mënyrë shprehimore përcaktohen arsyet për paraqitjen 
e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. Në të vërtetë, sipas paragrafi 1 të këtij neni me 
arsye duhet kuptuar si vendimet dhe procedurat gjyqësore ndaj të cilave mund të 
paraqitet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, ashtu edhe shkaqet konkrete në të cilat 
duhet mbështetur kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë.  
Kështu, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet: 1. ndaj vendimeve 
gjyqësore që kanë marrë formën e prerë dhe 2. kundër procedurës që i ka paraprirë 
marrjes së vendimit të formës së prerë, pas përfundimit të procedurës penale në formë 
të prerë. Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të mbështet në këto shkaqe:a. për 
shkak të shkeljes së ligjit penal; b. për shkak të shkeljes esenciale të ligjit të procedurës 
penale nga neni 384, paragrafi 1 i KPP-së; për shkak të shkeljeve të tjera të dispozitave 
të procedurës penale kur shkeljet e tilla kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit 
gjyqësor.  
Nga sa u tha më sipër, si bazë e përgjithshme për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë janë shkeljet e ligjit penal dhe shkeljet e ligjit formal. Në shkelje të ligjit 
material bëjnë pjesë të gjitha shkeljet e nenit 385 të KPP-së. Ndërkaq, në shkeljet e 
ligjit formal bëjnë pjesë para se gjithash shkeljet esenciale absolute nga neni 384 
paragrafi 1 dhe të gjitha shkeljet të tjera që kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit 
gjyqësor. Sa i përket dispozitave të tjera të cilat nuk kanë karakter penal, ato mund të 
jenë bazë për paraqitje të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë atëherë kur nocionet nga 
këto dispozita janë tipare të veprës penale. 
Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë, siç është theksuar më sipër mund të ngritët ndaj 
vendimeve të formës së prerë dhe ndaj procedurave të cilat i kanë paraprirë vendimeve 
të tilla. Mirëpo, për të ushtruar këtë mjet të jashtëzakonshëm nuk është me rëndësi nëse 
ndaj këtyre vendimeve kanë qenë të lejuara mjetet e rregullta juridike dhe nëse palët e 
kanë shfrytëzuar të drejtën e paraqitjes së mjeteve të rregullta juridike. Bazat për 
paraqitje të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë janë dukshëm më të gjëra se bazat e 
paraqitjes së ankesës. Sipas paragrafit 1 të kësaj dispozite, parimisht nuk përjashtohet 
asnjë shkelje e ligjit por nuk kërkohet që të ekzistojë lidhja kauzale ndërmjet shkeljes 
së shkaktuar dhe vendimit të marrë ose procedurës së zbatuar. Kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë mund të paraqitet më shumë herë, por me kusht që të mos përsëritet baza e 
paraqitjes së kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. 
 
Paragrafi 2. 
 
Në këtë paragraf theksohet në mënyrë shprehimore se kërkesa për mbrojtje të 
ligjshmërisë nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabueshëm ose jo të 
plotë të gjendjes faktike. Me këtë dispozitë u bëhet e qartë palëve se kur vendimi i 
formës së e prerë përmban të meta faktike përkatësisht kur me aktgjykimin e formës së 
prerë është konstatuar në mënyrë të gabuar ose jo të plotë gjendja e faktike, palët kanë 
në dispozicion rishikimin e procedurës penale si mjet të jashtëzakonshëm dhe jo 
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kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë. Në anën tjetër, në vijim të këtij paragrafi bëhet e 
qartë se kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë parimisht nuk lejohet edhe kundër 
vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës me të cilin është vendosur mbi kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë. Me këtë zgjidhje synohet që vendimi i Gjykatës Supreme të 
Kosovës lidhur me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të jetë vendim përfundimtar.  
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, parimisht si bazë e paraqitjes së kërkesës për mbrojtje të 
ligjshmërisë duhet kuptuar shkeljet dispozitave të karakterit penal material dhe 
procedural, megjithatë nuk përjashtohet mundësia që edhe dispozitat që nuk kanë 
karakter procedural penal të jenë bazë e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, në rastet 
kur dispozitat e tilla janë zbatuar përkitazi me marrjen e vendimit të formës së prerë. 
Sado që me dispozitën e paragrafi 1 të këtij neni, ligjdhënësi ka përcaktuar bazë 
juridike të gjerë për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, megjithatë në 
paragrafi 3 të këtij neni e ka zgjeruar mundësinë e paraqitjes së këtij mjeti të 
jashtëzakonshëm juridik edhe për cilëndo shkelje tjetër ligjore të përfshirë në 
aktgjykimin e formës së prerë. Me fjalë të tjera, shkelja e ligjit ka kuptim më të gjerë se 
shkelja e ligjit material dhe formal të përcaktuar në paragrafi 1 të këtij neni. Kështu, si 
bazë për paraqitje të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë duhet marr edhe rastet kur në 
gjendjen faktike të vërtetuar me vendimin e formës së prerë: 1. është zbatuar ligji në 
mënyrë të gabuar; 2. është zbatuar ligji i cili nuk është dashtë të zbatohet dhe 3. nuk 
është zbatuar ligji i cili është dashtë të zbatohet. Kjo është më rëndësi për të dalluar 
situatat e aktgjykimeve të paligjshme ku në kuptim të gjerë është përfshirë zbatimi i 
drejtë i ligjit në gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë të gabuar917. 
 
Paragrafi 4. 
 
Në paragrafi 1 të këtij neni në mënyrë shprehimore është parashikuar mundësia e 
paraqitjes së kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë kur përmbushen kushtet përkatëse 
ligjore. Nga përmbajtja e kësaj dispozite del se kusht themelor për paraqitjen e kërkesës 
për mbrojtjen e ligjshmërisë është që vendimi gjyqësor të ketë marrë formën e prerë 
përkatësisht që procedura e cila i ka paraprirë këtij vendimi të ketë përfunduar në formë 
të prerë. Siç mund të shihet, KPP nuk ka qenë konsekuent deri në fund në zbatimin e 
qëndrimit sipas të cilit kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë mund të paraqitet vetëm 
ndaj procedurës penale të përfunduar në formë të prerë, ngase në paragrafin 4 të këtij 
neni ka lejuar paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë edhe gjatë procedurës 
e cila nuk ka përfunduar në formë të prerë dhe atë vetëm në rastet kur gjykata ka marr 
aktvendimit të formës së prerë me të cilin: a. është caktuar paraburgimi b. ose është 
vazhduar paraburgimi. Shmangia nga qëndrimi parimor i përcaktuar në paragrafi 1 
arsyetohet me mundësinë e privimit të kundërligjshëm nga liria të një personi, e cila 
shkelje ligjore mund të evitohet me kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, si mundësi e 
fundit për të shqyrtuar ligjshmërinë e caktimit ose të vazhdimit të paraburgimit.  
 

                                                 
917 Pavišić, Komentar ZKP, Rijeka, 2011, fq. 900. 
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Neni 433 [Personat e autorizuar për të paraqitur kërkesë për mbrojtje 
të ligjshmërisë] 

 
1. Kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mund të paraqesë Kryeprokurori i 

Shtetit, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij. Pas vdekjes së të pandehurit, 
kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë në emër të tij mund të paraqesin 
personat e paraparë në nenin 424, paragrafi 1. fjalia e fundit e këtij Kodi. 

2. Kryeprokurori i shtetit, i pandehuri, mbrojtësi i tij dhe personat e paraparë 
në nenin 424, paragrafi 1. fjalia e fundit e këtij Kodi mund të paraqesin 
kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë brenda tre (3) muajve nga dita kur të 
pandehurit i është dorëzuar vendimi gjyqësor i formës së prerë. Nëse 
kundër vendimit të gjykatës themelore nuk paraqitet ankesë, afati rrjedh 
nga dita kur vendimi merr formë të prerë. 

3. Kur me vendim të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut është 
vërtetuar se me vendim përfundimtar janë shkelur të drejtat e njeriut në 
dëm të të pandehurit, afati për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë rrjedh nga dita kur vendimi i Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut i dorëzohet të pandehurit. 

4. Pavarësisht nga dispozitat e nenit 432, paragrafi 2. i këtij Kodi, kërkesë për 
mbrojtje të ligjshmërisë nga paragrafi 3. i këtij neni mund të paraqitet edhe 
kundër vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në paragrafin 1 të këtij neni përcaktohen shprehimisht subjektet e së drejtës në kërkesë 
për mbrojtjen e ligjshmërisë. Të drejtë për të paraqitur kërkesë për mbrojtje të 
ligjshmërisë, në të gjallë të pandehurit kanë këta subjekt: Kryeprokurori i shtetit, i 
pandehuri dhe mbrojtësi. Ndërkaq, pas vdekjes së të pandehurit, kërkesën për mbrojtje 
të ligjshmërisë në emër ë tij mund ta paraqesin: prokurori i shtetit, bashkëshorti, 
bashkëshorti jashtëmartesor, personi në gjini gjaku në vijë direkte deri në shkallë të 
parë, prindi adaptues, fëmija i adaptuar, vëllai, motra ose prindi birësues i të dënuarit 
(neni 424 parag. 1).  
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë sipas legjislacionit procedural penal të ish 
Jugosllavisë ishte mjet i jashtëzakonshëm ekskluzivisht në duart e prokurorit publik. Po 
ashtu, sipas legjislacioneve të shteteve të krijuara pas shkatërrimit të ish Jugosllavisë, 
prokurorit publik është i vetmi subjekt i autorizuar për të paraqitur kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë. Ndërkaq, në Kosovë, pas luftës, për herë të parë sipas Kodit 
të përkohshëm të procedurës penale, prokurori publik nuk ka më monopol në paraqitjen 
e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, nga se përveç prokurorit publik këtë drejtë e 
gëzon edhe i pandehuri mbrojtësi i tij. Kjo zgjidhje është e pranishme edhe në KPP të ri 
dhe me te i sigurohet të pandehurit pozitë e barabartë me prokurorin e shtetit edhe me 
rastin e paraqitjes së këtij mjeti të jashtëzakonshëm.  
Në të vërtetë, sipas ish LPP-së, për hirë të zbatimit të parimit të barazisë së armeve në 
anglisht (equality of arms) ndërmjet prokurorit publik dhe të pandehurit, në procedurën 
penale lidhur me mjetet e jashtëzakonshme jurdike, të pandehurit i njihej të drejta për 
të paraqitur llojin e katërt të mjetit të jashtëzakonshëm juridik: kërkesën për 
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rishqyrtimin e jashtëzakonshëm të aktgjykimit të formës së prerë, pasi që i pandehuri 
nuk mund të paraqiste kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë.. Me KPP të mëparshëm, 
hiqet ky mjet i jashtëzakonshëm jurdik dhe e drejta në kërkesë për mbrojtje të 
ligjshmërisë i njihet edhe të pandehurit. Mirëpo sipas këtij Kodi, ngritja e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë kur është fjala për prokurorin, nuk ishte e lidhur me afat për 
dallim nga i pandehuri i cili duhej të ngriste këtë mjet juridik në afat të caktuar.918  
Ndërkaq, sipas KPPK-së në fuqi, edhe prokurori i shtetit është i kufizuar me afat919 
ashtu në situata procedurale të caktuara nuk përjashtohet mundësia që pikërisht të 
dëmtohet interesi e i pandehurit. Kufizimi i afatit për paraqitje të kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë edhe për prokurorin e shtetit mund ta dëmtojë pikërisht 
interesin e të pandehurit. Kjo për arsye se jo çdoherë shkeljet e ligjit nga Zyra e 
Kryeprokurorit të shtetit mund të konstatohen brenda këtij afati. Për më tepër, edhe 
sikur të zbuloheshin shkeljet ligjore materiale ose procedurale në dëm të pandehurit, 
pas këtij afati nuk do mund të evitoheshin, e në anën tjetër edhe në rastet kur kërkesa 
për mbrojtjen e ligjshmërisë do të paraqitej në dëm të të pandehurit pozita procedurale 
penale e tij nuk ndryshon, ngase në rastet të tilla vetëm konstatohet shkelja me 
aktgjykim.920 
Kufizimi i afatit prej tre muajve për paraqitje të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë 
edhe për prokurorin e shtetit, mund të ketë ngjarë për dy arsye: a) mundësia e paraqitjes 
së këtij mjeti të jashtëzakonshëm juridik në çdo kohë, kur konstatohet shkelja do të 
krijonte pasiguri juridike për të pandehurin ose b) ligjdhënësi nuk ka pas parasysh 
faktin se edhe në rastet kur konstatohet se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e 
paraqitur në dëm të të pandehurit, është e bazuar, kjo nuk ka ndikim në vendimin e 
formës së prerë (neni 438 parag. 2). 
Nga sa u tha më sipër, mund të përfundohet se ndonëse kjo zgjidhje ka synuar për të 
barazuar prokurorin e shtetit me të pandehurin sa i përket afatit të paraqitjes së kërkesës 
për mbrojtjen e ligjshmërisë, megjithatë në paraktikën gjyqësore janë shenuar raste kur 
kjo zgjidhje pikërishtë dëmton interesin juridik të pandehurit.921  
 
Paragrafi 2. 
 
Derisa në paragrafin paraprak të këtij neni përcaktohen bartësit e së drejtës së kërkesës 
për mbrojtjen e ligjshmërisë, në parag. 2 të këtij neni precizohet afati brenda të cilit 
subjektet e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të ushtrojnë këtë mjet të 
jashtëzakonshëm juridik. Në të vërtetë, sipas parag. 2 të këtij neni afati për paraqitjen e 
kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë është i ndryshëm varësisht nëse ndaj vendimit të 
shkallës së parë është paraqitur ose jo ankesa, si mjet i rregullt juridik. Kështu, në rastet 
kur kundër vendimit të gjykatës themelore është paraqitur ankesë, Kryeprokurori i 
shtetit, i pandehuri, mbrojtësi i tij dhe personat e paraparë në nenin 424, (prokurori i 

                                                 
918 Neni 452 I KPP të mëparshëm. 
919 Neni 433 parag. 2. 
920 Më hollësisht shih: komentet e nenit 438 para. 2.  
921 P.sh. në një gjykatë të Kosovës ishte zhvilluar proces gjyqësor ndaj një qytetari të Kosovës i punësuar në 
UNMIK (për vepër penale rrezikimi i trafikut publik) dhe për kundër faktit se ai ishte thirrë në imunitet, 
gjykata nuk e kishte marr në konsiderim dhe vendimi kishte marr formën e prerë. Në fazën e ekzekutimit të 
vendimit kishte reaguar admninstrata e UNMIK-ut duke u thirrë me të drejtë në rregullore, se personi në 
fjalë nuk ka mund të vëhet para përgjegjësisë penale pa iu marr imuniteti nga autoritet e UNMIK-ut. 
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shtetit, bashkëshorti, bashkëshorti jashtëmartesor, personi në gjini gjaku në vijë direkte 
deri në shkallë të parë, prindi adaptues, fëmija i adaptuar, vëllai, motra ose prindi 
birësues i të dënuarit), mund të paraqesin kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë brenda 
tre muajve nga dita kur të pandehurit i është dorëzuar vendimi gjyqësor i formës së 
prerë. Ndërkaq, në rastet, kur nuk është paraqitur ankesë ndaj vendimit të gjykatës 
themelore, afati për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë rrjedh nga dita 
kur vendimi merr formë të prerë. 
 
Paragrafi 3. 
 
Mbikëqyrja e vendimeve gjyqësore dhe administrative me të cilat shkelen të drejtat dhe 
liritë e njeriut realizohet nëpërmjet Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, ndërkaq 
mbikëqyrja ndërkombëtare e respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut të përcaktuara 
me KEDLNJ, realizohet nëpërmjet Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Si mund 
shihet, respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut për shkak të rëndësisë së tyre gëzon 
mbikëqyrje të brendshme dhe ndërkombëtare.922 Në këtë kontekst, me parag. 3 të këtij 
neni rregullohet një afat specifik për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e të drejtave 
dhe lirive të njeriut në rastet kur me vendim të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut është vërtetuar se me vendim përfundimtar të gjykatave penale të Kosovës janë 
shkelur të drejtat e njeriut në dëm të të pandehurit. Në rast të tillë, afati për paraqitjen e 
kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë rrjedh nga dita kur vendimi i Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut i dorëzohet të pandehurit. 
 
Paragrafi 4. 
 
Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë, sipas nenit 432, parag. 2, parimisht nuk mund të 
ushtrohet për shkak të konstatimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike e as 
kundër vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës me të cilën është vendosur mbi 
kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. Përjashtimi nga kjo rregull, pikërisht rregullohet 
me dispozitën e parag. 4 të këtij neni. Në të vërtetë, ky përjashtim vjen në shprehje, 
pavarësisht nga dispozita e nenit 432, parag. 2, në rastet kur me vendim të Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut është vërtetuar se me vendim përfundimtar të 
gjykatave penale të Kosovës janë shkelur të drejtat e njeriut në dëm të të pandehurit 
(parag. 3).. 
 
Neni 434 [Paraqitja e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë në gjykatë themelore] 
 
1. Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë i paraqitet gjykatës themelore që ka 

marrë vendimin. 
2. Gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues i gjykatës themelore me aktvendim hedh kërkesën për 
mbrojtje të ligjshmërisë nëse: 
2.1. kërkesa është paraqitur kundër vendimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës nga neni 432, paragrafi 2. i këtij Kodi, me përjashtim të 
rasteve të parapara në nenin 433, paragrafi 4. i këtij Kodi; 

                                                 
922 Sahiti, Murati, op. cit., fq. 58, 59. 
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2.2. kërkesa është paraqitur nga personi i paautorizuar nga neni 433, 
paragrafi 1. i këtij Kodi; ose 

2.3. kërkesa është paraqitur jashtë afatit nga neni 433, paragrafi 2. i këtij 
Kodi. 

3. Kundër këtij aktvendimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit. 
4. Varësisht nga përmbajtja e kërkesës, gjykata themelore mund të vendosë 

që ekzekutimi i vendimit gjyqësor i formës së prerë të shtyhet apo të 
ndërpritet. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Në paragrafët 1 dhe 2 rregullohet paraqitja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe 
kushtet që duhet përmbushur për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. 
Procedura për mbrojtjen ligjshmërisë ndahet në dy pjesë: a. procedurën para gjykatës 
themelore dhe b. procedurën para Gjykatës Supreme të Kosovës. Si mund të shihet 
procedura para gjykatës së shkallës së parë i paraprinë procedurës kryesore e cila 
zhvillohet para Gjykatës Supreme të Kosovës, në të cilën vendoset për kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë (nenit 435) 
Sipas paragrafit 1, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë i paraqitet gjykatës themelore e 
cila ka marr vendimin në shkallë të parë. Si e tillë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, 
në gjykatën themelore i nënshtrohet kontrollit formal para se të procedohet në Gjykatën 
Supreme. Nëse kërkesa i përmbush kushtet formale të përcaktuara në paragrafi 2, 
Gjykata Supreme vendos në mënyrë meritore për këtë mjet të jashtëzakonshëm. 
Ndërkaq, nëse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk i përmbush kushtet e 
parashikuar në paragrafi 2 nuk procedohet në Gjykatën Supreme. Kështu, gjyqtari i 
procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i gjykatës 
themelore me aktvendim hedh kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë në këto raste: a. 
kur kërkesa është paraqitur kundër vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës nga neni 
432, paragrafi 2. me përjashtim të rasteve të parapara në nenin 433, paragrafi 4; b. kur 
kërkesa është paraqitur nga personi i paautorizuar nga neni 433, paragrafi 1.; ose c. kur 
kërkesa është paraqitur jashtë afatit nga neni 433, paragrafi 2. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafin 3 rregullohet e drejta në ankesë kundër aktvendimit të gjykatës 
themelore me të cilin është hedhur kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. Në këtë rast, i 
është lënë mundësia palës së pa kënaqur me aktvendimin mbi hedhjen e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë për të paraqitur ankesë Gjykatës së Apelit. 
 
Paragrafi 4. 
 
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si mjet i jashtëzakonshëm juridik sipas rregullit 
nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit gjyqësor për dallim nga ankesa si mjet i rregullt 
juridik e cila sipas rregullit e shtyn ekzekutimin e vendimit gjyqësor. Me dispozitën e 
këtij paragrafi, megjithatë autorizohet gjykata themelore, që varësisht nga përmbajtja e 
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kërkesës në raste të caktuara mund të vendos që ekzekutimi i vendimit gjyqësor i 
formës së prerë të shtyhet apo të ndërpritet. 
  
Neni 435 [Shqyrtimi i kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë nga kolegji 

i Gjykatës Supreme] 
 
1. Për kërkesën e mbrojtjes së ligjshmërisë vendos Gjykata Supreme e 

Kosovës në seancë të kolegjit. 
2. Gjykata Supreme e Kosovës me aktvendim e hedh kërkesën për mbrojtjen 

e ligjshmërisë nëse kërkesa është e papranueshme ose është paraqitur 
jashtë afatit nga neni 434, paragrafi 2. i këtij Kodi. Në të kundërtën, kopjen 
e kërkesës ia dërgon palës kundërshtare, e cila në afat prej pesëmbëdhjetë 
(15) ditëve nga dita e dorëzimit të kërkesës mund të paraqesë përgjigje në 
kërkesë. 

3. Para marrjes së vendimit mbi kërkesën, gjyqtari raportues, sipas nevojës, 
mund të kërkojë raport për shkeljet e pretenduara ligjore. 

4. Varësisht nga përmbajtja e kërkesës, Gjykata Supreme e Kosovës mund të 
caktojë shtyrjen ose ndërprerjen e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 
formës së prerë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në paragrafin 1 të këtij neni, shprehimisht përcaktohet se për kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë vendos Gjykata Supreme e Kosovës në seancë të kolegjit. Gjykata 
Supreme e Kosovës shqyrton dhe gjykon lëndët në kolegj nga tre gjyqtarë profesionist, 
më përjashtim kur me ligj parashihet një numër më i madh i gjyqtarëve923 Prandaj, në 
procedurën e vendosjes, në Gjykatën Supreme, është përjashtuar mundësia e vendosjes 
në shqyrtimin gjyqësor. Me dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni, njëherësh nuk 
rregullohet prania e palëve në kolegj në të cilin vendoset për kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë. Kjo do të thotë se kolegji mund të vendos vetëm në bazë të shkresave të 
lëndës.  
Në disa legjislacione të ish Jugosllavisë, në të cilat kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë e paraqet ekskluzivisht prokurori i shtetit, për seancën e kolegjit 
lajmërohet gjithmonë prokurori i shtetit.924  
 
Paragrafi 2. 
 
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë pasi të arrij në Gjykatën supreme edhe një herë 
inënshtrohet kontrollit formal për të parë nëse kërkesa i plotëson kushtet formale të 
përcaktuara me ligj. Me fjalë, të tjera Gjykata Supreme e Kosovës me aktvendim e 
hedh kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë nëse kërkesa është e papranueshme 
përkatësisht nuk është paraqitur nga personat e përcaktuar nenin 433 paragrafi 1 ose 
është paraqitur jashtë afatit nga neni 434, paragrafi 2. Kur kërkesa i përmbush kushtet 

                                                 
923 Neni 21, paragrafi paragrafi 5 i Ligjit për Gjykatat i cili është në zbatim nga 1.01.2013. 
924 Neni 510 paragrafi 4 i Ligjit të procedurës penale të Kroacisë të vitit 2011 dhe neni 422, paragrafi 3 të 
Kodit të procedurës penale të vitit 2009.  
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ligjore, gjykata një ekzemplar të kërkesës ia dërgon palës kundërshtare, e cila në afat 
prej pesëmbëdhjetë ditëve nga dita e dorëzimit të kërkesës mund të paraqesë përgjigje 
në kërkesë. Në këtë rast përgjigja në ankesë nga pala kundërshtare është shprehje e 
parimit kontradiktor i cili mundëson shqyrtimin e kërkesës para kolegjit në bazë 
provave dhe fakteve palëve kundërshtare. 
  
Paragrafi 3. 
 
Në gjykatën Supreme, gjyqtari raportues ka të thuaja të njëjtin funksion sikurse edhe në 
Gjykatën e Apelit. Ai para se të vendoset në seancën e kolegjit, sipas nevojës mund të 
kërkojë raport për shkeljet ligjore të theksuara në kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë. Ndonëse, në paragrafin 3, shprehimisht nuk theksohet se kush e cakton 
gjyqtarin raportues, të njëjtin e cakton kryetari i kolegjit i cili është kompetencë për të 
vendosur për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë.  
 
Paragrafi 4. 
 
Sipas paragrafit 4 të këtij neni, Gjykata Supreme e Kosovës, varësisht nga përmbajtja e 
kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të vendos që të shtyjë ose të ndërpres 
ekzekutimin të vendimit të formës së prerë deri sa të marrë vendim për kërkesën për 
mbrojtje të ligjshmërisë. Të njëjtin autorizim e ka edhe gjykata themelore me rastin e 
vlerësimit nëse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë i plotëson kushtet ligjore sipas 
nenit 434. Përveç sipas detyrës zyrtare, shtyrja ose ndërprerja mund të bëhet edhe me 
propozimin e palëve përkatësisht të prokurorit të shtetit ose të pandehurit. Prokurori i 
shtetit mund të kërkojë shtyrjen ose ndërprerjen e vendimit të formës së prerë, kur 
prokurori i shtetit paraqet kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë në dobi të të pandehurit. 
Në këtë rast, shtyrja ose ndërprerjen duhet kuptuar si një indikacion së kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë do të zgjidhet pozitivisht. 
 
Neni 436 [Favoret e të pandehurit përkitazi me kërkesën për mbrojtje 

të ligjshmërisë] 
 
1. Me rastin e vendosjes mbi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, Gjykata 

Supreme e Kosovës kufizohet vetëm në verifikimin e shkeljeve ligjore në të 
cilat paraqitësi i kërkesës pretendon. 

2. Kur Gjykata Supreme e Kosovës vërteton se shkaqet për të cilat ka marrë 
vendim në dobi të të pandehurit ekzistojnë edhe për ndonjërin nga të 
bashkakuzuarit që nuk ka paraqitur kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë, 
vepron sipas detyrës zyrtare sikurse kërkesa e tillë të ishte paraqitur nga 
personi i tillë. 

3. Kur kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur në dobi të të 
pandehurit, Gjykata Supreme e Kosovës me rastin e vendosjes detyrohet 
me ndalesën e paraparë në nenin 395 të këtij Kodi. 

 



Rexhep Murati 

1050 

Paragrafi 1. 
 
Gjykata Supreme me rastin e vendosjes për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, 
rreptësisht është e lidhur me shkeljet e theksuara në kërkesën për mbrojtje të 
ligjshmërisë ashtu që nuk mund të zgjerojë shqyrtimin edhe për shkaqet të cilat nuk 
janë theksuar në kërkesë. Gjykata Supreme, me rastin e vendosjes për kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë, është e lidhur me shkeljet e ligjit dhe kahet e atakimit të 
vendimit ose procedurës, të theksuara në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë. Kjo do 
thotë që lënda dhe kufijtë e vendosjes për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë janë të 
përcaktuar ekskluzivisht me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. Gjykata në këtë rast 
nuk mund të tejkalojë kufijtë e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. Nga sa u theksua 
më lartë, del se Gjykata Supreme nuk shqyrton sipas detyrës zyrtare shkeljet e ligjit ose 
shkeljet të tjera procedurale ashtu siç vepron Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes 
lidhur me ankesën (shih: komente e nenit 394). 
 
Paragrafi 2. 
 
Instititi beneficium cohaesionis vlen edhe në procedurën për kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë. (Lidhur me këtë institut me gjerësisht shih: komentet e nenit 397). 
Gjykata Supreme këtë institut detyrohet ta zbatojë sipas detyrës zyrtare kur 
përmbushen kushtet përkatëse ligjore. Kështu kur Gjykata Supreme vërteton se shkaqet 
për të cilat ka marrë vendim në dobi të të pandehurit ekzistojnë edhe për ndonjërin nga 
të bashkakuzuarit që nuk ka paraqitur kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë, vepron 
sipas detyrës zyrtare sikurse kërkesa e tillë të ishte paraqitur nga i bashkakuzuari. 
 
Paragrafi 3. 
 
Me rastin e vendosjes për kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur në dobi të 
të pandehurit, gjykata detyrohet të zbatojë ndalesën reformati in peius. Por, në 
literaturën e drejtës së procedurës penale ka mendime se ndalesa e reformatio in peius 
nga paragrafi 3 i nenit 436, vështirë mund të zbatohet në procedurën para Gjykatës 
Supreme, ngase gjykata kur është fjala për kërkesën e paraqitur në dobi të pandehurit 
duhet të vërtetojë nëse ekziston ose jo shkelja në dëm të të pandehurit (sipas paragrafi 
1) dhe assesi nuk mund të marr vendim se është shkelur ligji në drejtim të kundërt nga 
që konsideron parashtruesi i kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. Sipas këtij mendimi, 
ndalesa reformatio in peius mund zbatohet, vetëm me rastin e anulimit të aktgjykimit 
dhe kthimit të çështjes në shqyrtim gjyqësor (neni 438).925 Më hollësisht për ndalesën 
reformatio in peius shih komentet e nenit 395.  
 
Neni 437 [Refuzimi i kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë] 
 

Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykim refuzon si të pabazë kërkesën 
për mbrojtjen e ligjshmërisë kur vërteton se nuk ekziston shkelje e ligjit për 
të cilën pretendon paraqitësi i kërkesës, ose kur kërkesa është paraqitur për 

                                                 
925 Vasiljević-Grubač, Komentar ZKP, Beograd, 2011. 
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shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike nga nenet 
386 dhe 432, paragrafi 2. i këtij Kodi. 

 
Gjykata Supreme e Kosovës me rastin e vendosjes lidhur me kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë merr vendime meritore dhe jo meritore. Vendimet meritore mund të jenë 
vendime negative dhe pozitive. Vendim i parë meritor negativ është aktgjykimi me të 
cilin gjykata e refuzon si të pa bazë kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. Sipas këtij 
paragrafi, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar kur gjykata vlerëson se 
nuk ekziston shkelje e ligjit ose kur është paraqitur kërkesë për shkak të vërtetimit të 
gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike nga nenet 386 dhe 432, paragrafi 2. Po ashtu, 
gjykata merr aktgjykim refuzues edhe në rastet kur ka gjetur se ekzistojnë shkelje, por 
në këto shkelje nuk mbështetet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. Vendimi i dytë 
meritor pozitiv është aktgjykimi të cilin gjykata e merr në bazë të nenit 436, kur 
vërteton se kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e bazuar. Ndërkaq, vendimin jo 
meritor deklarativ, gjykata e merr në bazë të nenit 436, paragrafi 3.  
 
Neni 438 [Aktgjykimi mbi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë] 
 
1. Kur Gjykata Supreme e Kosovës vërteton se kërkesa për mbrojtjen e ligj-

shmërisë është e bazuar, merr aktgjykim me të cilin, duke pasur parasysh 
llojin e shkeljes: 
1.1. ndryshon vendimin e formës së prerë; 
1.2. në tërësi ose pjesërisht anulon vendimin e gjykatës themelore dhe të 

gjykatës më të lartë ose vetëm vendimin e gjykatës më lartë dhe 
lëndën për vendim të ri ose për rigjykim ia kthen gjykatës themelore 
ose gjykatës më të lartë; ose 

1.3. kufizohet vetëm në vërtetimin e shkeljes së ligjit. 
2. Kur Gjykata Supreme e Kosovës çmon se kërkesa e paraqitur për mbroj-

tjen e ligjshmërisë në dëm të të pandehurit është e bazuar, vetëm konstaton 
shkeljen e ligjit pa ndikuar në vendimin e formës së prerë. 

3. Kur Gjykata e Apelit sipas këtij Kodi nuk ka pasur të drejtë ta mënjanojë 
shkeljen e ligjit e cila është bërë me vendim të shkallës së parë ose në 
procedurë gjyqësore që i ka paraprirë atij vendimi dhe Gjykata Supreme e 
Kosovës vërteton se kërkesa e paraqitur në dobi të të akuzuarit është e 
bazuar dhe se për mënjanimin e asaj shkelje duhet anuluar ose ndryshuar 
vendimin e shkallës së parë, Gjykata Supreme e Kosovës e anulon ose e 
ndryshon edhe vendimin e Gjykatës së Apelit, edhe pse me të nuk është 
shkelur ligji. 

 
Paragrafi 1. 
 
Gjykata Supreme sipas paragrafit 1 të këtij neni, kur gjen se kërkesa është e bazuar 
merr vendime me përmbajtje të ndryshme varësisht nga lloji dhe natyra e shkeljes. Në 
këtë rast, gjykata mund të veprojë në njërën nga këto mënyra, të parashikuar me ligj: a. 
të ndryshojë vendimin e formës së prerë b. të anulojë në tërësi ose pjesërisht vendimin 
e gjykatës themelore dhe të gjykatës më të lartë ose vetëm vendimin e gjykatës më lartë 
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dhe lëndën për vendim të ri ose për rigjykim t’ia kthejë gjykatës themelore ose gjykatës 
më të lartë; ose c. të kufizohet vetëm në vërtetimin e shkeljes së ligjit. Kur është fjala 
për shkelje të ligjit material, Gjykata Supreme parimisht nuk e anulon vendimin e 
formës së prerë por vetëm e ndryshon. Kështu, kur gjatë procedurës së shqiptimit të 
dënimit para se aktgjykimi të ketë marr formën e prerë, është shkelur ligji penal në dëm 
të të pandehurit, gjykata në procedurën lidhur me kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë, mund ta ndryshojë aktgjykimin e formës së prerë duke i shqiptuar të 
pandehurit dënimin sipas ligjit. Ndërkaq, kur është fjala për shkelje të ligjit formal, 
gjykata e anulon vendimin e formës së prerë në rastet kur kërkesa për mbrojtje të 
ligjshmërisë është paraqitur në dobi të të pandehurit. Kur gjykata gjen se janë bërë 
shkelje të dispozitave të procedurës penale e anulon në tërësi ose pjesërisht vendimin e 
gjykatës themelore dhe të gjykatës më të lartë ose vetëm vendimin e gjykatës më lartë 
dhe lëndën për vendim të ri ose për rigjykim ia kthen gjykatës themelore ose gjykatës 
më të lartë. Në të vërtetë, kur në shkresat e lëndës gjendet vendimi i gjykatës themelore 
dhe vendimi i Gjykatës së Apelit, gjykata mund të anulojë ose vetëm vendimin e 
Gjykatës së Apelit ose vendimin e Gjykatës Themelore dhe të Gjykatës së Apelit së 
bashku, varësisht se me cilin nga këto vendime është shkelur ligji. Në shkresat e 
lëndës, mund të gjendet vetëm vendimi i Gjykatës Themelore e kjo ndodh në ato raste 
kur kundër vendimit të gjykatës në shkallë të parë nuk është paraqitur ankesë. Por, në 
shkresat e lëndës mund të gjenden edhe vendimet e më shumë gjykatave të larta, kur 
një çështje është gjykuar në më shumë instanca gjyqësore. Në rastet kur përveç 
vendimit të Gjykatës së Apelit, anulohet edhe vendimi i gjykatës themelore, lënda i 
dërgohet gjykatës themelore nëpërmjet Gjykatës së Apelit (neni 440, paragrafi 5). 
Sipas paragrafit 3 të këtij neni gjykata kur gjen se është shkelur ligji në dëm të të 
pandehurit vetëm kufizohet në vërtetimin e shkeljes së ligjit. Më hollësisht për këtë 
shih komentet e paragrafit vijues.  
 
Paragrafi 2.  
 
Në paragrafin 2 të këtij neni, rregullohet aktgjykimi deklarativ. Aktgjykimi deklarativ 
është aktgjykim i Gjykatës Supreme me të cilin nuk preket në formën e prerë të 
aktgjykimit kundër të cilit është paraqitur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë. Kështu, 
gjykata gjithmonë merr aktgjykim deklarativ: a. kur është paraqitur kërkesë në dëm të 
të pandehurit dhe b. kur gjen se kërkesa e paraqitur në dëm të të pandehurit është e 
bazuar. Sipas kësaj dispozite, pa marr parasysh peshën dhe natyrën e shkeljes, 
aktgjykimi i formës së prerë nuk mund të ndryshohet në dëm të të pandehurit. Kjo 
zgjidhje është në përputhje nenin 14 paragrafi 3 të Paktit për të drejtat civile dhe 
politike, sipas të cilit askush nuk mund të ndiqet penalisht ose të dënohet për veprën 
penale për të cilën është liruar nga fajësia ose është dënuar me aktgjykim të formës së 
prerë. Ky qëndrim vlen parimisht edhe në procedurën e rishikimit të procedurës penale. 
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është në dëm të të pandehurit jo vetëm kur 
paraqitet kundër aktgjykimit lirues por edhe kur paraqitet kundër aktgjykimit refuzues 
dhe aktvendimit mbi pushimin e procedurës penale. Megjithatë, aktgjykimi deklarativ 
nuk shqiptohet vetëm në rastet kur paraqitet kërkesa në dëm të të pandehurit por edhe 
në rastet kur kërkesa paraqitet në dobi të të pandehurit por për shkak të natyrës së 
shkeljes nuk kërkohet ndryshimi ose anulimi i aktgjykimit.  
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Aktgjykimi deklarativ si i tillë nuk ka karakter konstituiv ngase me te nuk preket në 
pozitën juridike të të pandehurit të përcaktuar me aktgjykimin e formës së prerë. 
Qëllimi i aktgjykimit deklarativ është që të evitohen shkeljet në të ardhmen dhe të 
njësohet praktika gjyqësore. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në paragrafin 3 rregullohet një situatë procedurale specifike kur Gjykata Supreme e 
anulon ose ndryshon edhe vendimin e Gjykatës së Apelit edhe pse me të nuk është 
shkelur ligji. Kështu, duke e shqyrtuar ankesën kundër aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore, Gjykata e Apelit mund të konstatojë shkelje si gjatë procedurës ashtu edhe 
në aktgjykim, shkelje këto të cilat në procedurën e apelit jo gjithmonë mund t’i 
korrigjojë. Pamundësia për ta korrigjuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë 
kushtëzohet me faktin se nuk është paraqitur ankesë në këtë drejtim, e në anën tjetër, 
nuk ka mundësi ligjore që aktgjykimi të shqyrtohet sipas detyrës zyrtare. Në këtë rast 
Gjykata e Apelit vendimin e gjykatës së shkallës së parë duhet ta vërtetojë dhe me 
vendimin e Gjykatës së Apelit nuk është shkelur ligji por ligji është shkelur me 
procedurën ose vendimin e Gjykatës Themelore. Në të vërtetë, sipas paragrafit 3, në 
rastet kur Gjykata e Apelit sipas dispozitave me të cilat rregullohet procedura e apelit, 
nuk ka pasur të drejtë ta mënjanojë shkeljen e ligjit e cila është bërë me vendim të 
shkallës së parë ose në procedurën gjyqësore që i ka paraprirë atij vendimi dhe Gjykata 
Supreme e Kosovës vërteton se kërkesa e paraqitur në dobi të të akuzuarit është e 
bazuar dhe se për mënjanimin e asaj shkeljeje duhet anuluar ose ndryshuar vendimin e 
shkallës së parë, Gjykata Supreme e Kosovës e anulon ose e ndryshon edhe vendimin e 
Gjykatës së Apelit, edhe pse me të nuk është shkelur ligji. Nga sa u theksua, për 
zbatimin e dispozitës së paragrafit 3, duhet të plotësohen këto kushte: a. Gjykata 
Supreme ka gjetur se ekziston shkelja e ligjit në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 
parë ose në procedurën e cila i ka paraprirë aktgjykimit të tillë b. se Gjykata e Apelit 
nuk ka qenë e autorizuar për të evituar këtë shkelje c. që për të evituar shkeljet e bëra 
duhet anuluar ose ndryshuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë.  
 
Neni 439 [Pasojat e dyshimit mbi saktësinë e fakteve në vendimin 

që kundërshtohet me kërkesë] 
 

Kur me rastin e vendosjes mbi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka 
dyshim të konsiderueshëm lidhur me saktësinë e fakteve vendimtare të 
vërtetuara në vendimin kundër të cilit është paraqitur kërkesë, Gjykata 
Supreme e Kosovës me aktgjykim me të cilin vendos mbi kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë anulon vendimin dhe urdhëron mbajtjen e 
shqyrtimit të ri gjyqësor në gjykatën e njëjtë ose në gjykatën tjetër theme-
lore. 

 
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, siç është theksuar, është mjet juridik i 
jashtëzakonshëm me të cilin mund të mënjanohen ekskluzivisht shkeljet materiale dhe 
procedurale të ligjit. Mirëpo, me dispozitën e nenit 439 të KPP, është paraparë një 
përjashtim i rëndësishëm nga kjo rregull. Kështu sipas kërkesës për mbrojtjen e 
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ligjshmërisë, në raste të caktuara gjendja faktike e konstatuar në aktgjykimin e formës 
së prerë mund të korrigjohet.926 Nga ana tjetër, siç dihet, vërtetimit të saktë dhe të plotë 
të gjendjes faktike i jepet rëndësi e madhe në procedurën penale, ngase prej saj më së 
shpeshti varet zbatimi i drejtë i ligjit. Prandaj, kjo dispozitë më të cilin parashihet ky 
përjashtim qartazi dëshmon për rëndësinë që i jep ligjvënësi vërtetimit të saktë të 
fakteve edhe në procedurën e vendosjes lidhur me kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë.  
Në të vërtetë, nëse në procedurën e vendosjes për kërkesën e mbrojtjes së ligjshmërisë 
paraqitet dyshimi në saktësinë927 e fakteve të vërtetuara vendimtare928 në vendimin e 
atakuar, Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin me të cilin vendos për kërkesën 
për mbrojtjen e ligjshmërisë anulon këtë vendim dhe urdhëron që të mbahet shqyrtimi 
gjyqësor para gjykatës së njëjtë ose gjykatës tjetër kompetente të shkallës së parë (neni 
439). Kjo formë e veçantë e rishikimit është specifike për faktin se rishikimi nuk bëhet 
sipas kërkesës së rishikimit, por gjykata kompetente duke vendosur kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë, e prish vendimin e shkallës më të ulët dhe pa u marrë 
drejtpërdrejt me shkeljen e ligjit urdhëron mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor para gjykatës 
së njëjtë ose në një gjykatë tjetër kompetente të shkallës së parë. Është karakteristikë se 
ky lloj i rishikimit bëhet kryesisht, por pa paraqitjen e fakteve dhe të provave të reja, 
për të shqyrtuar sërish rregullsinë e gjendjes së vërtetuar faktike, që përndryshe, si 
rregull, nuk ndodh te rishikimi. Kjo praktikisht do të thotë se rishikimi bëhet në bazë të 
provave të vjetra që i nënshtrohen rivlerësimit, për dallim nga rishikimi i drejtë, që 
bëhet ekskluzivisht në bazë të provave të reja.  
Kusht ligjor për zbatimin e këtij lloji të rishikimit është ekzistimi i dyshimit të 
konsiderueshëm në saktësinë e fakteve të vërtetuara. Ky nuk është një institucion i 
pavarur, por paraqet korelatë (ndërlidhje shkakësore-rrjedhimore) të vendimit gjyqësor, 
por jo edhe i kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe rrjedh vetëm nga vendimi 
gjyqësor përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë.929 Me fjalë të tjera, këtë 
institucion e zbaton gjykata me nismën e vet në procedurën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë të cilën e ka filluar personi i autorizuar për paraqitjen e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë. Kuptohet se vendimi i gjykatës sipas paragrafit 1 të nenit 439 
mund të pasojë vetëm nëse gjykata ka konstatuar se kanë mundur të bëhen shkelje të 
caktuara ligjore të parashikuara në nenin 436, paragrafi 1.930 Përndryshe, palët nuk 
mund të kërkojnë revidimin e vendimit të formës së prerë të gjykatës me qëllim që 

                                                 
926 Gjykata në procedurën sipas mjeteve juridike të rregullta nuk është e autorizuar të rishikojë me 
vetiniciativë konstatimin e gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike. Nga ana tjetër, edhe në procedurën 
sipas mjeteve të tjera juridike të jashtëzakonshme, po ashtu, nuk është e autorizuar që t’i vlerësojë ndryshe 
provat dhe faktet tashmë të vlerësuara. 
927 Në LPP të Kroacisë aktualisht ky institut nuk figuron për dallim nga KPP të Serbisë ku është ruajtur me 
të njëjtën përmbajtje që kishte në LPP të ish Jugosllavisë. Në dispozitën e nenit 440 të LPP-së të Kroacisë i 
cili ishte më parë në zbatim përdorej shprehja saktësia e fakteve vendimtare, sikurse edhe me Kodin e 
përkohshëm të procedurës penale. Pasi kjo shprehje ligjore ishte e dykuptimshme në krahasim me kuptimin 
e njëmendtë të saktësisë së fakteve vendimtare, në teori kishte propozime që në vend të shprehjes në fjalë të 
përdorej shprehja i drejtë dhe i plotë- cituar sipas Pavišić 1, fq. 524. 
928 Në dispozitën e nenit 458, në tekstin serbisht, mungon fjala fakte vendimtare, edhe pse kjo fjalë në 
tekstin shqip është përdorur për të treguar faktet vendimtare. Në tekstin anglisht është përdorur fjala 
determination. 
929 Petrić 2, fq. 322. 
930 Ibid. 
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provat e vjetra me të cilat është konstatuar gjendja faktike t’i nënshtrohen vlerësimit të 
ri nga ana e gjykatës. Së këndejmi, konsiderohet se formalisht procedurën për zbatimin 
e këtij institucioni nuk mund ta fillojë as prokurori publik, edhe pse ka vendime nga 
praktika gjyqësore që tregojnë se prokurori publik mund të ushtrojë kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë për shkak të dyshimeve të konsiderueshme në vërtetësinë e 
fakteve vendimtare të aktgjykimit, por në këtë rast ka për detyrë vetëm t’i tregojë 
arsyet e dyshimit.931 Vlerësimin lidhur me ekzistimin e dyshimit në saktësinë e fakteve 
vendimtare të konstatuara në aktgjykimet e gjykatave më të ulëta e jep gjykata që 
vendos kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, e cila më së shpeshti mund të 
konkludojë se faktet vendimtare nuk janë konstatuar qartazi dhe pa asnjë dyshim, porse 
një vlerësim i tillë bazohet në supozime.932  
Më sipër u tha se ky institucion është një përjashtim i dyfishtë, kështu që në njërën anë 
kryesisht bëhet i mundur rishikimi i gjendjes faktike, i cili në procedurën e rregullt do 
të ishte zhvilluar nëpërmjet ankesës, kurse në anën tjetër rishqyrtohet i njëjti material 
faktik, e kjo plotësisht përjashtohet te rishikimi.933 Për këtë arsye, dispozitave të nenit 
439 u bëhen vërejtje si nga aspekti teorik ashtu edhe praktik. Vërejtja themelore teorike 
ka të bëjë me atë se gjykatës që vendos lidhur me shkeljen e ligjit i jepet autorizimi që 
ta prishë aktgjykimin e kundërshtuar për shkak të dyshimeve të konsiderueshme në 
saktësinë e fakteve vendimtare, përkatësisht për shkak të vërtetimit të gabuar të fakteve 
në të cilat bazohet aktgjykimi. Pra, në këtë nen është e lejuar prishja e aktgjykimit për 
shkak të dyshimit të konsiderueshëm në vërtetësinë e fakteve vendimtare, gjë që nuk 
është dashur të lejohet, ndërsa në anën tjetër nuk lejohet prishja e aktgjykimit për shkak 
të mos vërtetimit të ndonjërit prej fakteve vendimtare, përkatësisht prishjes për shkak të 
vërtetimit të gjendjes jo të plotë faktike, gjë që është e nevojshme të bëhet.934 Në lidhje 
me këtë, duhet të përkrahet qëndrimi, sipas të cilit me rastin e vendosjes mbi kërkesën 
për mbrojtjen e ligjshmërisë duhet të bëhet e mundur prishja e aktgjykimit si për shkak 
të vërtetimit të gjendjes faktike në mënyrë të gabuar ose jo të vërtetë, ashtu edhe për 
shkak të vërtetimit jo të plotë.935 
Nga analiza e pjesës fillestare të tekstit të nenit 458, del se rishikimi i fakteve 
vendimtare mund t’u referohet të gjitha vendimeve që nxirren në procedurën penale. 
Megjithatë në vazhdim të tekstit në mënyrë pak më të qartë vihet në pah se këtu kemi 
të bëjmë me aktgjykimin e shkallës së parë për të cilin ekziston dyshimi i 
konsiderueshëm në përcaktimin e vërtetësisë së fakteve vendimtare. Shqyrtimi i 
vërtetësisë së fakteve vendimtare mund të urdhërohet në lidhje me të gjitha veprat 
penale të përfshira me aktgjykim pa marrë parasysh që kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë është miratuar vetëm lidhur me disa prej tyre. Në lidhje me këtë, nuk është 
me rëndësi se a janë këto fakte në dëm apo në dobi të të pandehurit.936 Mirëpo, duke 
pasur parasysh obligimin e gjykatës nga neni 439, al. 2 i LPP të Kroacisë,937 në rast se 

                                                 
931 Vasiljević, Grubač 2, fq. 727. 
932 Ibid. 
933 Ibid. 
934 Grubiša 1, fq. 414. 
935 Ibid. 
936 Vasiljević, Grubač 2, fq.727, Pavišić 3, fq. 521. 
937 Në të vërtetë, sipas dispozitës në nenit 457, paragrafi 2, kur gjykata konstaton se është e bazuar kërkesa 
për mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqitur në dëm të të pandehurit, ajo duhet të konstatojë vetëm se ekziston 
shkelja e ligjit, duke mos prekur formën e prerë të vendimit. 
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është paraqitur kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë në favor të të pandehurit, ndërkaq 
paraqitet dyshimi sa i përket vërtetësisë së fakteve në dëm të tij, në atë rast nuk mund të 
prishet vendimi dhe të urdhërohet shqyrtimi gjyqësor, sepse kjo do të ishte në 
kundërshtim me dispozitën e përmendur nga neni 439, al. 2, kështu që në këtë rast do të 
refuzohet kërkesa, kurse në arsyetim do të shënohet se ekziston dyshimi në vërtetësinë 
e fakteve të konstatuara.938 Megjithatë, Gjykata Supreme e cila vendos lidhur me 
kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë mund ta prishë aktgjykimin e gjykatës së 
shkallës më të ulët dhe çështjen t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë, që të mbahet 
shqyrtimi i ri gjyqësor me kusht që të ekzistojë mundësia që në procedurën e re të 
merret një vendim i ri që është më i volitshëm për të pandehurin pavarësisht nga fakti 
se kërkesa është ushtruar në dëm të të pandehurit.  
Konsiderohet se gjykata e cila vendos lidhur me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 
mund të urdhërojë këtë masë si në rastin kur e refuzon kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë si të pabazuar, ashtu edhe kur e miraton kërkesën dhe e merr aktgjykimin 
me të cilin ndryshohet vendimi i formës së prerë ose kur nxjerr aktgjykimin 
deklarativ.939 Nga kjo del se procedura sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe 
procedura për rishikimin e saktësisë së gjendjes së vërtetuar faktike mund të zhvillohen 
në mënyrë plotësisht të ndarë njëra nga tjetra.940 
Gjatë zbatimit të këtij institucioni gjen shprehje beneficium cohaesionis. Kundër 
vendimit të ri, i cili gjithherë merret në formë të aktgjykimit, mund të shfrytëzohen 
mjetet juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme.  
 
Neni 440 [Anulimi i aktgjykimit të formës së prerë të gjykatës themelore] 
 
1. Në qoftë se aktgjykimi i formës së prerë anulohet dhe lënda kthehet për 

gjykim të ri, procedura merr për bazë aktakuzën e mëparshme ose atë 
pjesë të saj që ka të bëjë me pjesën e anuluar të aktgjykimit. 

2. Gjykata detyrohet t’i ndërmerr të gjitha veprimet procedurale dhe t’i 
shqyrtojë të gjitha çështjet për të cilat e ka paralajmëruar Gjykata 
Supreme e Kosovës. 

3. Në gjykatë themelore apo në Gjykatë të Apelit palët kanë të drejtë të para-
qesin fakte dhe prova të reja. 

4. Me rastin e marrjes së vendimit të ri, gjykata detyrohet me ndalesën e 
paraparë në nenin 395 të këtij Kodi. 

5. Kur krahas vendimit të Gjykatës së Apelit anulohet edhe vendimi i gjykatës 
themelore, lënda i dërgohet gjykatës themelore nëpërmjet Gjykatës së 
Apelit 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafit 1 përkatësisht dispozitat e këtij neni i referohen atyre rasteve kur 
aktgjykimi i formës së prerë anulohet dhe vendimi kthehet për gjykim të ri, ngjashëm si 
në rastet kur aktgjykimi i shkallës së parë anulohet me vendimin e gjykatës së apelit në 

                                                 
938 Pavišić 1, fq. 524. 
939 Vasiljević, Grubač 2, fq. 728. 
940 Ibid. 
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përputhje me dispozitat e nenit 402, dhe shqyrtimi i ri gjyqësor mbahet në përputhje me 
dispozitat e nenit 406.941 Në gjykimin e ri, gjykata merr për bazë aktakuzën e 
mëparshme ose atë pjesë të aktakuzës që ka të bëjë me pjesën e anuar të aktgjykimit 
kundër të cilit është paraqitë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. Me fjalë të tjera, 
objekt i aktakuzës është aktakuza e mëparshme ose ajo pjesë e aktakuzës me të cilën ka 
të bëjë aktgjykimi i anuluar. Rrjedhimisht, dispozitat e këtij paragrafi përkatësisht të 
këtij neni kanë të bëjnë me rastet kur aktgjykimi është anuluar sipas dispozitave të 
nenit 438, përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe rastin e veçantë të 
anulimit të aktgjykimit për shkak vërtetimit të saktësisë së fakteve sipas nenit 439.  
 
Paragrafi 2. 
 
Gjykata para se cilës zhvillohet shqyrtimi i ri gjyqësor e cila zhvillon procedurën në 
bazë të vendimit të anuluar është e detyruar të ndërmerr të gjitha veprimet procedurale 
dhe të shqyrtojë të gjitha çështjet për të cilat ia ka tërhequr vërejtjen Gjykata Supreme.  
 
Paragrafi 3 
 
Në procedurën e cila mbahet para gjykatës themelore ose të Gjykatës së Apelit palët 
kanë të drejtë të paraqesin fakte dhe prova të reja. Mundësia e paraqitjes së fakteve dhe 
provave në këtë procedurë nënkupton se instituti beneficium novorum vlen pa kurrfarë 
kufizimesh (Shih komentet e nenit 406). 
 
Paragrafi 4. 
 
Gjykata para së cilës mbahet shqyrtimi i ri me rastin e marrjes së vendimit detyrohet 
me ndalesën reformatio in peius nga neni 395. Shih komentet e nenit 395, 329, 332. 
 
Paragrafi 5. 
 
Me dispozitën e këtij paragrafi rregullohet një çështje teknike juridike që ka të bëj me 
gjykatat e instancave të ndryshme përkatësisht të gjykatave më të ulëta dhe të gjykatës 
më të lartë. Kështu, në ato raste kur krahas vendimit të Gjykatës së Apelit anulohet 
edhe vendimi i gjykatës themelore, lënda i dërgohet gjykatës themelore nëpërmjet 
Gjykatës së Apelit.  
 
Neni 441 [Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Konventa Evropiane për të  

Drejtat e Njeriut dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut] 
 

Kërkesë për mjet të jashtëzakonshëm juridik sipas këtij kapitulli mund të 
paraqitet në bazë të të drejtave të siguruara me këtë Kod dhe të mbrojtura 
me Kushtetutën e Republikës së Kosovës ose Konventën Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut dhe protokollet e saj, si dhe me vendimet e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

 
                                                 
941 Krahaso: Škulić 2, fq. 928. 
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Si mund të shihet ky nen është vendosur në kuadër të dispozitave me të cilat 
rregullohet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. Megjithatë nga përmbajtja e tij del se 
kjo dispozitë paraqet një dispozitë të përgjithshme e cila nuk i referohet vetëm kërkesës 
për mbrojtjen e ligjshmërisë por të gjitha mjeteve juridike të jashtëzakonshme. Kështu, 
sipas dispozitave të këtij neni kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mund të paraqitet në 
bazë të të drejtave të siguruara me Kodin e procedurës penale dhe të mbrojtura me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës ose Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
dhe protokollet e saj, si dhe me vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 



Ejup Sahiti 

1059 

 
 
Pjesa e tretë: Administrimi i procedurës 
 
Kapitulli XXII: Parashtresat 
 
Neni 442 [Forma e paraqitjes së parashtresave] 
 
1. Aktakuzat, propozimet për ndjekje, aktvendimet e prokurorëve, mjetet 

juridike dhe deklaratat e njoftimet tjera paraqiten me shkrim ose gojarisht 
në procesverbal. 

2. Parashtresa e paraqitur nga paragrafi 1 mund të dërgohet në formë 
elektronike nëse zyra e regjistrimit të gjykatës ka mundësi për administrimin 
e parashtresave elektronike. Këshilli Gjyqësor i Kosovës përcakton mundë-
sitë e gjykatave për të administruar parashtresat elektronike dhe nxjerr 
urdhëresë për lejimin e parashtresave të tilla elektronike, si dhe përcakton 
rregulloret për parashtresat e tilla.  

3. Parashtresat nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të jenë të kuptueshme dhe të 
përmbajnë çdo gjë të nevojshme që të mund të veprohet sipas tyre. 

4. Nëse me këtë Kod nuk është paraparë ndryshe, gjykata thërret paraqitësin 
e parashtresës së pakuptueshme ose që nuk përmban atë që është e 
nevojshme që të mund të veprohet në bazë të saj, që ta korrigjojë apo ta 
plotësojë parashtresën, e nëse ai nuk e bën këtë brenda afatit të caktuar, 
gjykata e hudh poshtë parashtesën. 

5. Në thirrjen për korrigjim apo për plotësimin e parashtresës paraqitësit i 
tërhiqet vërejtja për pasojat e mosveprimit. 

 
Kodi i procedurës penale përmban dispozita lidhur me atë se kur personat që marrin 
pjesë në procedurë janë të obliguar të komunikojnë gojarisht me gjykatën, përkatësisht 
me organin i cili vepron në procedurën paraprake. Në raste të tilla, komunikimi 
gojarisht është i domosdoshëm dhe është përjashtuar forma tjetër e komunikimit. 
Konform parimit me shkrim veprimet procedurale në procedurë gjyqësore, pavarësish 
kur ato ushtrohen gojarisht, duhet të marrin formën e shkruar. Kësisoj, në procedurë 
penale hartohen shkresa penale nga të cilat formohet lënda (fashikulli) penale. Pra, 
shkresat penale paraqesin gjurmë me shkrim të veprimeve procedurale. Në kuadër të 
shkresave penale hyjnë aktet akuzuese, vendimet gjyqësore, mjetet juridike dhe 
parashtresat tjera. 
Me përkufizimin parashtresë kuptojmë një përmbajtje mendore të caktuar, e cila jepet 
në formë të propozimit, lutjes, kërkesës, kallëzimit, komunikimit, ankesës, 
kundërshtimit ose të cilitdo qëndrim tjetër lidhur me ndonjë çështje në procedurë, e cila 
formësohet në formë të caktuar me shkrim dhe si e tillë i dërgohet organit i cili e 
zhvillon procedurën penale. Përmbajtja e caktuar mendore mund të jepet edhe 
nëpërmjet deklarimit në procesverbal pranë organit procedural.  
Parashtresat e përpiluara me shkrim i dorëzohen organit të autorizuar për pranim - 
shkrimores së organit kompetent, para së gjithash gjykatës dhe prokurorisë së shtetit 
drejtpërdrejt ose me postë. Dorëzimi direkt i parashtresave të shkruara bëhet gjatë 
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orarit të punës së organit që i dorëzohet. Mirëpo, koha e dorëzimit të parashtresave të 
shkruara ose pranimi i deklaratave në procesverbal për parashtresat e lidhura me afat, 
nuk mund të kufizohet në orë të caktuara gjatë orarit të punës. Nëse parashtresa 
paraqitet drejtpërdrejt, si provë për dorëzim të parashtresës duhet të shënohet në kopjen 
e parashtruesit e dhëna se parashtresa është dorëzuar dhe koha e dorëzimit të saj.  
 
Paragrafi 1. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 1, të gjithë pjesëmarrësit proceduralë deklaratat dhe 
komunikimet e veta munden sipas dëshirës së tyre t’i japin në formë të parashtresës së 
shkruar ose në procesverbal. Në Kod të procedurës penale për disa deklarata 
shprehimisht thuhet se ato mund të jepen në procesverbal (kallëzimi penal -neni 80, 
paragrafi 2), ndërsa të tjerat (p.sh. te ankesa kundër aktgjykimit) dispozitë të tillë nuk 
ka, kurse për disa deklarata përcakton kur do të jepen me shkrim si parashtresë e kur 
është e mundur dhënia e saj në procesverbal (aktakuza e prokurorit të shtetit). Shtrohet 
pyetja pse krahas dispozitës së përgjithshme të paragrafit 1 të nenit 83 për mundësinë e 
dhënies së deklaratës në procesverbal, të ekzistojnë edhe këto dispozita të posaçme? 
Sidoqoftë, dhënia e deklaratave në procesverbal për të gjitha çështjet tjera 
përjashtohet.942  
Duhet theksuar se deklaratat mund të jepen vetëm tek ai organ tek i cili duhet të 
ndërmerret veprimi procedural, e jo tek organi i cili (për shkak të afërsisë) është më i 
përshtatshëm për palën. Pranimi i deklaratave në procesverbal nëse bëhet fjalë për 
palën e cila nuk ka shkathtësi juridike, nuk është vetëm veprim teknik i shkrimit dhe 
vërtetimit, por kjo kupton është punë në të cilën aktit përkatës duhet t’i jepet përmbajtja 
sipas vullnetit të palës. Me fjalë të tjera, shënimi në procesverbal i deklaratës 
nënkupton afrimin jo vetëm të ndihmës teknike por edhe të ndihmës juridike.  
 
Paragrafi 2. 
 
Neni 475 rregullon mënyrën e dërgimit të shkresave në procedurën penale. Paragrafi 1 i 
këtij neni parasheh se në parim, shkresat dërgohen me postë dhe se dërgesa mund të 
bëhet edhe nëpërmjet organit kompetent komunal, zyrtarit të organit që ka marrë 
vendimin ose drejtpërdrejt përmes atij organi.  
Dispozita e paragrafit 2 të nenit 442 parasheh mundësinë e dërgimit të shkresave nga 
paragrafi 1 i këtij neni në formë elektronike nëse zyra e regjistrimit të gjykatës ka 
mundësi për administrimin e parashtresave elektronike.  
Këshilli gjyqësor i Kosovës duhet të krijojë mundësinë që gjykatat të administrojnë 
parashtresat në mënyrë elektronike, dhe në këtë drejtim duhet të nxjerr rregullore 
përkatëse.  
 
Paragrafët 3 dhe 4. 
 
Paragrafi 3 i nenit 442 afron formën e parashtresave në përgjithësi përveç të atyre për 
të cilat ekzistojnë dispozita të posaçme. Kërkesat nga paragrafi 3 kanë të bëjnë me atë 
që është më elementare: “të jenë të kuptueshme dhe të përmbajnë çdo gjë të nevojshme 
                                                 
942 Vasiljević, Grubač 1, fq. 126.  
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që të mund të veprohet sipas tyre”. Parashtresa duhet të jetë e qartë si në pikëpamje të 
mundësisë për të përcaktuar çështjen penale me të cilën ka të bëjë, ashtu edhe me vet 
kërkesën. Aty ku është e nevojshme, parashtresa duhet të përmbaj edhe arsyetimin dhe 
provat. Parashtresa nuk guxon të përmbajë ofendim ose fyerje për gjykatën as për palën 
tjetër. Përfshirja eventuale e fyerjes në parashtresë nuk është pengesë për të vepruar 
sipas saj, mirëpo paraqitësi i nënshtrohet dënimit disiplinor sipas nenit 444.  
Përkitazi me formën e disa parashtresave Kodi përmban dispozita të posaçme: për 
përmbajtje të aktakuzës neni 241; për përmbajtje të ankesës nenet 382; për përmbajtje 
të kërkesës për rishikim të procedurës penale neni 425, paragrafi 2; për përmbajtje të 
propozimit të prokurorit të shtetit të cilin ia paraqet trupit gjykues për shqiptim të 
masës edukative apo të dënimit neni 63 paragrafi 2 i Kodit për drejtësinë e të miturve; 
etj.  
Ndonëse dispozita e paragrafit 3 kërkon që parashtresat të jenë të kuptueshme dhe të 
përmbajnë çdo gjë të nevojshme që të mund të veprohet sipas tyre, organet procedurale 
në praktikë mund të ballafaqohen me parashtresë të pakuptueshme ose që nuk përmban 
atë që është e nevojshme që të mund të veprohet në bazë të saj. Në situatë të tillë 
dispozita e paragrafit 3, si dispozitë e karakterit të përgjithshëm, parasheh detyrim për 
gjykatën që ta thërret paraqitësin e parashtresës që ta korrigjojë ose që ta plotësojë atë. 
Ekzistojnë edhe dispozita të posaçme për kthim të parashtresave të caktuara për 
përmirësim (p.sh. të aktgjykimit - neni 371, të ankesës - neni 382, paragrafi 2 dhe 3).  
Hedhja e parashtresës bëhet me aktvendim në të cilin pala ka të drejtë ankese. Mirëpo, 
parashtresa nuk mund të hedhet për shkak të parregullsisë pa tentim paraprak që 
mangësitë të mënjanohen. Mënjanimi i mangësive pa e kthyer parashtresën mund të 
bëhet ashtu që thirret parashtruesi (i cila ka vendbanimin ose vendqëndrimin në selinë e 
organit) gojarisht ose me telefon që të mënjanojë mangësitë në parashtresë. Me atë rast 
bëhet një shënim zyrtar për thirrjen e bërë. Ndryshe, parashtresa e pa kuptueshme 
kthehet në mënyrë që të mënjanohen mangësitë. Kur parashtruesi nuk mënjanon 
mangësitë brenda afatit të caktuar, parashtresa hedhet.  
Kur parashtresa nuk është dorëzuar në kopje të mjaftueshme, gjykata kopjon 
ekzemplarët e nevojshëm me shpenzime të paraqitësit të saj (neni 443, paragrafi 2). 
 
Paragrafi 5.  
 
Në thirrjen për korrigjim ose plotësim të parashtresës parashtruesit duhet t’i tërhiqet 
vërejtja për pasojat e mosveprimit. 
 
Neni 443 [Dërgimi i parashtresave në kopje të mjaftueshme] 
 
1. Parashtresat të cilat në bazë të këtij Kodi i dërgohen palës kundërshtare, i 

dorëzohen gjykatës në numër të mjaftueshëm kopjesh për gjykatën dhe për 
palën tjetër. 

2. Kur parashtresat e tilla nuk i janë dorëzuar gjykatës në numër të 
mjaftueshëm kopjesh, gjykata e urdhëron paraqitësin që në afat të caktuar 
të dorëzojë kopje të mjaftueshme. Në qoftë se paraqitësi nuk vepron sipas 
urdhrit të gjykatës, gjykata kopjon ekzemplarët e nevojshëm në shpenzime 
të paraqitësit. 
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Paragrafi 1.  
 
Për zhvillim me rregull të procedurës secila palë duhet të njoftohet për propozimet dhe 
kërkesat e palës kundërshtare, në mënyrë që të deklarohet për propozimin ose kërkesën, 
përkatësisht të përcaktojë veprimtarinë e vet. Mirëpo, palët apo subjektet e caktuara në 
procedurë nuk komunikojnë direkt ndërmjet veti por nëpërmjet gjykatës. Andaj efekt 
procedural kanë vetëm ato akte të palëve të cilat u janë dorëzuar nëpërmjet gjykatës. 
Për këtë arsye, është përcaktuar detyrimi për dorëzim të disa parashtresave në më 
shumë kopje, në mënyrë që gjykata kopjen t’ia dërgojë subjektit përkatës.943 
Sipas Kodit të procedurës penale, palës tjetër apo subjektit tjetër procedural i dërgohen: 
1/ aktakuza - neni 242, paragrafi 1; 2/ propozimi i arsyetuar për shqiptim të masës 
edukative ose për dënim të të miturit - neni 49, paragrafi 2 i KDM; 3/ ankesa kundër 
aktgjykimit - nenet 388, paragrafi 2, nenet 407, 388, paragrafi 2; 4/ ankesa kundër 
vendimit mbi shqiptimin e masës së diversitetit ose aktvendimit mbi shqiptimin e 
masës edukative - neni 77, paragrafi 1 i KDM; 5/ aktgjykimi përkatësisht aktvendimi 
mbi konfiskimin e dobisë pasurore të fituat me vepër penale - neni 280, paragrafi 3. 
Lidhur me atë se në sa ekzemplar duhet të dorëzohet parashtresa shih: për aktakuzë 
nenin 242, paragrafi 1; për ankesën kundër aktgjykimit nenin 388, paragrafi 2. 
 
Paragrafi 2. 
 
Dispozita e paragrafit 4 të nenit 442, siç u pa, parasheh hudhjen e parashtresës nëse 
mangësitë përmbajtësore të saj nuk mënjanohen brenda afatit të caktuar nga gjykata. 
Dispozita të paragrafit 2 të nenit 443 parasheh që parashtresat të cilat në bazë të Kodit i 
dërgohen palës kundërshtare nuk dorëzohen në kopje të mjaftueshme apo kur 
parashtruesi në afat të caktuar nuk siguron kopje të mjaftueshme sipas urdhrit të 
gjykatës, gjykata kopjon ekzemplarët e nevojshëm me shpenzime të paraqitësit. 
  
Neni 444 [Dënimet për parashtresat me shkrim ose për paraqitjet gojore 

me përmbajtje ofenduese] 
 

Gjykata e dënon me gjobë deri në 250 EURO mbrojtësin ose të dëmtuarin i 
cili në parashtresë ose gojarisht ofendon ose fyen gjykatën apo personin që 
merr pjesë në procedurë. Aktvendimin lidhur me dënimin e merr gjyqtari 
apo kolegji para të cilit është dhënë deklarata, e kur ajo është bërë në 
parashtresë e merr gjykata e cila duhet të vendosë për parashtresën. 
Kundër këtij aktvendimi lejohet ankesë. Kur prokurori i shtetit e ofendon 
tjetrin, për këtë njoftohet prokurori kompetent i shtetit që e mbikëqyr atë. 
Për dënimin e avokatit apo të praktikantit të avokatisë njoftohet Oda e 
Avokatëve. 

  
Procedura penale ka rëndësi të madhe për sistemin juridik. Gjykata penale jo vetëm që 
duhet të zhvillojë procedurën penale me ndërgjegje dhe në mënyrë ligjore, por ajo 
gjithashtu duhet maksimalisht të kujdeset në mënyrë që mos të cenohet dinjiteti i 

                                                 
943 Petrić 1, fq. 158. 
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gjykatës si një formë e pushtetit shtetëror si dhe dinjitet i palëve dhe i pjesëmarrësve 
tjerë proceduralë. 
Kodi i procedurës penale përmban disa dispozita për ndëshkim disiplinor ose për masa 
të tjera ndaj personave që marrin pjesë në procedurë penale të cilët ofendojnë ose 
fyejnë gjykatën ose pengojnë rrjedhën normale të procedurës. Qëllimi i tyre është që të 
sigurojë sjellje adekuate nëpërmjet të cilës sigurohet disiplina procedurale e 
pjesëmarrësve gjatë rrjedhës së procedurës penale, në komunikim gojor ose me shkrim 
me gjykatën ose me subjektet tjerë proceduralë. Dënimi procedural i gjobitjes është 
ndëshkim për pjesëmarrësin procedural për shkak të ofendimit ose fyerjes së gjykatës 
apo të personit që merr pjesë në procedurë: a) në parashtresë, b) gojarisht, c) fyerja me 
shenja - fyerja reale, e cila mund të jetë edhe e karakterit konkludent, ç) për shkak të 
prishjes së rendit në shqyrtim gjyqësor (neni 302). Si dënime procedurale në kuptimin 
e gjerë të fjalës mund të merren edhe dënimet e karakterit ekzekutiv nga nenet 135, 
112, paragrafi 11 të KPP. 
Neni 444 parasheh që: “gjykata e dënon me gjobë” mbrojtësin ose të dëmtuarin i cili 
në parashtresë ose gojarisht e ofendon ose e fyen gjykatën ose personin tjetër që merr 
pjesë në procedurë. Në nenin 302, paragrafi 1 etj. parashihet që kur, mbrojtësi, i 
dëmtuari, përfaqësuesi ligjor ose përfaqësuesi i autorizuar, dëshmitari, eksperti, 
përkthyesi ose personi tjetër që merr pjesë në shqyrtim gjyqësor prish rendin ose nuk u 
bindet urdhrave të gjyqtarit për mbajtjen e rendit, gjyqtari (pas tërheqjes së vërejtjes) 
mund t’i dënojë me gjobë deri në 1.000 EURO. 
Dallimi është qenësor sepse shqiptimi i dënimit disiplinor sipas nenit 444 është 
paraparë në mënyrë obligative, ndërsa në rastet tjera në mënyrë fakultative. Në rastet 
nga neni 444 fjala është për ofendim ose fyerje direkte, ndërsa në rastet e pengimit të 
punës gjatë shqyrtimit gjyqësor kemi të bëjmë me sjellje e cila ndikon negativisht në 
kushtet e punës dhe mund të manifestohet me ndërhyrje, ndërprerje të fjalës, komentim 
me zë e të ngjashme, por pa shprehje fyese. 
Ndaj të pandehurit jo të disiplinuar nuk mund të shqiptohet dënimi me gjobë, por mund 
të shqiptohen masa tjera nga neni 302. 
Kur prokurori i shtetit e ofendon tjetrin, për këtë njoftohet prokurori kompetent i shtetit 
që e mbikëqyrë atë. Me fjalët: “ofendon tjetrin” duhet kuptuar edhe ofendimin e 
gjykatës. 
Për dënimin e avokatit apo të praktikantit të avokatisë njoftohet Oda e Avokatëve.  
Nëse parashtresa me shkrim ka përmbajtje fyese, paraqitësi i parashtresës së tillë nuk 
thirret për korrigjim apo për plotësim të parashtresës, sipas nenit 442 paragrafi 4 sepse 
fyerja është bërë, as që mund të hedhet si e pakuptushme nëse përmban çdo gjë që 
është e nevojshme që të mund të veprohet sipas saj. 
Nëse personi tjetër që merr pjesë në shqyrtimin gjyqësor (dëshmitari, eksperti, personi 
profesional, përkthyesi) bëjnë fyerje, atij nuk mund t’i shqiptohet dënimi procedural 
sipas nenit 444, por kur kjo paraqet pengesë për veprim të rregullt, atëherë mund të 
dënohet sipas nenit 302. 
Kodi i procedurës penale nuk bën diferencimin e parashtresave sipas llojit, as sipas 
stadeve të procedurës, as sipas llojeve të procedurës (procedurë e rregullt, procedurë 
ndaj të miturve), kështu që në cilëndo parashtresë, nga fillimi i procedurës penale deri 
të forma e prerë e vendimit, me rastin e mjeteve të jashtëzakonshme juridike, si dhe në 
të gjitha procedurat e posaçme, ofendimi ose fyerja e bërë dënohet sipas nenit 444. 
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Meqenëse paraqitja e parashtresave ka të bëjë me proces penal, duhet të supozohet se 
procedura është vënë në lëvizje, kështu që shprehja fyese në kallëzim penal të paraqitur 
me shkrim nuk do të mund të dënohej sipas nenit 444. Në këtë drejtim, Gjykata e 
Qarkut në Zagreb, duke vendosur (Kž 2196/80 nga 29. X 1980) për ankesën e avokatit 
të ushtruar kundër aktvendimit me të cilin ai është dënuar sipas nenit përkatës, ka 
vendosur se gjykata nuk ka mundur ta gjobis avokatin për shkak të fyerjes së 
pjesëmarrësit në procedurë, kur deklarata fyese ka pasuar pas pushimit të procedurës 
penale dhe jashtë gjykatores.944  
Aktvendimin lidhur me dënimin sipas nenit 444 e merr gjyqtari apo kolegji/trupi 
gjykues para të cilit është dhënë deklarata ofenduese. Kur deklarata e tillë është bërë në 
parashtresë, aktvendimin e merr gjykata e cila duhet të vendosë për parashtresë. 
Kundër këtij aktvendimi lejohet ankesë drejtpërdrejt gjykatës më lartë. 

                                                 
944 Pertić 1, fq. 160.  
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Kapitulli XXIII: Afatet 
 
Neni 445 [Afatet] 
 
1. Afatet e parapara me këtë Kod nuk mund të vazhdohen, përveç kur këtë 

shprehimisht e lejon ligji. Në qoftë se afati për realizimin e të drejtës së 
mbrojtjes dhe të drejtave të tjera procedurale të të pandehurit është 
paraparë me ligj, me kërkesën e tij me shkrim ose gojarisht në proces-
verbalin e gjykatës ky afat mund të shkurtohet. 

2. Kur deklarata është e lidhur me afat, konsiderohet se është dhënë brenda 
afatit nëse i është dorëzuar marrësit të autorizuar para kalimit të afatit. 

3. Kur deklarata dërgohet nëpërmjet postës, postës rekomande apo telegramit 
ose me ndonjë mjet tjetër si teleks, telefaks ose mjete të tjera të ngjashme, 
dita e postimit ose e dërgimit konsiderohet si ditë e dorëzimit për personin 
që i është dërguar. Dërguesi i deklaratës konsiderohet se nuk e ka lëshuar 
afatin kur personi të cilit tentohet t’i dërgohet deklarata nuk e ka marrë me 
kohë për shkak të gabimeve në mjetet e dërgimit për të cilat dërguesi nuk 
ka qenë në dijeni. 

4. I pandehuri i cili gjendet në paraburgim, gjithashtu mund të jep deklaratë 
që është e lidhur me afat duke e përfshirë atë në procesverbalin e gjykatës 
që zbaton procedurën ose duke e dërguar në drejtorinë e burgut, kurse 
personi i cili gjendet në mbajtje të dënimit ose ndodhet në ndonjë 
institucion tjetër me urdhër për trajtim të detyrueshëm për rehabilitim, 
mund t’ia dërgojë deklaratën e tillë drejtorisë së institucionit ku është 
vendosur ai. Dita kur është përpiluar procesverbali i tillë apo kur deklarata 
i është dërguar drejtorisë së institucionit konsiderohet si ditë e dorëzimit të 
marrësit të autorizuar. 

5. Kur parashtresa dorëzimi i së cilës është i lidhur me afat, për arsye të 
mosdijes ose të gabimit të qartë të dërguesit i është dërguar gjykatës 
jokompetente para kalimit të afatit, konsiderohet se është dorëzuar me 
kohë, përkundër faktit se te gjykata kompetente arrin pas kalimit të afatit 
të paraparë. 

 
Efikasiteti dhe ekonomizimi i procedurës kërkojnë disiplinë procedurale të caktuar e 
cila sigurohet, midis tjerash, edhe me përcaktimin e afateve brenda të cilave duhet të 
kryhen veprimet procedurale të caktuara. Në të vërtetë, procedura penale është e 
konstruktuar ashtu që rrjedha e saj paraqet një ecje graduale prej një faze në fazën 
tjetër, një rrjedhë në të cilën zakonisht veprimet procedurale duhet të kryhen me një 
rend të caktuar. Organet procedurale veprojnë gjatë gjithë vitit, ditëve të punës, gjatë 
orarit të punës, por disa veprime procedurale, të cilat nuk lejojnë shtyrje, ndërmerren në 
çdo kohë, pa marrë parasysh a është ditë punë apo festë dhe pa marrë parasysh kohën 
dhe orarin e punës.  
Procedura penale përbëhet prej një mori veprimesh procedurale të cilat janë të radhitura 
njëra pas tjetrës sipas një rendi dhe sistemi logjik. Për kryerjen e veprimeve të tilla janë 
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paraparë afate procedurale. Afatet procedurale pikësëpari kanë të bëjnë me veprimet 
procedurale të palëve proceduralo penale dhe të subjekteve tjerë.  
Mirëpo në procedurë penale hasim edhe afatet të cilat kanë të bëjnë me disa veprime të 
gjykatës dhe të organeve tjera të cilat nuk janë afate në kuptimin e plotë të fjalës, por 
janë afate instruktive. Lëshimi i afateve instruktive nuk ka pasoja prekluzive. 
Megjithatë, kjo nuk nënkupton se mosrespektimi i afateve të tilla mund të jetë pa 
kurrfarë pasojash. Së pari, kryetari i gjykatës kompetente duhet të ndërmarrë masa të 
nevojshme në mënyrë që të respektohen afatet instruktive (siç bie fjala- afati për 
përpilim të aktgjykimit me shkrim), pastaj gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues të cilit për përpilimin me shkrim të aktgjykimit në ndonjë rast të ndërlikuar i 
nevojitet kohë shtesë, ai mund të kërkojë nga kryetari i gjykatës që të zgjasë afatin për 
përpilim me shkrim të aktgjykimit (neni 369, paragrafi 1). Më tutje, gjyqtari i cili në 
mënyrë sistematike dhe të vazhdueshme nuk i respekton afatet instruktive mund ta sjell 
në dyshim funksionin e tij prej gjyqtari.  
Afat në kuptimin procedural është koha (intervali) brenda të cilit duhet të ndërmerret 
një veprim procedural. Po qe se pjesëmarrësi procedural nuk ndërmerr veprimin 
procedural brenda afatit të caktuar, sipas rregullit, e humb të drejtën e ndërmarrjes së 
mëtejshme të atij veprimi. Nga afati duhet të dallojmë seancën për shqyrtim (hearing) e 
cila paraqet një moment të caktuar, në të cilin personi i cili merr pjesë në procedurë, 
duhet të jetë në gjykatë në mënyrë që të marrë pjesë në kryerjen e veprimit procedural. 
Seanca të tilla, janë shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimi i dytë e të tjerë në cilat ushtrohen 
veprime lidhur kontrollimin e aktakuzës. 
Afatet mund të ndahen në: 
1. afate juridike materiale dhe procedurale. Afatet materiale kanë të bëjnë me 

institutet e të drejtës penale materiale (p.sh. afati i parashkrimit të ndjekjes penale, 
të ekzekutimit të dënimit etj.), ku me kalimin e afatit shuhet në bazë e drejta e 
caktuar. Afatet procedurale kanë të bëjnë me ndërmarrjen e veprimeve procedurale 
dhe janë paraparë në kodet procedurale. 
Afatet të cilat i rregullon Kapitulli XXIII i KPP kanë të bëjnë me afatet 
procedurale. 

2. Afate ligjore dhe gjyqësore. Si pikë mbështetje për këtë ndarje të afateve merret e 
dhëna se kush e përcakton afatin. Afate ligjor janë ato afate fillimin e të cilit Kodi 
e lenë të varur nga një ngjarje konkrete dhe kohëzgjatja e të cilave përcaktohet me 
ligj, p. sh. afati për paraqitjen e ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës 
së parë, sipas rregullit, është pesëmbëdhjetë ditë. Afate gjyqësore konsiderohen ato 
afate të cilat i përcakton gjykata duke u bazuar në autorizimet që i afron ligji, p.sh. 
afati për përmirësimin e ankesës (neni 382, paragrafi 2, 3 etj). Afatet ligjore dhe 
afatet gjyqësore kanë të bëjnë vetëm me palët dhe subjektet tjera, por jo edhe me 
gjykatën, përkatësisht me veprimtarinë gjyqësore. Sa i përket gjykatës, siç u tha më 
përpara, ekzistojnë afatet instruktive. Pavarësisht a është fjala për afat ligjor apo 
për afat gjyqësor, fillimi, rrjedha dhe përfundimi i afatit llogariten në të njëjtën 
mënyrë dhe gjithë ajo që vlen për afatin ligjor në masë dhe mënyrë të njëjtë vlen 
edhe për afatin gjyqësor. Momenti prej kur fillojnë të rrjedhin afatet ligjore është 
përcaktuar çdo veprim procedural i lidhur me afat. Afati gjyqësor, nëse gjyqtari 
nuk ka caktuar fillimin e afatit, rrjedh nga momenti i dorëzimit ose komunikimit të 
aktvendimit me të cilin caktohet afati. 
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3. Afate prekluzive dhe joprekluzive. Kjo ndarje mbështetët në efektin që mund ta 
këtë afati lidhur me veprimin procedural konkret. Afat prekluziv konsiderohet ai 
afat lëshimi i të cilit për subjektin përkatës paraqet humbje të së drejtës së tij që të 
ndërmerr veprimin procedural konkret. Afatet prekluzive janë të rrepta. Ato 
njëherësh janë afate ligjore të cilat, sipas rregullit, nuk mund të zgjaten. 
Përjashtimisht, pasojat e dëmshme për shkak të lëshimit të afatit ligjor mund të 
mënjanohen, në raste të caktuara me Kod dhe sipas procedurës së caktuar, ashtu që 
mund të lejohet rivendosja e afatit (neni 447, paragrafi 1). Afat joprekluziv 
konsiderohet afati lëshimi i të cilit nuk ka për pasojë humbjen e mundësisë së 
ndërmarrjes së veprimit procedural sepse, varësisht nga rrethanat e arsyeshme të 
rastit konkret, gjykata mund ta vazhdojë atë afat, p.sh: afati për përmirësimin e 
ankesës nga i pandehuri (neni 382) etj. 

4. Afate objektive dhe subjektive. Afatet objektive fillojnë të ecin nga paraqitja e 
ngjarjes së caktuar, kurse afatet subjektive llogariten nga marrja në dijeni të një 
personi për një rrethanë konkrete. Llogaritja dhe caktimi i afateve, përveç në këtë 
kapitull, është rregulluar edhe në dispozitat tjera të Kodit. 

Në kuadër të afateve procedurale hasim edhe disa afate faktike, të cilat nuk janë 
caktuar me njësi kohore, por ashtu që fillimi apo përfundimi, ose zgjatja e përgjithshme 
e tyre përcaktohet duke pasur parasysh një moment procedural konkret. Kështu p.sh. 
propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike në procedurë penale mund të 
paraqitet jo më vonë se deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në gjykatën e shkallës 
së parë (neni 109, paragrafi 2. Sipas nenit 187, paragrafi 1, nënparagrafi 2, pika 1.2.1. 
dhe 1.2.2.) si dhe paragrafi 2, caktimi i paraburgimit kur identiteti i personit nuk mund 
të vërtetohet ose kur ka arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose 
falsifikojë provat e veprës penale, ose kur rrethanat e posaçme tregojnë se ai do të 
pengojë rrjedhën e procedurës penale duke ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarit apo 
në bashkë pjesëmarrësit, zgjatë vetëm deri sa të vërtetohet identiteti i personit apo deri 
sa provat, për sigurimin e të cilave është caktuar paraburgimi të sigurohen. 
Kodi i procedurës penale i Kosovës për disa situata procedurale përmban dispozita 
procedurale me të cilat përcakton modalitetin e rrjedhës së veprimit. Kështu ai në disa 
situata udhëzon palën ose organin që, për kryerje të veprimit ose për marrje të vendimit 
të veprojnë në interval kohor të shkurtë, dhe me atë rast përdorë përkufizimet 
“menjëherë” (nenet 162, 164, paragrafi 2, 174, paragrafi 3 etj.); “pa vonesë” (neni 80, 
paragrafi 3); “veprojnë me nguti të posaçme” (neni 185, paragrafi 2); “shpejt” (neni 
40 KDM) të cilat nuk mund të konsiderohen si afate. 
Në këtë kapitull Kodi nuk përcakton cilat janë pasojat e lëshimit të afateve. Kjo është 
përcaktuar në mënyrë të posaçme te afatet konkrete. 
 
Paragrafi 1.  
 
Dispozita e paragrafit 1 të nenit 445, si dispozitë e përgjithshme, thotë se afatet e 
parapara me Kod nuk mund të vazhdohen. Me fjalë të tjera, afatet ligjore janë të rrepta, 
prekluzive. Megjithatë, dispozita në fjalë përjashtimisht lejon mundësinë e vazhdimit të 
afatit të skaduar apo me kërkesën e të pandehurit të shkurtohet afati i caktuar. Për 
mundësinë e vazhdimit të afatit ligjor (rivendosjes së afatit) shih: komentet e nenit 447, 
paragrafi 1.  
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Afati për dorëzim të thirrjes të akuzuarit për shqyrtim gjyqësor dhe kohës së mbajtjes 
së shqyrtimit gjyqësor nga neni 287, paragrafi 3 mund të shkurtohet me kërkesë të 
akuzuarit ose të prokurorit të shtetit, por me pëlqimin e të akuzuarit.  
 
Paragrafi 2.  
 
Dispozita e paragrafit 2, vë rregullën se deklarata e lidhur me afat, konsiderohet se 
është dhënë brenda afatit (është e afatshme) nëse i është dorëzuar marrësit të autorizuar 
para kalimit të afatit. Dispozita flet për dorëzim të parashtresës që përmban deklarimin 
e caktuar “marrësit të autorizuar” e jo organit kompetent, sepse ka dallim ndërmjet 
tyre. Dallimi qëndron në faktin se parashtresa adresohet për organin i cili ka 
kompetencë të vendosë për të, mirëpo rruga për të arritur deri te ky organ është e 
ndryshme dhe shumë shpesh supozon dërgimin e parashtresës nëpërmjet marrësit të 
autorizuar i cili, përveç kur dorëzimi bëhet direkt në shkrimoren e organit kompetent, 
është person juridik tjetër. 
Kompetenca për pranim të deklaratave dhe parashtresave është e ndryshme varësisht 
nga lloji i tyre, e krahas kësaj edhe afatet janë të ndryshme. Kallëzimi penal apo 
propozimi për ndjekje i të dëmtuarit i paraqitet prokurorit të shtetit (neni 80, paragrafi 
1, neni 6 paragrafi 3); ankesa i paraqitet gjykatës e cila ka marrë aktgjykimin (ose 
aktvendimin) në shkallën e parë (nenet 388, paragrafi 1, 408, paragrafi 1, neni 77, 
paragrafi 1 i KDM); kërkesa për rishikim të procedurës ose kërkesa për zbutje të 
jashtëzakonshme të dënimit i paraqitet gjykatës e cila ka marrë aktgjykim në shkallë të 
parë (nenet 425, paragrafi 1, 431, paragrafi 2); kërkesa për shlyerje të dënimit - 
gjykatës e cila ka vendosur në shkallë të parë (neni 523, paragrafi 2).  
Dorëzimi direkt i parashtresës (me shkrim ose në procesverbal) nënkupton dorëzimin e 
saj në shkrimore të gjykatës në ditë të punës dhe gjatë orarit të punës. Andaj, në kohë të 
punës, sipas orarit të punës, gjykata ka për detyrë të pranojë parashtresat. 
Sipas praktikës së Gjykatës supreme të Kroacisë (VSH Kž 3427/55 të datës 31 I 1966), 
ankesa e paraqitur në afat konsiderohet e afatshme edhe atëherë kur brenda afatit, në 
vend të gjykatës së shkallës së parë, i është dorëzuar gjykatës së shkallës së dytë. 
 
Paragrafi 3. 
 
Bazuar në paragrafin 3 paraqitësi ka autorizim që deklaratën - parashtresën ta dërgojë 
nëpërmjet postës, postës rekomande a telegramit ose me ndonjë mjet tjetër (teleks, 
telefaks ose mjete të tjera të ngjashme). Me atë rast, dita e postimit ose e dërgimit 
konsiderohet si ditë e dorëzimit personit që i është dërguar.  
Bie në sy se dispozita e paragrafi 3, për dallim nga dispozita përkatëse e aplikueshme 
më parë, kur është fjala për dërgim të deklaratës nëpërmjet postës, nuk kufizohet vetëm 
në dërgimin me postë rekomande për të konsideruar se dita e dorëzimit postës 
konsiderohet ditë e dorëzimit organit që i adresohet. Ndryshe, dërguesi i deklaratës nuk 
i bart pasojat kur personi të cilit duhet t’i dërgohet deklarata atë nuk e ka marrë me 
kohë për shkak të gabimeve në mjetet e dërgimit për të cilat dërguesi nuk ka qenë në 
dijeni. 
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Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4 i referohet mënyrës së dorëzimit të deklaratës nga i pandehuri i 
cili gjendet në paraburgim, në mbajtje të dënimit apo që gjendet në ndonjë institucion 
tjetër me urdhër për trajtim të detyrueshëm për rehabilitim. Në raste të tilla i pandehuri 
mund t’i dërgojë deklaratën drejtorisë së institucionit ku është vendosur. Dita kur është 
përpiluar procesverbali lidhur me deklaratën ose deklarata është dërguar në 
institucionin përkatës konsiderohet si ditë e dorëzimit, marrësit të autorizuar. 
 
Paragrafi 5.  
 
Paragrafi 5 parasheh se në situatën kur, për shkak të mosdijes ose të gabimit të qartë të 
dërguesit, parashtresa i është dërguar gjykatës jokompetente para kalimit të afatit, 
konsiderohet se është dërguar me kohë edhe nëse në gjykatë kompetente arrin pas 
kalimit të afatit. Faktori i mosdijes ose i gabimit të qartë janë çështje faktike të cilat 
duhet interpretuar në kuadër të të gjitha rrethanave objektive (p.sh. kur organe të 
ndryshme gjenden në të njëjtën ndërtesë etj.) dhe të rrethanave subjektive, ku rol të 
posaçëm kanë lloji dhe shkalla e arsimit të paraqitësit të parashtresës, eksperienca e 
përgjithshme jetësore e tij, pastaj nëse ka eksperiencë lidhur me procedurat gjyqësore 
etj.945  
 
Neni 446 [Llogaritja e afateve] 
 
1. Afatet llogariten me orë, me ditë, me muaj dhe me vite. 
2. Ora ose dita kur është bërë dorëzimi, njoftimi apo kur ka ndodhur ngjarja 

që konsiderohet si fillim i afatit nuk llogaritet në afat, por për fillim të afatit 
merret ora apo dita e parë vijuese. Për një ditë llogariten njëzet e katër orë, 
kurse muaji llogaritet sipas kalendarit. 

3. Afatet e caktuara me muaj apo vite kalojnë në muajin ose vitin e fundit në 
fund të ditës së njëjtë të muajit kur ka filluar afati. Nëse një ditë e tillë nuk 
ekziston në muajin e fundit, afati kalon në ditën e fundit të atij muaji. 

4. Kur dita e fundit e afatit bie në ditë feste zyrtare, të shtunën ose të dielën 
ose në ndonjë ditë tjetër kur organi kompetent nuk punon, afati kalon në 
fund të ditës pasuese të punës. 

 
Në kuadër të kapitullit, për afatet kemi të bëjmë me afatet procedurale e jo me ato 
materiale. Afatet procedurale mund të jenë afat objektiv dhe subjektiv. Afatet 
objeketive gjithherë janë më të gjata dhe fillojnë të rrjedhin nga fakti i përcaktuar me 
Kod (p.sh. momenti kur prokurori i shtetit e hedhë kallëzimin penal sipas nenit 82, 
paragrafi 1, ose ai tërhiqet nga ndjekja - neni 253 paragrafi 3, pastaj kur kërkohet kthim 
në gjendje të mëparshme sipas nenit 447 etj.). Me kalimin e afatit, humbet mundësia e 
ndërmarrjes së veprimit procedural. Afatet subjektive janë më të shkurta dhe fillojnë të 
rrjedhin nga marrja në dijeni për faktin relevant juridik i cili gjithashtu është përcaktuar 
në Kod. Afatet subjektive, pavarësisht nga marrja në dijeni, skadojnë më së largu në 
kohën kur skadon afati objektiv.  
                                                 
945 Škulić 2, fq. 632. 
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Llogaritja e afatit procedural ekziston vetëm atëherë kur ai është përcaktuar me njësi 
formale kohore. Kur kemi të bëjmë me afat material, atëherë fillimi ose përfundimi i tij 
vërtetohet me konstatim se ka arritur momenti i caktuar procedural. Për llogaritje të 
afatit janë me rëndësi parametrat vijues: a) njësitë kohore me të cilat përcaktohet afati, 
b) momenti i fillimit të afatit, c) momenti i përfundimit të afatit. Në Kod ekzistojnë 
edhe rregulla të posaçme të cilat kanë të bëjnë me dhënie të deklaratave dhe me 
dorëzim të parashtresave të cilat janë të lidhura me afat. 
 
Paragrafët 1 dhe 2.  
 
Dispozita e paragrafit 1, duke iu referuar njësisë kohore si parametër për llogaritjen e 
afatit, parasheh se afatet llogariten në orë, ditë, muaj dhe vite. Fillimi i llogaritjes së 
afatit ligjor nisë nga ngjarja e përcaktuar me Kod ose nga momenti që afatin e cakton 
gjykata, kur kemi të bëjmë me afat gjyqësor. Megjithatë, afatet nuk fillojnë të rrjedhin 
në të gjitha situatat nga momenti i njëjtë. Sepse kur afati është caktuar në orë ose në 
ditë, ora ose dita kur është bërë dërgimi ose njoftimi apo kur ka ndodhur ngjarja nga e 
cila duhet të fillojë llogaritja e afatit, nuk llogaritet në afat. Në rast të tillë si fillim i 
afatit merret ora e parë apo dita e parë vijuese. Në një ditë llogariten 24 orë, kurse 
muaji sipas kohës kalendarike. Prandaj, duke mos e llogaritur orën ose ditën kur 
dorëzimi apo komunikimi është bërë, afati i përcaktuar prej 24 orësh ose afati prej 15 
ditësh de fakto mund të jetë për një pjesë të orës ose të ditës ma i gjatë, me ç’rast shkon 
në favor të paraqitësit të parashtresës. Afati i caktuar në ditë, përfundon në ora 24 të 
ditës kur ai skadon. 
Fillimi i afatit mund të ndodhë edhe në ditën kur gjykata nuk punon (p.sh. nëse 
shërbimi dërgues i postës dorëzon shkresën ditën e shtunë). Me atë rast afati fillon të 
rrjedhë, megjithëse gjykata nuk punon dhe pavarësisht se dita vijuese është e diel, 
sepse ditët kur nuk punohet ose ditët e festave nuk kanë ndikim në fillimin e rrjedhës së 
afatit. Në çdo situatë procedurale, gjykata ka për detyrë që për afatet të kujdeset sipas 
detyrës zyrtare. Përkitazi me çështjen nëse është respektuar apo është lëshuar afati 
konkret, gjithsesi, duhet shikuar të gjitha rrethanat, duke filluar nga fletëdërgesa dhe 
shënimi zyrtar, deri të provat tjera lidhur me pranimin ose marrjen në dijeni të vendimit 
nga i cili rrjedh afati. 
Vëmendje të posaçme duhet kushtuar afateve të cilat llogariten në orë, sepse te afatet e 
tilla, mundësia e gabimit është më e madhe.  
 
Paragrafi 3.  
 
Paragrafi 3 përcakton mënyrën e llogaritjes së afateve të cilat janë caktuar në muaj ose 
në vite.  
Afatet e caktuara me muaj apo me vite, përfundojnë me kalimin e asaj dite të muajit të 
fundit, apo të vitit i cili i përgjigjet ditës ose vitit kur ka filluar afati. Dihet se muajt 
kalendarik kanë 28-29 (muaji shkurt), apo 30 ose 31 ditë Po qe se nuk ekziston kjo ditë 
në muajin e fundit, afati përfundon ditën e fundit të atij muaji. (p.sh. kohëzgjatja e 
paraburgimit të caktuar me aktvendim të gjyqtarit të procedurës paraprake (neni 190, 
paragrafi 1.) mund të zgjasë një muaj. Në qoftë se aktvendimi është marrë me 31 janar, 
afati skadon me 28 apo 29 shkurt, varësisht sa ditë ka muaji shkurt.  
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Paragrafi 4. 
 
Dispozita e paragrafit 4, e cila parasheh zgjatjen e afatit, kur dita e fundit të afatit bie: 
a) në festën zyrtare, b) në ditën e shtunë ose të dielën, c) në ndonjë ditë tjetër kur organi 
zyrtar nuk ka punuar. Në raste të tilla, afati zgjatet deri edhe ditën vijuese të punës. 
Zgjatja kësisoj e afatit, ka të bëjë vetëm me veprimet e palëve, e jo me veprimet e 
gjykatës. Ndonëse gjykata dhe organet tjera procedurale veprojnë ditëve të punës, gjatë 
orarit të punës, ka situata kur ato duhet të veprojnë jashtë orarit të punës dhe gjatë 
vikendit apo festës shtetërore. Kësisoj, për ankesën e të pandehurit të paraqitur kundër 
aktvendimit mbi caktimin ose vazhdimin e paraburgimit, gjykata duhet të vendosë 
brenda 48 orëve, pa marrë parasysh vikendin ose festën.  
Sa i përket “ditës kur organi kompetent nuk punon” nuk ka rëndësi për çfarë shkaqesh 
organi nuk ka punuar, me arsye ose pa arsye (pengesa teknike, vërshim, ceremoni etj.). 
 
Neni 447 [Kërkesa për kthim në gjendje të mëparshme] 
 
1. Nëse i pandehuri për shkaqe të arsyeshme nuk paraqet ankesë kundër 

aktgjykimit ose aktvendimit për konfiskimin e dobisë pasurore brenda 
afatit, gjykata i lejon kthim në gjendje të mëparshme për paraqitjen e 
ankesës nëse brenda tetë ditësh nga pushimi i shkaqeve për mosrespektimin 
e afatit i pandehuri paraqet kërkesë për kthim në gjendje të mëparshme 
dhe paraqet paralajmërimin për ankesë ose ankesën së bashku me kërkesë. 

2. Kërkesa për kthim në gjendje të mëparshme nuk mund të paraqitet nëse 
kanë kaluar tre muaj nga dita e kalimit të afatit. 

 
Qëllimi themelor i cili synohet të arrihet me parashikimin dhe respektimin e afateve në 
procedurë penale është zhvillimi i procedurës (i veprimeve procedurale) pa zhagitje, 
duke u udhëhequr me parimin e përshpejtimit dhe të ekonomizimit procedural. Prandaj 
nëse i shikojmë afatet nga ky aspekt, arrijmë në përfundim se rëndësia e tyre për 
zhvillimin dhe përfundimin e suksesshëm të procedurës penale është evidente. 
Pikërisht për këtë arsye afatet ligjore janë të rreptë, prekluziv dhe lëshimi i tyre 
shkakton pasoja të caktuara për pjesëmarrësin proceduralë me të cilin ka të bëjë afati. 
Me fjalë të tjera, përkundër efektit pozitiv që ka afati për zhvillimin e procedurës, 
lëshimi i tij ndonjëherë mund të ketë efekt negativ për pjesëmarrësin procedural. 
Andaj, duke pasur parasysh këtë fakt Kodi mban një qëndrim më të butë për sa i përket 
lëshimit të afatit për ankesë. Pasojat negative të lëshimit të afatit me së tepërmi vërehen 
të lëshimi i afatit për paraqitjen e ankesës, meqë gjykata a limine e hedhë atë pa e 
marrë në shqyrtim. Pra, meqenëse shkaqet të cilat e imponojnë lëshimin e afatit mund 
të jenë të arsyeshme, Kodi parasheh mundësinë që kur i pandehuri lëshon afatin për 
ushtrimin e ankesës kundër aktgjykimit ose aktvendimit të kërkojnë kthimin në gjendje 
të mëparshme duke kërkuar nga gjykata që të lejojë rivendosjen e afatit në mënyrë që 
të eliminohet pasoja e pakëndshme e afatit të lëshuar. Prandaj rivendosja e afatit është 
mjet juridik i posaçëm me të cilin eliminohen pasojat e pakëndshme që i janë shkaktuar 
të pandehurit për shkak të lëshimit të afatit për ushtrimin e ankesës.  
Dispozita e nenit 445 përfshinë një rast të kthimit në gjendje të mëparshme (rivendosje 
e afatit - restitution in integrum) për shkak të lëshimit të afatit.  
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Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafit 1, kthim në gjendje të mëparshme mund ta kërkojë i pandehuri për 
shkak të lëshimit të afatit për paralajmërimin946 e ankesës ose për paraqitjen e ankesës.  
Ankesën si mjet të rregullt juridik, sipas nenit 381, mund ta paraqesin shumë persona. 
Mirëpo këtu duhet potencuar faktin se kthimin në gjendje të mëparshme për shkak të 
lëshimit të afatit për paraqitjen e ankesës mund ta kërkojë vetëm i pandehuri, e jo 
personat tjerë të autorizuar për paraqitje të ankesës. Këtë të drejtë nuk e kanë as 
personat të cilët mund të paraqesin ankesë në dobi të pandehurit, pavarësisht nga 
pengesat që mund t’i kenë pasur. Në të vërtetë, të pandehurit, i cili për shkaqe të 
arsyeshme e ka lëshuar afatin për paraqitjen e ankesës kundër aktgjykimit ose 
aktvendimit për konfiskimin e dobisë pasurore, gjykata i lejon kthimin në gjendje të 
mëparshme për paraqitjen e ankesës nëse brenda afatit prej tetë ditësh (afat subjektiv) 
pas pushimit të shkakut për të cilin e ka lëshuar afatin, paraqet kërkesë për kthim në 
gjendje të mëparshme, e me të paraqet edhe ankesën.  
Sa u përket aktvendimeve, dispozita në fjalë fokusohet vetëm në lëshimin e paraqitjes 
së ankesës kundër aktvendimit për konfiskim të dobisë pasurore, ndonëse i pandehuri 
mund të ketë interes për kthim në gjendje të mëparshme edhe tek ankesa kundër 
aktvendimeve të tjera (p.sh. aktvendimi mbi caktimin ose vazhdimin e paraburgimit). 
Kthimi në gjendje të mëparshme paraqet një intervenim në rrjedhën me rregull të 
procedurës dhe një çrregullim në ritmin e saj. Me qëllim të pengimit të keqpërdorimeve 
të cilat kanë për qëllim zhagitjen e procedurës penale, Kodi shprehimisht ka përcaktuar 
subjektin dhe rastin ku mund të kërkohet rivendosja e afatit. Kjo më tutje do të thotë se 
nuk mund të zgjerohet fushëveprimi i këtij instituti, dhe se në këtë drejtim nuk lejohet 
as analogjia. 
Më përpara, në dispozitën përkatëse të LPP të aplikueshëm, ka figuruar edhe 
aktvendimi mbi shqiptimin e masës edukuese ndaj të miturit. Meqë problematika e 
kriminalitetit të të miturve është rregulluar me Kodin e drejtësisë për të mitur, 
aktvendimi mbi shqiptimin e masës edukuese nuk është përfshi në paragrafin 1 të nenit 
96. Diçka e tillë nuk është përcjellë as në KDM. Duke pasur parasysh këtë që e tham, 
edhe përkundër konstatimit tonë të shprehur më sipër, se instituti i kthimit në gjendje të 
mëparshme nuk mund të zgjerohet nëpërmjet analogjisë në raste tjera jashtë atyre 
shprehimisht të përcaktuara me Kod, mendojmë se kur është fjala për aktvendim me të 
cilin shqiptohet masë edukuese institucionale (neni 27 - dërgimi në institucionin 
edukativ dhe neni 28 - dërgimi në institucionin edukativo-korrektues), duhet lejuar 
kthimin në gjendje të mëparshme, sipas dispozitave të përgjithshme për këtë institut. 
Dispozita në fjalë, flet për “shkaqe të arsyeshme” por nuk elaboron më tutje rastet, 
situatat, shkaqet të cilat mund të jenë shkaqe të arsyeshme. Shtrohet pyetja: athua 
shkaqe të tilla duhet të ketë më shumë, meqë në paragrafin 1 është përdor shumësi. 
Aplikimi praktik shumëvjeçar i kësaj dispozite qëndron në atë se kthimi në gjendje të 
mëparshme mund të lejohet edhe kur ekziston një shkak i vetëm nëse është i 
arsyeshëm. Kodi supozon që shkaku me efektin e tij është paraqitur pa fajin e ankuesit. 

                                                 
946 Instituti i paralajmërimit të ankesës ekzistonte sipas neneve 393, paragrafi paragrafi 1 dhe 400 të Kodit të 
përkohshëm të procedurës penale të Kosovës. Me qenë se Kodi tani në fuqi nuk e ka përvetësuar këtë 
institut, figurimi në paragrafin 1 të këtij neni se “lëshimi i afatit për paralajmërimin e ankesës” si shkak për 
rivendosje të afatit është i tepërt dhe i pa efekt.  
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Çka mund të jetë shkak i arsyeshëm është çështje faktike të cilin e çmon gjykata. Me 
rastin e vendosjes gjykata vlerëson arsyeshmërinë e shkakut, dhe kur konstaton se 
shkaku është i arsyeshëm duhet ta lejojë kthimin në gjendje të mëparshme, e kur 
konstaton se nuk ka arsye duhet ta refuzojë.947  
Shkaqet e arsyeshme në bazë të cilave mund të kërkohet kthimi në gjendje të 
mëparshme janë të ndryshme dhe të shumta. Ato mund të radhitën në tre grupe: 
a) Në grupin e parë hyjnë të gjitha shkaqet të cilat janë pasojë e fuqisë madhore (vis 

major), si p.sh. ndërprerja e trafikut për shkak të kushteve të këqija atmosferike, 
etj, 

b) pasojnë shkaqet të cilat kanë të bëjnë me personalitetin e të pandehurit p.sh.: 
sëmundja e papritur e rëndë e tij ose e ndonjë personi të afërm të tij, gabimi lidhur 
me shënimin e afatit, fatkeqësia në trafik me rastin e tentimit për të dorëzuar 
ankesën, etj,  

c) më në fund, pasojnë shkaqet që kanë të bëjnë me gabimet e gjykatës ose të organit 
tjetër, p.sh: udhëzimi juridik i gabueshëm për afatin në të cilin do duhej të paraqitet 
ankesa; shënimi gabimisht në fletë dorëzim i ditës kur është dorëzuar aktgjykimi. 
Këtu hynë edhe rasti kur për shkak të parregullsisë së shërbimit të postes 
autorizimi të cilin i pandehuri ia ka dhënë mbrojtësit të tij që ai të paraqesë ankesë 
nuk ka arritur me kohë, pastaj greva e shërbimit të postës, e cila nuk ka mundur të 
parashikohet.948  

Mund të ekzistojë situata kur te mbrojtja obligatore është caktuar mbrojtësi sipas 
detyrës zyrtare, por që me ri cilësimin e veprës penale nga ana e prokurorit të shtetit në 
fjalën përfundimtare dhe akceptimit të atij ri cilësimi nga ana e gjykatës mbrojta më 
nuk është obligatore. Me atë rast pushon funksioni i mbrojtësit sipas detyrës zyrtare. 
Në qoftë se gjykata për këtë nuk e ka lajmëruar të pandehurin, kurse i pandehuri, duke 
menduar se ka mbrojtës, lëshon afatin për paraqitje të ankesës, situata e tillë paraqet 
shkak të arsyeshëm për të lejuar kthim në gjendje të mëparshme.949  
Gjithsesi një shkak për t’u konsideruar i arsyeshëm duhet që efekti (pengues) i tij të 
ketë qenë i pranishëm gjatë gjithë rrjedhës së afatit të lëshuar e jo nëse me ndikimin e 
tij gjatë rrjedhës së afatit vetëm e ka shkurtuar atë. Shkak i arsyeshëm konsiderohet, 
veç tjerash, edhe udhëzimi i gabueshëm i gjykatës për afatin për ankesë, sepse gjykata 
duhet t’u jep udhëzime të sakta të pandehurit dhe pjesëmarrësve tjerë në procedurë, në 
mënyrë që ata mos t’i humbin të drejtat që i kanë (neni 16).  
  
Paragrafi 2.  
 
Dispozita e paragrafit 2 kufizon mundësinë e paraqitjes së kërkesës për kthim në 
gjendje të mëparshme me afat objektiv prej tre muaj nga dita e kalimit të afatit. Afati 
subjektiv prej tetë ditësh nga paragrafi 1 fillon të llogaritet nga momenti kur është 
eliminuar shkaku që ka qenë pengesë për paraqitje të ankesës, por nuk mund ta kalojë 
afatin objektiv.  
 

                                                 
947 Petrić 1, fq. 187. 
948 Marina, Komentar, fq. 89-90. 
949 VSV Kž.849/67 e datës 15. IV 1968, dhe dega penale e VSS datë 29-30. V 1968 - Petrić, ibid. 
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Neni 448 [Aktvendimi për kthim në gjendje të mëparshme] 
 
1. Kryetari i trupit gjykues, i cili ka marrë aktgjykimin ose aktvendim kundër 

të cilit është ushtruar ankesë, merr aktvendim për kthim në gjendje të 
mëparshme. 

2. Kundër aktvendimit me të cilin lejohet kthimi në gjendje të mëparshme 
nuk lejohet ankesë. 

3. Kur i pandehuri paraqet ankesë kundër aktvendimit me të cilin refuzohet 
kthimi në gjendje të mëparshme, gjykata detyrohet që këtë ankesë ose 
ankesën kundër aktgjykimit apo aktvendimit për konfiskimin e dobisë 
pasurore, përgjigjen në ankesë dhe të gjitha procesverbalet t’ia dërgojë 
gjykatës më të lartë për marrjen e vendimit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafit 1 për kthim në gjendje të mëparshme vendos kryetari i trupit gjykues 
(ose gjyqtari i vetëm gjykues) i cili ka marrë aktgjykimin ose aktvendimin që goditet 
me ankesë. Gjyqtari verifikon të dhënat dhe provat e paraqitura në kërkesë, në mënyrë 
që të vlerësohet arsyeshmëria e tyre. 
 
Paragrafët 2 dhe 3.  
 
Dispozitat e paragrafit 2 dhe 3 i referohen ankesës e cila ka të bëjë me aktvendimin për 
kërkesën për kthim në gjendje të mëparshme.  
Kundër aktvendimit me të cilin lejohet kthimi në gjendje të mëparshme nuk lejohet 
ankesë.  
Kthimi në gjendje të mëparshme i cili do të lejohej, edhe pse nuk kanë ekzistuar 
kushtet ligjore, ose i cili do të lejohej në bazë të kërkesës së paafatshme, mund të 
sulmohet me kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë.  
Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa për kthim në gjendje të mëparshme 
lejohet ankesë. Mirëpo, kur i pandehuri ka paraqitur ankesë kundër aktvendimit me të 
cilin është refuzuar kthimi në gjendje të mëparshme, gjykata ka për detyrë që këtë 
ankesë, së bashku me ankesën kundër aktgjykimit ose aktvendimit mbi konfiskimin e 
dobisë pasurore, bashkë me përgjigjën në ankesë si dhe të gjitha shkresat e lëndës, t'ia 
dërgojë gjykatës më të lartë për marrje të vendimit.  
Kur ankesa e të pandehurit kundër aktvendimit me të cilin kërkesa për kthim në gjendje 
të mëparshme është refuzuar si e pa bazë, ankesa e tij kundër aktgjykimit ose kundër 
aktvendimit mbi konfiskimin e dobisë pasurore më nuk është lëndë shqyrtimi në 
gjykatë më të lartë, sepse ajo definitivisht konsiderohet e paafatshme.  
Mirëpo, në qoftë se ankesa kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa për 
kthim në gjendje të mëparshme aprovohet, atëherë procedura kthehet në atë gjendje në 
të cilën ka qenë para kërkesës. Të gjitha vendimet të cilat gjykata i ka marrë në bazë të 
afatit të kaluar anulohen (p.sh. aktvendimi me të cilin është hedhë ankesa kundër 
aktgjykimit si e paafatshme). Me fjalë të tjera, kur është aprovuar ankesa kundër 
aktvendimit me të cilin ishte refuzuar kërkesa për kthim në gjendje të mëparshme, 
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gjykata më e lartë vendosë edhe për ankesën e të pandehurit të paraqitur kundër 
aktgjykimit ose aktvendimit mbi konfiskimin e dobisë pasurore, 
Aktvendimi për kthim në gjendje të mëparshme, qoftë pozitiv ose negativ, i dërgohet të 
pandehurit dhe paditësit. Kur i pandehuri ankohet kundër aktvendimit, ankesa e tillë 
nuk i dërgohet paditësit për përgjigje, sepse ankesat kundër aktvendimeve të tilla nuk 
dërgohen për përgjigje. “Përgjigja në ankesë” e cila përmendet në paragrafin 3, ka të 
bëjë me përgjigjen në ankesë të ushtruar kundër aktgjykimit ose aktvendimit sipas 
nenit 447, paragrafi 1. 
Privilegji i bashkëngjitjes (beneficium cohaesionis) nuk ekziston, edhe nëse të njëjtat 
shkaqe të pengesës figurojnë te secili nga shumë të pandehur. 
  
Neni 449 [Efekti i kërkesës për kthim në gjendje të mëparshme] 
 

Në parim, kërkesa për kthim në gjendje të mëparshme nuk e pezullon 
ekzekutimin e aktgjykimit apo ekzekutimin e aktvendimit për konfiskimin 
e dobisë pasurore, por gjykata kompetente për marrjen e vendimit lidhur 
me kërkesën mund të vendosë ndërprerjen e ekzekutimit derisa të merret 
vendimi lidhur me kërkesën. 

 
Pas kalimit të afatit për paraqitje të ankesës kundër aktgjykimit ose aktvendimit (neni 
447, paragrafi 1), vendimi merr formën e prerë dhe duhet të dërgohet për ekzekutim. 
Andaj paraqitja e kërkesës për kthim në gjendje të mëparshme, sipas rregullit, nuk ka 
karakter suspenziv. Mirëpo, gjykata kompetente për zgjidhjen e kërkesës mund të 
vendosë që të pezullohet ekzekutimi i aktgjykimit apo aktvendimit mbi konfiskimin e 
dobisë pasurore deri sa të vendosë për kërkesën për kthim në gjendje të mëparshme.  
Fjalët “të pezullohet ekzekutimi” duhet kuptuar si shtyrje për fillim të ekzekutimit të 
sanksionit e jo edhe ndërprerje të ekzekutimit të sanksionit i cili është duke u 
ekzekutuar. 
Në nenin 449 nuk është përcaktuar se kur do të vendosë gjykata për shtyrje të 
ekzekutimit. Kjo i është lënë vlerësimit të lirë të gjykatës. Vendimi për pezullim mund 
të merret sipas propozimit të të pandehurit ose sipas detyrës zyrtare. Gjykata do duhej 
të vendosë për shtyrje të ekzekutimit të vendimit kur në shikim të parë (prima facie) 
është e qartë dhe e pritshme se, jo vetëm kërkesa për kthim në gjendje të mëparshme do 
të zgjidhet pozitivisht, por se edhe ankesa e të pandehurit, e cila i është bashkangjitur 
kërkesës, sipas të gjitha gjasave do të ketë efekt pozitiv për të pandehurin. Sidoqoftë, 
fakti se është shtyrë ekzekutimi nuk i garanton të pandehurit se kërkesa ose ankesa e tij 
do të zgjidhet pozitivisht. 
Për pezullim të ekzekutimit vendosë kolegji prej tre anëtarësh (nenet 22, paragrafi 3, 
24, paragrafi 2), e jo kryetari i trupit gjykues i cili vendosë për kërkesë për kthim në 
gjendje të mëparshme. Për pezullim të ekzekutimit të vendimit nevojitet aktvendim i 
posaçëm, bile edhe atëherë kur për ekzekutim është kompetente e njëjta gjykatë, në 
mënyrë që të dihet pse nuk i është qasur ekzekutimit të vendimit. Kur për ekzekutim të 
aktgjykimit ose aktvendimit mbi konfiskimin e dobisë pasurore është kompetente 
organi tjetër, aktvendimi për pezullim të ekzekutimit i dërgohet atij organi.  
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Kapitulli XXIV: Shpenzimet e procedurës penale 
 
Neni 450 [Lloji i shpenzimeve të procedurës penale] 
 
1. Shpenzimet e procedurës penale janë shpenzime të bëra gjatë procedurës 

penale dhe shpenzimet e shkaktuara lidhur me të. 
2. Shpenzimet e procedurës penale përfshijnë: 
2.1. Shpenzimet për dëshmitarë, ekspertë, përkthyes, specialistë, steno-

grafim, regjistrime teknike dhe për këqyrjen e vendit; 
2.2. Shpenzimet e transportit të të pandehurit; 
2.3. Shpenzimet për shoqërimin e të pandehurit apo të personit të 

paraburgosur; 
2.4. Shpenzimet e transportit dhe të udhëtimit të personave zyrtarë; 
2.5. Shpenzimet e mjekimit të të pandehurit gjatë kohës sa gjendet në 

paraburgim ose në institucionin shëndetësor në bazë të vendimit të 
gjykatës, si dhe shpenzimet e lindjes së fëmijës; 

2.6. Shpenzimet paushalle; 
2.7. Shpërblimet dhe shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit; dhe 
2.8. Shpenzimet e nevojshme për të dëmtuarin dhe përfaqësuesin e tij 

ligjor, si dhe kompensimet dhe shpenzimet e nevojshme të përfaqë-
suesit të autorizuar. 

3. Shuma paushalle caktohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës me urdhëresë 
administrative duke pasur parasysh zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e 
procedurës dhe gjendjen financiare të personit që ngarkohet me mbulimin 
e këtyre shpenzimeve. 

4. Shpenzimet nga nënparagrafët 1 deri në 5 të paragrafit 2 të këtij neni dhe 
shpërblimi apo shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit të caktuar dhe të 
përfaqësuesit të autorizuar të të dëmtuarit parapaguhen nga fondet e 
policisë, të prokurorisë së shtetit ose të gjykatës që e zbaton procedurën 
penale, kurse arkëtohen më vonë nga personat që detyrohen t’i paguajnë 
sipas dispozitave të këtij Kodi. Organi që e zbaton procedurën penale 
detyrohet të shënojë të gjitha shpenzimet e parapaguara në listën e cila i 
bashkëngjitet shkresave. 

5. Shpenzimet e përkthimit në gjuhën e të pandehurit, të dëshmitarit dhe të 
personit tjetër i cili merr pjesë ne procedurë penale që shkaktohen me 
zbatimin e dispozitave të këtij Kodi nuk arkëtohen nga personat që sipas 
dispozitave të këtij neni detyrohen t’i paguajnë shpenzimet e procedurës 
penale. 

6. Shpenzimet e përkthimit nuk i ngarkohen të pandehurit i cili nuk e di ose 
nuk e flet gjuhën në të cilën zbatohet procedura penale. 

7. Shpërblimi dhe shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit të caktuar nga neni 
57, paragrafi 2 apo 3 ose neni 58 i këtij Kodi paguhen nga mjetet buxhetore 
e jo nga i pandehuri. 
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Zhvillimi i procedurës penale shkakton shpenzime, disa prej të cilave paguhen 
paraprakisht nga mjetet e organit i cili zbaton procedurën, ndërsa disa të tjera i 
paguajnë vet pjesëmarrësit në procedurë.  
Kodi i procedurës penale i Kosovës, në nenin 450, paragrafi 1, nuk i lidhë shpenzimet 
me fillim dhe përfundim të procedurës penale, por me shpenzime të bëra “gjatë 
procedurës penale dhe shpenzime të shkaktuara lidhur me të”. Qasja e tillë është refleks 
i ristrukturimit të fazës së hetuesisë, me ç’rast autorizimet operative hetimore nga 
gjyqtari hetues kanë kaluar tek prokurori i shtetit dhe me delegim nga ana e tij edhe tek 
policia. Kodi, në nenin 221, paragrafi 1, parasheh se hetimi formal fillon me aktvendim 
të prokurorit të shtetit një kopje e të cilit i dërgohet pa vonesë gjyqtarit të procedurës 
paraprake. Disa veprime hetimore, në raste të ngutshme, mund t’i ndërmerr policia pa 
urdhër të shkruar të gjyqtarit të procedurës paraprake (p.sh. kontrollin sipas nenit 110, 
paragrafi 6 me kusht që brenda 12 orësh ta njoftojë gjyqtarin, ose që me urdhër të 
prokurorit të shtetit të zbatojë masë të fshehtë dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit nga 
neni 91, paragrafi 1). Në rast të tillë urdhri i prokurorit të shtetit e humb fuqinë nëse 
brenda njëzet e katër orëve nuk konfirmohet nga gjyqtari i procedurës paraprake.  
Duke pasur parasysh ristrukturimin e fazës hetimore, logjikisht konkludohet se 
shpenzimet e krijuara me rastin e ushtrimit të veprimeve hetimore nga prokurori i 
shtetit ose nga policia (kur ushtrimi i tyre delegohet nga prokurori) janë pjesë e 
shpenzimeve procedurale penale. 
Në kapitullin XXIV janë përcaktuar elementet nga të cilat përbëhen shpenzimet e 
procedurës penale.  
 
Paragrafi 1.  
 
Dispozita e paragrafit 1 përcakton në mënyrë të përgjithshme atë se çka përfshinë 
shpenzimet e procedurës penale. Sipas saj shpenzimet e procedurës penale janë 
shpenzimet e krijuara gjatë procedurës penale dhe shpenzimet e shkaktuara lidhur me 
të. Ndryshe mund të thuhet se shpenzimet e procedurës penale janë harxhimet e 
shkaktuara me rastin e shqyrtimit të lëndës kryesore (objektit themelor) dhe sekondar 
të procedurës penale. Në shpenzime të procedurës penale, më tutje, janë përfshirë 
shpenzimet përkitazi me mjetet e jashtëzakonshme juridike.  
Lëndë e procedurës penale është materia e cila shqyrtohet në procedurë dhe për të cilën 
duhet marrë vendim. Gjithë materien që paraqitet si lëndë e procedurës penale e 
ndajmë në objekt themelor dhe objekt sekondar të procedurës penale.  
Objekt themelor është çështja penale (causa criminalis) ose disa çështje penale. 
Çështja penale është ngjarje reale, e cila me përmbajtjen e vet tregon një vepër penale 
konkrete dhe kryerësin e saj, për të cilin zhvillohet procedura penale. Objekti themelor 
i procedurës penale mund të jetë lëndë shqyrtimi dhe vërtetimi vetëm në procedurën 
penale. Përndryshe, çështjet tjera ndëshkimore siç janë kundërvajtjet, deliktet 
ekonomike dhe deliktet disiplinore nuk përfshihen në objektin e procedurës penale.  
Posa paraqitet dyshimi i bazuar se është kryer një vepër penale, paditësi i autorizuar e 
fillon procedurën penale në të cilën gjykata duhet të analizojë çështjen penale nga 
aspekte të ndryshme, në mënyrë që ta ndriçojë atë. Gjykata duhet të vërtetojë elementet 
e përgjithshme dhe ato të posaçme të veprës penale, si dhe faktet që kanë të bëjnë me 
vendin dhe kohën e kryerjes së veprës penale, mjetin me të cilin është kryer vepra dhe 
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mënyrën e kryerjes, pastaj faktet që kanë të bëjnë me kryerësin e veprës penale, 
përgjegjësinë penale të tij, motivin për kryerjen e veprës, etj.  
Në realitet, ndodhë të kryhen shumë vepra penale prej një personi, apo një vepër penale 
ta kryejnë shumë persona. Në situatë të tillë fjala është për koneksitet - lidhshmërinë e 
veprave penale (forum conexitalis). Pasi që te koneksiteti ekziston njëfarë lidhshmërie 
ndërmjet veprave penale apo kryerësve të veprave penale, ekziston mundësia e 
bashkimit të procedurës ashtu që përnjëherë të zhvillohet një procedurë për të gjitha 
veprat apo për të gjithë kryerësit. Veprimi në mënyrën e sipër theksuar arsyetohet me 
faktin se gjykimi i përnjëhershëm mundëson kursim në kohë, d.m.th. shpejtim të 
procedurës dhe kursim në shpenzime, shfrytëzim të përnjëhershëm të provave dhe 
eliminon mundësinë që të lindin kundërthënie950, nëse do të merreshin shumë vendime 
veç e veç. Mirëpo duhet theksuar se bashkimi i procedurës te koneksiteti nuk është 
obligim por vetëm mundësi.  
Nga rëndësia që ka objekti themelor i procedurës penale, del se çdoherë kur flitet për 
lëndën e procedurës penale mendohet për objektin themelor, krahas të cilit është e 
mundshme, por nuk është e domosdoshme, ose nuk është e domosdoshme që në kohë 
të njëjtë, të zgjidhen edhe çështjet sekondare.  
Siç shihet, me rastin e zhvillimit të procedurës për ndriçimin dhe zgjidhjen e çështjes 
penale si lëndë kryesore, nevojitet që gjykata të marrë vendim edhe për disa çështje 
tjera, të cilat, po të mos ekzistonte vepra penale, fare nuk do të shqyrtoheshin në kuadër 
të procedurës penale. Meqë për to nuk fillohet procedura penale, por për to vendoset në 
kuadër të procedurës së filluar për zgjidhjen e çështjes penale si objekt themelor, 
çështjet e tilla i konsiderohen objekt sekondar i procedurës penale. Rrjedhimisht, objekt 
sekondar i procedurës penale është: kërkesa pasurore juridike (padia civile); çështjet 
paraprake (prejudikuese) dhe shpenzimet e procedurës penale.  
 
Paragrafi 2.  
 
Në paragrafin 2 në mënyrë analitike janë përcaktuar të gjitha harxhimet të cilat hyjnë 
në shpenzime të procedurës penale. Me qëllim që, me rastin e vendosjes, të posedohen 
të dhënat për llojin dhe lartësinë e shpenzimeve, në çdo çështje penale duhet të mbahet 
lista e shpenzimeve, e cila i bashkëngjitet shkresave të lëndës. Organi i cili e zhvillon 
procedurën ka për detyrë të kujdeset për regjistrim në mënyrë të rregullt dhe të saktë të 
shpenzimeve.  
Për sigurim të këtyre të dhënave dhe për të vendos për to, shih: edhe nenin 451, 
paragrafi 2.  
Sipas paragrafit 2 të nenit 450, shpenzimet e procedurës penale konkretisht janë 
paraqitur në nënparagrafët 2.1. deri 2.8.  
 
Nënparagrafi 2.1.  
 
Dispozita e nënparagrafit 2.1. përfshinë shpenzimet për dëshmitarë, ekspertë, për-
kthyes, stenografi dhe regjistruesi teknik, ku përfshihen:  
- shpenzimet e domosdoshme siç janë shpenzimet e udhëtimit, shpenzimet për 

ushqim dhe qëndrim në selinë e gjykatës apo të organit kompetent që zbaton pro-
                                                 
950 Vasiljević, Sistem..., fq. 193. 
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cedurë në fazën paraprake. Shpenzimet e udhëtimit përfshijnë çmimin e udhëtimit 
nga vendbanimi deri në selinë e organit dhe anasjelltas. Kompensimi për ushqim, 
eventualisht edhe për fjetje caktohet varësisht nga çmimi që ekziston për shërbime 
të tilla në selinë e organit;  

- kompensimin për fitimin e humbur, lartësia e të cilit caktohet në bazë të lartësisë së 
të ardhurave personale dhe ajo me arsye nuk është emërtuar si mëditje, sepse diç e 
tillë, me apo pa arsye, do të mund të krijonte opinionin e palës së dëshmitari 
dëshmon për mëditje;  

- shpërblimin për ekspertë, përkthyes, stenografi dhe regjistrues teknik; 
- shpenzimet e këqyrjes së vendit të ngjarjes. 
 
Nënparagrafi 2.2. shpenzimet e transportit të pandehurit nga vendbanimi ose 
vendqëndrimi i tij, deri në selinë e organit procedural; 
 
Nënparagrafi 2.3. shpenzimet për shoqërimin e të pandehurit apo të personit të 
paraburgosur;  
 
Nënparagrafi 2.4. shpenzimet e transportit dhe të udhëtimit të personave zyrtar Këtu 
hyjnë shpenzimet të cilat i kanë pasur personat zyrtarë me rastin e kryerjes së 
veprimeve procedurale konkrete jashtë selisë së gjykatës apo të organit tjetër 
procedural. Me atë rast është irelevante në cilin stad të procedurës ushtrohet veprimi 
procedural. P.sh. mbajtja e shqyrtimit gjyqësor jashtë selisë së gjykatës neni 286, 
paragrafi 2, marrja në pyetje e dëshmitarit ose e ekspertit jashtë shqyrtimit gjyqësor - 
neni 343). 
 
Nënparagrafi 2.5. shpenzimet e mjekimit të pandehurit të paraburgosur dhe shpenzimet 
e lindjes. Neni 169 rregullon të drejtën e personit të arrestuar për kontroll dhe trajtim 
mjekësor. 
 
Nënparagrafi 2.6. lidhur me paragrafin 3 të këtij neni përcaktojnë parametrat për 
caktimin e lartësisë së shumës paushalle e cila caktohet duke pasur parasysh zgjatjen 
dhe ndërlikueshmërinë e procedurës dhe gjendjen financiare të personit që ngarkohet 
me mbulimin e këtyre shpenzimeve.  
 
Nënparagrafi 2.7. shpërblimet dhe shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit.  
 
Nënparagrafi 2.8. shpenzimet e nevojshme951 për të dëmtuarin, për përfaqësuesin e tij 
ligjor dhe për përfaqësuesin e autorizuar, si dhe - shpërblimin për përfaqësuesin e 
autorizuar të tij  
  
Ndonëse me rastin e numërimit të asaj çka përfshijnë shpenzimet e procedurës penale 
në paragrafin 2 nuk janë përmendur shprehimisht, shpenzimet e procedurës penale që 
përfshijnë edhe harxhimet që kanë të bëjnë me aktivitete të posaçme gjatë procedimit 

                                                 
951 “Shpenzimet e nevojshme” sipas nënparagrafitt 2.7. dhe nënparagrafit 2.8. në të vërtetë janë “shpenzime 
të domosdoshme”, të cilave pjesëmarrësit proceduralë me rastin e zhvillimit të procedurës penale nuk mund 
t’u shmangen.  
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rreth çështjes kryesore (si p.sh. shpenzimet e procesit të përjashtimit, të kthimit në 
gjendje të mëparshme,952 konfliktit dhe delegimit të kompetencës, shpenzimet rreth 
zbatimit të masës për sigurim të interesit pasuror të cilat, kur masa nuk caktohen 
kryesisht, i paguan propozuesi. 
 
Paragrafi 3. 
 
Kornizën (minimale dhe maksimale) të shumës paushale e cakton Këshilli gjyqësor i 
Kosovës me urdhëresë administrative duke pasur parasysh:  
- zgjatjen dhe nërlikueshmërinë e procedurës, dhe  
- gjendjen financiare të personit që ngarkohet me mbulimin e këtyre shpenzimeve. 
Në rast të prishjes së aktgjykimit (ose të aktvendimit), shpenzimet e gjykimit të 
serishëm i ngarkohen të pandehurit (nëse shpallet fajtor), pa marr parasysh se me 
ankesë të cilit person është prish vendimi.953 Në këtë rast nuk vlen favori reformatio in 
peius, sepse në nenin 395 nuk është paraparë për shpenzime të procedurës penale.  
Sipas qëndrimit të Degës penale të Gjykatës Supreme Federative të datës 20. XII 1972, 
harxhimet të cilat janë krijuar para fillimit të procedurës penale me rastin e vërtetimit të 
nivelit të alkoolit tek kryerësi i veprës penale kundër sigurisë në trafik bëjnë pjesë në 
shpenzime të procedurës penale, sepse me veprimin e tillë është vërtetuar një fakt me 
rëndësi për procedurë penale dhe objektivisht paraqet një lloj ekspertimi. 
 
Paragrafi 4. 
 
Sipas paragrafit 4, shpenzimet nga paragrafi 2, nënparagrafët 2.1. deri në 2.5. të këtij 
neni dhe shpërblimi dhe shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit të caktuar dhe të 
përfaqësuesit të autorizuar të të dëmtuarit paguhen paraprakisht nga mjetet e organit që 
e zbaton procedurën (të policisë, të prokurorit të shtetit ose të gjykatës). Për to nuk 
kërkohet paradhënie nga i dëmtuari. Përjashtimi ekziston tek ekspertimi - kontrolli 
financiar (neni 148). Më vonë vendoset kush duhet të ngarkohet me pagimin e tyre. 
Për shpenzime definitivisht vendoset në fund të procedurës penale, varësisht nga 
përfundimi i saj.  
Shpenzimet për ekzekutim të vendimit nuk janë pjesë e shpenzimeve procedurale 
penale, me që çështja e ekzekutimit është rregulluar me Ligjin mbi ekzekutimin e 
sanksioneve penale. 
 

                                                 
952 Vasiljević, Grubač 1, fq. 164. Neni 95 i LPP i RSFJ i aplikueshëm në Kosovë para hyrjes në fuqi të 
Kodit të përkohshëm të procedurës penale të Kosovës shpenzimet i përkufizonte: “Shpenzime të procedurës 
penale janë harxhimet që janë bërë në lidhje me procedurën penale nga fillimi deri te përfundimi i saj dhe 
harxhimet për veprime hetimore të ndërmarra para hetuesisë”. Konsiderohej se procedura penale fillon me 
aktvendimin e gjyqtarit hetues për zbatimin e hetimit (kishte edhe pikëpamje se ajo fillon me kërkesën e 
prokurorit publik të drejtuar gjyqtarit hetues për zbatimin e hetimit). Kësisoj, shpenzimet të cilat krijoheshin 
tek prokurori publik ose tek organet e punëve të brendshme në të ashtuquajturën procedurë parapenale, me 
rastin e ndërmarrjes së veprimeve sipas 151 (tani neni 70 i KPP) nuk bënin pjesë në shpenzime të 
procedurës penale.  
953 Petrić 1, fq.193. 
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Paragrafët 5 dhe 6.  
 
Dispozitat e paragrafëve 5-6, me qëllim realizimi të drejtës për përdorim të gjuhës, 
përjashtojnë mundësinë e ngarkimit me shpenzimet e përkthimit të personave që marrin 
pjesë në procedurë, të cilët sipas dispozitave të Kodit detyrohen t’i paguajnë 
shpenzimet e procedurës penale. 
  
Paragrafi 7. 
 
Paragrafi 7 parasheh se shpërblimi dhe shpenzimet e domosdoshme të mbrojtësit të 
caktuar paguhen nga mjetet buxhetore.  
 
Neni 451 [Aktvendimi për shpenzimet e procedurës penale] 
 
1. Në çdo aktgjykim ose aktvendim me të cilin përfundohet procedura penale 

duhet përfshirë edhe vendimin për mbulimin e shpenzimeve të procedurës 
dhe shumën e tyre. 

2. Kur mungojnë të dhënat për shumën e shpenzimeve, procesmbajtësi merr 
aktvendim të posaçëm për shumën e shpenzimeve, i cili aprovohet nga 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues kur sigurohen të 
dhënat. Kërkesa me shënimet për shumën e shpenzimeve mund të paraqitet 
brenda tre muajsh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit ose të aktvendimit të 
formës së prerë për personin që ka të drejtë të paraqesë kërkesë të tillë. 

3. Kur për shpenzimet e procedurës penale është vendosur me aktvendim të 
posaçëm, për ankesë kundër atij aktvendimi vendos kolegji. 

 
Paragrafi 1.  
 
Dispozita e paragrafit 1 të nenit 451 është parimore. Ajo i vënë detyrë gjykatës që 
çdoherë, kur vendos për çështjen kryesore të procedurës penale (me aktgjykim ose me 
aktvendim me të cilin pushohet procedura penale) të marrë vendim për atë se kush 
duhet t’i paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe sa është shuma e tyre. Në këtë 
dispozitë detyrimi për pagim të shpenzimeve ka të bëjë me palët, jo me pjesëmarrësit 
tjerë, sepse kur personat e tretë mund të ngarkohen me ndonjë pjesë të shpenzimeve të 
procedurës (neni 452, paragrafi 2), ngarkimi me ato shpenzime bëhet me aktvendim të 
posaçëm.  
Përkufizimi “në çdo aktgjykim” ka të bëjë me të gjitha llojet e aktgjykimit (lirues, 
dënues ose refuzues). Në qoftë se gjykata konstaton se i mungon kompetenca, lënda i 
dërgohet gjykatës kompetente, e cila vendosë për shpenzime të procedurës. Sa i përket 
aktvendimit me të cilin pushohet procedura penale duhet kuptuar çdo aktvendim me të 
cilin pushohet procedura në formë të prerë, pavarësisht a e ka marrë prokurori i shtetit 
aktvendimin për pushim të hetimit (nenet 158, 160). Për shpenzime të procedurës 
penale duhet të vendoset edhe me aktvendimin me të cilin gjyqtari i vetëm gjykues ose 
trupit gjykues në bazë të nenit 358 e hedhë aktakuzën.  
Me rastin e vendosjes për shpenzimet e procedurës penale, si pjesë e aktgjykimit ose 
aktvendimit mbi pushimin e procedurës penale domosdo duhet të jetë vendimi lidhur 
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me atë se kush ka për detyrë t’i paguaj shpenzimet dhe, mundësisht edhe vendimi për 
atë se sa është shuma e tyre. Me qenë se realisht kemi të bëjmë me dy vendime të 
ndryshme për shpenzime, vendimet mund të merren edhe ndaras. Gjithsesi, vendimi 
me të cilin caktohet baza (kush duhet t’i paguaj), duhet të pasohet me vendim i cili 
cakton shumën e tyre. Është e preferuar që edhe vendimi për shumën e shpenzimeve të 
jetë pjesë e aktgjykimit ose aktvendimit me të cilin pushohet procedura.  
 
Paragrafi 2.  
 
Megjithatë, sipas paragrafit 2, kur mungojnë të dhënat për shumën e shpenzimeve, për 
to mund të vendoset me aktvendim të posaçëm, pasi të sigurohen të dhënat e 
nevojshme. Në rastet nga neni 452, paragrafi 2, gjithherë duhet të vendoset me 
aktvendim të posaçëm në kuadër të procedurës penale, sepse për realizim të 
shpenzimeve të procedurës penale pala nuk mund të udhëzohet në kontest civil.  
Dispozita e paragrafi 2, ofron një zgjidhje të re në krahasim me atë të mëparshmen. Në 
të vërtetë, në rastet kur mungojnë të dhënat për shumën e shpenzimeve, ajo autorizon 
procesmbajtësin të marrë aktvendim të posaçëm për to. Aktvendimi i tillë aprovohet954 
nga kryetari i trupit gjykues (natyrisht pas verifikimit ku mund të ketë edhe vërejtje ose 
sugjerime). Arsyeja për një rregullim të tillë qëndron në faktin se mbajtja e evidencës 
për shpenzimet e procedurës penale është punë teknike me të cilën nuk do duhej të 
ngarkohet gjyqtari. Zgjidhja në fjalë supozon një procesmbajtës me kualifikime 
juridike (recording clerk of the court) çfarë aktualisht nuk ekziston në gjyqësinë 
kosovare. Sidoqoftë, për ecje drejt risive gjithherë duhet qitur hapin e parë.  
Aktvendimi i posaçëm për lartësinë e shpenzimeve duhet të specifikojë llojin dhe 
shumën e shpenzimeve. Nuk mjafton të paraqitet vetëm shuma e përgjithshme e tyre. 
Shuma e përgjithshme duhet të shënohet në dispozitiv të aktvendimit, ndërsa 
specifikimi i tyre në arsyetim.  
Për shpenzimet të parapaguara nga mjetet e organit procedural. sipas nenit 450, 
paragrafi 1.1.-1.5. si dhe për pjesën paushale (parag 1.6.) gjykata vendosë sipas detyrës 
zyrtare. Për shpenzimet nga neni 450, paragrafi 1.7.-1.8. gjykata merr vendim në bazë 
të kërkesës të palës së interesuar. Kërkesa me shënimet për shumën e shpenzimeve 
mund të paraqitet në afat prej tre muajsh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit ose të 
aktvendimit të formës së prerë, personit që ka të drejtë në kërkesë të tillë. Pas kalimit të 
këtij afati, e drejta për kompensim të shpenzimeve mund të kërkohet në procedurë 
kontestimore, derisa nuk arrin parashkrimi.  
Për mundësinë e detyrimit të të miturit që t’i paguaj shpenzimet e procedurës shih 
nenin 75 i KDM. 
  
Paragrafi 3.  
 
Bazuar në paragrafi 3 kudër aktvendimit të posaçëm lejohet ankesë, zgjidhja e së cilës 
nuk bëhet në gjykatë të shkallës së dytë por në kolegj shqyrtues prej tre gjyqtarësh  

                                                 
954 Teksti në gjuhën serbe i paragrafit 2 të nenit 451, nuk është identik me tekstin shqip dhe anglisht. Për 
dallim nga tekstet në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, teksti në gjuhen serbe parasheh që kur mungojnë 
të dhënat për shumën e shpenzimeve, aktvendimin e merr gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit 
gjykues pasi t’i sigurojë të dhënat e nevojshme! 
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Neni 452 [Pagimi i shpenzimeve sipas fajit të personit që i ka shkaktuar] 
 
1. I pandehuri, i dëmtuari, mbrojtësi, përfaqësuesi ligjor, përfaqësuesi i 

autorizuar, dëshmitari, eksperti, përkthyesi dhe specialisti, pavarësisht nga 
rezultati i procedurës penale, paguajnë shpenzimet e shoqërimit të tyre 
forcërisht, të shtyrjes së një veprimi hetimor, shpenzimet tjera të 
procedurës të shkaktuara me fajin e tyre, si dhe pjesën përkatëse të shumës 
paushalle. 

2. Për shpenzimet nga paragrafi 1 i këtij neni merret aktvendim i posaçëm, 
përveç kur për shpenzimet që i paguan i pandehuri vendoset me vendim 
për çështjen kryesore. 

 
Paragrafi 1.  
 
Në procedurë penale vlen parimi se shpenzimet e procedurës duhet t'i paguaj pala apo 
personi i cili ato i ka shkaktuar me fajin e vet. Andaj edhe përcaktimin nëse i pandehuri 
do të ngarkohet me shpenzime të procedurës bëhet varësisht nga ajo se ai a është 
shpallur fajtor apo është liruar nga akuza. Në rastin kur shpenzimet janë shkaktuar me 
fajin e ndonjë subjekti tjetër, subjekti i tillë ngarkohet me ato shpenzime, sepse nuk 
është e arsyeshme që i pandehuri të ngarkohet edhe me shpenzime që janë shkaktuar 
me fajin e tjetrit.  
Pjesëmarrësit proceduralë të cilët shprehimisht janë apostrofuar në dispozitën e 
paragrafi 1, pavarësisht nga mënyra e përfundimit të procedurës penale, i bartin 
shpenzimet e procedurës penale të cilat i kanë shkaktuar me fajin e vet. Ata mund të 
jenë: 1) disa nga palët: 1) i pandehuri, 2) subjektet të cilat përfaqësojnë persona tjerë në 
procedurë: a) mbrojtësi, b) përfaqësuesi ligjor, apo c) përfaqësuesi i autorizuar; 3) 
subjektet të cilat gjenden në funksione provuese të caktuara: a) dëshmitari, b) eksperti, 
c) përkthyesi, d) specialisti. Këta persona, përveç me shpenzime të cilat i kanë 
shkaktuar me fajin e vet, në mënyrë proporcionale ngarkohen edhe me pjesën 
paushalle.955  
Ngarkimi i subjekteve të sipërpërmendur me shpenzime nuk është vetëm mundësi e 
cila varet nga vlerësimi diskrecional i organit që zhvillon procedurën, por është 
detyrim. Gjykata me rastin e marrjes së aktvendimit lidhur me shpenzimet sipas këtij 
neni udhëhiqet me vlerësimin e lirë për sa i përket shpenzimeve të shkaktuara. 
Megjithatë, kriter themelor duhet të jenë shpenzimet reale të cilat janë shkaktuar me 
shtyrjen e veprimit procedural ose të shqyrtimit gjyqësor. Aty hyjnë p.sh. shpenzimet e 
nevojshme (shpenzimet e udhëtimit dhe fitimi i humbur të personave të cilët janë 
përgjigjur në thirrje, por që serish duhet të vijnë, shpenzimet e sigurimit etj.  
I pandehuri, sipas rregullit, është i obliguar t’i kompensojë shpenzimet e procedurale 
kur shpallet fajtor (neni 451, paragrafi 1). Edhe në paragrafin 1 të nenit 452 përmendej 
i pandehuri si pjesëmarrës procedural i cili me aktvendim të posaçëm ngarkohet me 
shpenzimet të cilat i ka shkaktuar me fajin e vet. Siç është cekur më përpara, edhe i 
pandehuri mund të shkaktojë shpenzime ekstra (shpenzimet e shoqërimit të tij 
forcërisht, shpenzimet e shtyrjes së ndonjë veprimi procedural). Është fakt se edhe 
shpenzimet e tilla përfshihen në shpenzime të përgjithshme me të cilat ngarkohet i 
                                                 
955 Škulić 2, fq. 655.  



Ejup Sahiti 

1084 

pandehuri i shpallur fajtor. Mirëpo, arsyeja e potencimit se për shpenzimet ekstra të 
shkaktuara me fajin e të pandehurit vendoset me aktvendim të posaçëm, qëndron në aty 
se i pandehuri duhet t’i kompensojë shpenzimet që i ka shkaktuar me fajin e vet edhe 
atëherë kur është marrë aktgjykimi lirues ose aktgjykimi me të cilin refuzohet akuza, si 
dhe kur procedura pushohet. 
Si raste kur krijohen shpenzime të panevojshme, në paragrafin 1 përmenden: 
shoqërimit forcërisht, shtyrja a veprimit hetimor, shpenzimet tjera të procedurës. Aty 
shprehimisht nuk përmendet shtyrja e shqyrtimit gjyqësor! Sigurisht është fjala për 
lëshim teknik me rastin e hartimit të kësaj dispozite. S’ka dyshim se shpenzimet e 
panevojshme, më së shpeshti dhe më të shumta, shkaktohen me rastin e shtyrjes së 
shqyrtimit gjyqësor, shtyrja e të cilit mund të jetë rezultat i fajit të ndonjë pjesëmarrësi 
procedural. Pavarësisht nga kjo, shtyrja e shqyrtimit gjyqësor, si rast kur mund të 
krijohen shpenzime të panevojshme, mund të përfshihet nën formulimin “shpenzime 
tjera të procedurës”. Sa u përket shpenzimeve tjera procedurale të shkaktuara me fajin e 
ndonjërit nga pjesëmarrësit procedural, kjo pjesë e dispozitës nuk është aplikuar në 
praktikë dhe rreth saj nuk është deklaruar se në cilat raste tjera mund të shkaktohen 
shpenzime me fajin e tjetrit. Megjithatë, si rast i tillë mund të merret rasti kur rrethana 
të caktuara imponojnë nevojën e përsëritjes së veprimit procedural të caktuar, si p.sh. 
eksperti ka vdekur ose është sëmur psikikisht. 
Para se të vendoset për kompensim shpenzimesh sipas nenit 452, duhet të vërtetohet 
faji i pjesëmarrësit procedural. Çështja e fajit është çështje faktike, e cila në çdo situate 
duhet të çmohet veçmas. 
Duhet theksuar se detyrimi për kompensim të shpenzimeve të shkaktuara me faj, nuk 
përjashton ndëshkimin e subjektit konkret për sjellje të padisiplinuar, të cilat qartazi 
synojnë zhagitjen e procedurës penale (neni 64, paragrafi 1). 
 
Paragrafi 2.  
 
Sipas dispozitës së paragrafit 2 për shpenzimet e përshkruara në këtë nen merret 
aktvendim i posaçëm, përveç kur për shpenzimet që i paguan i pandehuri vendoset me 
vendim për çështjen kryesore. Kundër këtij aktvendimi ekziston mundësia e paraqitjes 
së ankesës sipas nenit 408, paragrafi 1 dhe 409, paragrafi 2). Marrja e aktvendimit të 
posaçëm arsyetohet me nevojën që personave të tretë, të cilët nuk janë palë 
procedurale, t’u mundësohet paraqitja e ankesës. Sikur të parashihej që edhe për këto 
shpenzime të vendoset me vendim me të cilin zgjidhet çështja kryesore, do të 
komplikohej puna rreth çështjes kryesore dhe personat e tretë (dëshmitari, eksperti etj.) 
do të privoheshin nga e drejta në ankesë.  
Aktvendimin mund ta marrë: prokurori i shtetit (neni 158, paragrafi 1) si dhe gjykata 
sipas nenit 456.  
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Neni 453 [Efekti i vendimit fajësues në kompensimin e shpenzimeve] 
 
1. Kur gjykata e shpall të pandehurin fajtor, me aktgjykim vendos se dety-

rohet t’i kompensojë shpenzimet e procedurës penale.  
2. Personi i cili është fajësuar për disa vepra penale nuk ngarkohet me kom-

pensim të shpenzimeve lidhur me veprat për të cilat është liruar nga akuza 
po qe se këto shpenzime mund të veçohen nga shpenzimet e përgjithshme. 

3. Në aktgjykimin me të cilin disa të pandehur janë shpallur fajtor, gjykata 
cakton pjesën e shpenzimeve që duhet paguar secili prej tyre, e kur kjo nuk 
është e mundur, urdhëron që të gjithë të pandehurit të ngarkohen me 
shpenzime në mënyrë solidare. Pagesa e shumës paushalle caktohet veçmas 
për secilin të pandehur. 

4. Në vendimin me të cilin vendoset për shpenzimet, gjykata mund ta lirojë të 
pandehurin nga detyrimi i kompensimit, në tërësi ose pjesërisht, të 
shpenzimeve të procedurës penale nga neni 450, paragrafi 2, nënparagrafët 
1 deri në 6 të këtij Kodi, nëse pagesa e tyre do të rrezikonte gjendjen 
materiale të të pandehurit ose të personave që ai detyrohet t’i mbështesë 
materialisht. Kur këto rrethana konstatohen pas marrjes së vendimit lidhur 
me shpenzimet, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues me 
aktvendim të posaçëm mund të lirojë të pandehurin nga detyrimi i 
kompensimit të shpenzimeve të procedurës penale ose t’i lejojë që ato t’i 
paguajë me këste. 

 
Në çdo procedurë penale, me rastin e ndriçimit dhe të zgjidhjes së çështjes penale, 
shkaktohen shpenzime procedurale, lloji dhe mënyra e pagesës së të cilave është 
përcaktuar me nenin 450. Nga dispozita e nenit 453, si dhe nga të tjerat që pasojnë del 
parimi se nga mënyra e përfundimit të procedurës penale varet edhe vendimi për atë se 
kush ngarkohet me shpenzime në një procedurë penale konkrete. 
 
Paragrafi 1.  
 
Paragrafi 1 parasheh detyrim për gjykatën që, kur e shpall të pandehurin fajtor, të 
vendos në aktgjykim se ai duhet t’i kompensojë shpenzimet procedurale. Në rast të tillë 
nuk mund të arbitrohet sa i përket detyrimit për kompensim të shpenzimeve, sepse 
dispozita ka karakter imperativ. Është çështje krejt tjetër mundësia që i pandehuri, nën 
kushte të caktuara të lirohet nga barra e shpenzimeve procedurale. Pra, i pandehuri 
ngarkohet me shpenzime të procedurës kur shpallet fajtor, pavarësisht nga lloji i 
dënimit të shqiptuar (dënim kryesor, alternative, plotësues - neni 42 i KP; kur është 
shpallur fajtor e është liruar nga dënimi - neni 77 i KP; kur shqiptohet vërejtja 
gjyqësore neni 86 i KP; si dhe kur ndaj tij është shqiptuar masa e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore - neni 87 KP. I 
pandehuri, i cili nuk është shpallur fajtor, nuk ngarkohet me shpenzime procedurale 
(pavarësisht nga pengesat formale që kanë sjellë te aktgjykimi refuzues, apo nga 
pengesat faktike -sëmundja e tij shpirtërore me rastin e kryerjes së veprës penale ose në 
kohën e gjykimit etj. Ai nuk ngarkohet as me shpenzimet e shkaktuara me fajin e 
personit tjetër (nenet 452, 454). Mirëpo, i pandehuri, megjithëse nuk është shpallur 
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fajtor, ngarkohet me ato shpenzime të cilat i ka shkaktuar me fajin e vet (neni 452, 
paragrafi 1).  
 
Paragrafët 2 dhe 3.  
 
Paragrafët 2-3 kanë të bëjnë me koneksitetin - kur i pandehuri gjykohet për kryerje të 
disa veprave penale, ose kur disa të pandehur gjykohen pë një ose më shumë vepra 
penale. Në të vërtetë, kur i pandehuri gjykohet për disa vepra penale dhe për disa prej 
tyre shpallet fajtor, e për një ose disa vepra lirohet nga akuza, ai nuk mund të ngarkohet 
me shpenzimet për veprat penale për të cilat është liruar nga akuza, po që se këto 
shpenzime mund të veçohen nga shpenzimet e përgjithshme. Në këtë drejtim, ekziston 
parimi themelor se gjykata duhet t’i vërtetojë shumën e shpenzimeve të krijuara me 
rastin e kryerjes së veprimeve procedurale lidhur me veprën ose veprat penale për të 
cilat i pandehuri shpallet fajtor. Posaçërisht duhet të përcaktojë shumën e shpenzimeve 
për vepra penale për të cilat lirohet nga akuza ose akuza refuzohet dhe të marrë vendim 
se ato janë ngarkesë e mjeteve buxhetore. Disa shpenzime procedurale të cilat kanë të 
bëjnë me një vepër penale konkrete (për të cilën është liruar nga akuza) mund dhe 
duhet të ndahen si p.sh. kur dëshmitarët ose eksperti janë marrë në pyetje apo këqyrja 
është bërë vetëm për atë vepër penale. 
Kur për disa të pandehur (bashkekzekutor, ndihmës, shtytës, organizator) të cilët kanë 
kryer një vepër penale zhvillohet procedurë e përbashkët, gjykata parimisht duhet të 
caktojë pjesën e shpenzimeve që duhet paguar secili prej tyre. Ndarja e shpenzimeve 
nuk paraqet problem kur ato shkaktohen gjatë kryerjes së veprimit procedural i cili ka 
të bëjë me një të pandehur konkret, si p.sh. kur analiza e AND-së është kryer vetëm 
ndaj një të pandehuri, kur për ndonjërin është bërë ekspertimi psikiatrik, ose ekspertimi 
financiar, ose është mjekuar derisa ka qenë në paraburgim etj. dhe për atë vepër penale 
është liruar nga akuza. Por, me qenë se në praktikë gjykata mund të përballet me raste 
ku nuk është e mundur të ndahen shpenzimet për secilin të pandehur, paragrafi 3 e 
autorizon gjykatën që ngarkimi me shpenzime ta bëjë në mënyrë solidare. Me rastin e 
marrjes së vendimit për ngarkim me shpenzime procedurale penale në mënyrë solidare 
patjetër duhet pasur kujdes që ndonjë i pandehur mos të ngarkohet me pagim të 
shpenzimeve të cilat objektivisht nuk është i detyruar t’i bartë. 
Pjesa paushall caktohet veçmas për secilin të pandehur. Ngarkimi me këto shpenzime 
nuk mund të bëhet në mënyrë solidare. 
Edhe kur procedura e përbashkët zhvillohet për disa të pandehur, të cilët kanë kryer 
disa vepra penale, ndarja e shpenzimeve duhet të bëhet sipas kritereve të njëjta sikuese 
kur shumë persona akuzohen se kanë kryer një vepër penale (paragrafi 3). Mirëpo, në 
rast të tillë situata është më e komplikuar për shkak të unitetit të procesit provues, ashtu 
që nganjëherë ndarja e shpenzimeve do të jetë e parealizueshme.956  
Çështje e posaçme është raporti i pohimit apo i mohimit të disa të pandehurve dhe 
ndikimi i atij raporti në shkaktimin e shpenzimeve dhe në shpërndarjen e tyre. P.sh. një 
i pandehur pohon në detaje faktet relevante të kryerjes së veprës penale, kurse tjetri 
kategorikisht i mohon ato. Ekspertimi i caktuar për atë rrethanë, i cili ka qenë shumë i 
ndërlikuar dhe i kushtueshëm, përkundër mospranimit kategorik të njërit të pandehur, 
vërteton gjendjen ashtu siç ka pohuar i pandehuri tjetër. Në rast të tillë secili i pandehur 
                                                 
956 Petrić 1, fq. 200. 
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ka shfrytëzuar të drejtën në mbrojtje e cila sipas vlerësimit të tij i është përshtatur. 
Mirëpo, rreth njërës mbrojtje ka qenë e domosdoshme të caktohet ekspertimi i cili 
kushton, kurse për tjetrën nuk ka pasur nevojë për ekspertim. Prandaj është pikëpyetje 
nëse i pandehuri, i cili ka pohuar veprën, është i detyruar t’i kompensojë shpenzimet të 
cilat, sa i përket mbrojtjes së tij, nuk kanë qenë të nevojshme.  
Shikuar në përgjithësi, duhet thënë se me rastin e marrjes së vendimit për shpenzimet 
procedurale çdo herë duhet pasur parasysh disa fakte të rëndësishme siç janë: a) çështja 
e fajit; b) çështja e mundësisë së ndarjes së shpenzimeve në raport midis veprave 
penale ose midis të pandehurve; c) faji për shpenzime konkrete; dhe ç) ekzistimi ose 
mosekzistimi i bazës për lirim nga detyrimi për kompensim të shpenzimeve 
procedurale. Të gjitha faktet e përmendura duhet të jenë objektivisht dhe realisht të 
pranishme në çdo vendim konkret për shpenzime procedurale. Vetëm parafrazimi i 
dispozitave ligjor nuk i jep vendimit përmbajtje dhe objektivitet. 957  
 
Paragrafi 4.  
 
Paragrafi 4 parasheh mundësinë e lirimit në tërësi ose të pjesëshëm të të pandehurit nga 
shpenzimet procedurale sipas nenit 450, paragrafi 2, nënparagrafi 2.1.-2.6., të cilat do 
duhej t’i kompensojë kur është shpallur fajtor. Për shpenzimet për të cilat merret 
aktvendim i posaçëm sipas nenit 452 nuk mund të ketë lirim. 
Vendimi për lirim nga detyrimi për kompensim të shpenzimeve procedurale duhet të 
merret në bazë të fakteve objektivisht të vërtetuara (kurrsesi jo në bazë të vlerësimit të 
lirë apo në mënyrë arbitrare), të cilat arsyetojnë konkludimin se në rastin konkret janë 
plotësuar kushtet ligjore për një vendim të tillë. Për lirim të pandehurit nga obligimi që 
t’i kompensojë shpenzimet procedurale nevojitet të ekzistojë njëra prej dy rrethanave: 
a) nëse pagesa e shpenzimeve do të rrezikonte gjendjen materiale të vetë të pandehurit, 
i cili jeton vetëm dhe nuk ka detyrim ta mbajë askënd, dhe b) nëse pagesa e tyre do të 
rrezikonte gjendjen materiale të personave të cilët i pandehuri duhet t’i mbështesë 
materialisht. 
Me “rrezikim të gjendjes materiale” duhet të kuptojmë mungesën e mjeteve të 
nevojshme për të jetuar, çka mund të jetë e pranishme te i pandehuri ose te personat të 
cilët ai duhet t’i mbajë. Mbajtja nënkupton sigurim të një minimumi të nevojshëm për 
ekzistencë. Thënë ndryshe, rrezikimi i gjendjes materiale reflektohet në mbajtjen e të 
pandehurit, apo të personave të cilët ai duhet t’i mbajë. Në këtë rast kemi të bëjmë me 
situatën kur ka mundësi që, me pagim të shpenzimeve procedurale, duke pasur 
parasysh gjendjen materiale dhe mundësinë e fitimit të të ardhurave, i pandehuri do të 
sillej në situatë që nuk mund të mbajë vetën e tij ose personat, të cilët sipas ligjit, duhet 
t’i mbajë. 
Kur rrethanat të cilat kanë të bëjnë me lirim në tërësi ose të pjesshëm të pandehurit nga 
detyrimi për kompensim të shpenzimeve procedurale konstatohen pas marrjes së 
vendimit lidhur me shpenzimet, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 
me aktvendim të posaçëm mund të lirojë atë nga detyrimi i kompensimit të 
shpenzimeve të procedurës penale ose t’i lejojë që ato t’i paguajë me këste. 
Më në fund duhet theksuar se, ndonëse dispozita e paragrafi 4 thotë se gjykata “mund 
ta lirojë” të pandehurin nga detyrimi i kompensimit, në tërësi ose pjesërisht, të 
                                                 
957 Cf. Ibid., fq. 201.  
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shpenzimeve procedurale, kuptimi i kësaj dispozite është se gjykata patjetër duhet të 
hetojë a ekziston nevoja e tillë. Nëse bindet se i pandehuri me pagim të shpenzimeve 
procedurale do të sillte në pikëpyetje mbajtjen e tij ose të personave, të cilët sipas ligjit, 
duhet t’i mbajë, atëherë gjykata duhet ta lirojë të pandehurin tërësisht ose pjesërisht nga 
detyrimi që t’i kompensojë shpenzimet procedurale. Veprimi në të kundërtën do të 
ishte në kundërshtim me parimin e zhvillimit të drejt të procedurës penale (neni 1, 
paragrafi 2, neni 5, paragrafi 1).  
  
Neni 454 [Efekti i vendimeve të tjera lidhur me kompensimin e shpenzimeve] 
 
1. Kur pushohet procedura penale apo kur merret aktgjykimi me të cilin i 

pandehuri lirohet nga akuza ose me të cilin refuzohet akuza, gjykata në 
aktvendim apo në aktgjykim shënon se shpenzimet e procedurës penale nga 
neni 450, paragrafi 2, nënparagrafi 1 deri në 5 të këtij Kodi, shpenzimet e 
nevojshme të të pandehurit dhe kompensimi i shpenzimeve të nevojshme të 
mbrojtësit paguhen nga mjetet buxhetore, përveç në rastet e caktuara në 
paragrafët vijues të këtij neni. 

2. Personi i cili me vetëdije ka paraqitur kallëzim të rremë i paguan 
shpenzimet e procedurës penale. 

3. I dëmtuari i cili është tërhequr nga propozimi për ndjekje penale dhe si 
rrjedhojë e kësaj procedura pushon, detyrohet t’i paguajë shpenzimet e 
procedurës penale nëse i pandehuri nuk ka paralajmëruar se do t’i paguajë 
ato. 

 
Me dispozitat e këtij neni rregullohet çështja e kompensimit të shpenzimeve 
procedurale kur procedura penale pushohet dhe kur merret aktgjykimi me të cilin i 
pandehuri lirohet nga akuza ose akuza refuzohet. 
 
Paragrafi 1.  
 
Bazuar në paragrafin 1, kur procedura penale është zhvilluar në bazë të aktakuzës së 
prokurorit të shtetit dhe në atë rast procedura penale pushohet ose përfundon me 
aktgjykim lirues ose me aktgjykim refuzues, shpenzimet paraprakisht të paguara nga 
mjetet buxhetore të organit procedural (neni 450, paragrafi 2, nënparagrafi 2.1.-2.5.), 
nuk kompensohen nga prokuroria e shtetit, por definitivisht mbeten të paguara nga 
mjetet buxhetore të saj. Kur në rastet e sipër përmendura akuza nuk ka pasur sukses, 
nën kusht të caktuara ligjore gjithashtu shpenzimet e nevojshme të pandehurit si dhe 
shpenzimet e nevojshme dhe shpërblimi i mbrojtësit, paguhen nga mjetet buxhetore. 
Shpenzimet e mbrojtjes profesionale të pandehurit duhet t’i njihen pavarësisht a ka 
qenë mbrojtja e detyrueshme apo fakultative. Shuma e tyre llogaritet sipas Tarifës mbi 
kompensimet dhe shpërblimet e avokatit në procedurën penale. 
 
Paragrafi 2.  
 
Sipas paragrafit 2, personi i cili me vetëdije ka paraqitur kallëzim të rremë i paguan 
shpenzimet e procedurës penale. Me paraqitje të kallëzimit penal të rrejshëm vëhet në 
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lëvizje aktiviteti procedural penal, me ç’rast tek organi procedural, dhe eventualisht të 
pandehurit, shkaktohen shpenzime. Është logjike që shpenzimet e tilla t’i kompensojë 
personi i cili me vetëdije ka paraqitur kallëzim penal të rremë. Andaj, kallëzuesi i 
rremë ka për dëtyrë t’i paguaj të gjitha shpenzimet nga neni 450, paragrafi 2, 
nënparagrafi 2.1.-2.8. 
Kallëzimi penal i rremë nga paragrafi 2 mund të jetë e paraqitur nga i dëmtuari ose nga 
personi i tretë. 
Në teorinë procedurale, të shprehur në komentarë të kodit të procedurës penale, 
ekzistojnë dy pikëpamje të ndryshme rreth asaj se cili moment duhet të merret se është 
bërë kallëzim i rremë, në mënyrë që paraqitësi i tij të ngarkohet me shpenzimet 
procedurale (në procedurë të zhvilluar sipas kallëzimit të rremë). Disa958 mendojnë se, 
pavarësisht nga fakti se kodi nuk e thotë shprehimisht, vendimi për kompensim të 
shpenzimeve të shkaktuara me kallëzim të rrejshëm mund të merret vetëm kur me 
aktgjykim të formës së prerë vërtetohet se personi konkret ka paraqitur kallëzim të 
rremë. 
Të tjerët959 mendojnë se për marrje të vendimit në kuptim të paragrafi 2 nuk është e 
domosdoshme të jetë marrë vendimi për vepër penale kallëzim i rremë. Çështja nëse 
kallëzimi penal është i rremë apo jo zgjidhet si çështje paraprake me vlerë vetëm 
përkitazi me detyrimin për kompensim të shpenzimeve. Zgjidhja e tillë është 
pragmatike, e cila të dyshuarin për kallëzim të rremë nuk e shpall fajtor.  
Pikëpamjen e dytë e konsiderojmë të arsyeshme, sepse në rastin konkret nevoja për të 
vendosur për shpenzimet procedurale në çështjen penale të zhvilluar në bazë të 
kallëzimit penal të rremë, është aktuale. Nuk do të ishte logjike pritja derisa aktgjykimi 
për kallëzim të rremë të marrë formën e prerë.  
 
Paragrafi 3.  
 
Sipas paragrafi 3 tërheqja e të dëmtuarit nga propozimi për ndjekje penale, e cila 
rezulton me pushimin e procedurës, nuk e liron të dëmtuarin nga detyrimi që t’i 
kompensojë shpenzimet, përveç nëse i pandehuri ka paralajmëruar se do t’i paguaj ato.  
 
Neni 455 [Shpërblimi dhe shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit 

ose të përfaqësuesit të autorizuar] 
 
1. Shpërblimi dhe shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit ose të dëmtuarit 

detyrohet t’i paguajë personi i përfaqësuar pavarësisht se kush detyrohet të 
paguajë shpenzimet e procedurës penale në bazë të urdhrit të gjykatës, 
përveç kur mbrojtësi caktohet sipas nenit 57, paragrafi 2 ose 3 apo nenit 58 
të këtij Kodi. 

2. Mbrojtësi ose përfaqësuesi i autorizuar, të cilët nuk janë anëtarë të Odës së 
Avokatëve, nuk kanë të drejtë në kompensim. Ata kanë të drejtë në 
shpenzimet e nevojshme, kurse anëtarët e Odës së Avokatëve kanë të drejtë 
edhe në fitimin e humbur. 

                                                 
958 Petrić 1, fq. 204, Škulić 2, fq. 659.  
959 Vasilević-Grubač 1, fq. 174; Marina, op. cit., fq. 98. 
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Paragrafi 1.  
 
Mbrojtësi apo përfaqësuesi i autorizuar janë persona profesionalë të cilët në procedurë 
penale angazhohen për t’u afruar ndihmë juridike personave të përfaqësuar. Më herët 
është thënë se raporti midis mbrojtësit dhe të pandehurit dhe raporti ndërmjet 
përfaqësuesit të autorizuar dhe personit të përfaqësuar është raport kontraktues për 
autorizim dhe afrim të ndihmës juridike. Prandaj shuma e asaj që i pandehuri ose i 
përfaqësuari duhet t’ia paguaj avokatit të tij nuk caktohet me vendim mbi shpenzimet e 
procedurës penale. Ajo është çështje e kontratës, e nëse nuk ka kontratë, atëherë sipas 
tarifës për shpërblimin e avokatëve. Në rast kontesti, çështja mund të paraqitet në 
procedurën kontestimore.  
Rregulla e përgjithshme është se shpenzimet për mbrojtje dhe për përfaqësim në 
procedurë penale i paguan personi i përfaqësuar (i pandehuri ose i dëmtuari), 
pavarësisht kush detyrohet me vendim gjyqësor t’i paguaj shpenzimet procedurale. Nga 
rregulla e përgjithshme ekziston përjashtim nga obligimi për pagim të shpenzimeve të 
nevojshme dhe të shpërblimit për mbrojtësin e caktuar sipas detyrës zyrtare. Ekzistojnë 
tri situata procedurale ku gjykata apo organi i cili zbaton procedurën paraprake të 
pandehurit i cakton mbrojtës në shpenzime publike. Në situatë të tilla shpenzimet e 
nevojshme dhe shpërblimi për mbrojtësin nuk mund t’i ngarkohen të pandehurit. 
Mbrojtësi në shpenzime publike caktohet: kur mbrojtja profesionale është e 
obligueshme, ndërsa i pandehuri as të afërmit e tij nuk kanë angazhuar mbrojtës; kur i 
pandehuri gjatë procedurës ka mbetur pa mbrojtës (neni 57. paragrafi 2 dhe 3); si dhe 
kur organi procedural në bazë të kërkesës së të pandehurit cakton mbrojtës kur mbrojtja 
nuk është e detyruar. Nëse policia ose prokurori i shtetit refuzon kërkesën e të 
pandehurit për caktim të mbrojtësit në shpenzime publike kur mbrojtja nuk është e 
detyrueshme, i pandehuri mund t’i ankohet gjyqtarit të procedurës paraprake (neni 58).  
Gjithashtu, kur i pandehuri shpallet fajtor dhe ngarkohet me shpenzime të procedurës 
penale, atëherë edhe shpenzimet e nevojshme dhe shpërblimi i përfaqësuesit të 
autorizuar960 hyjnë në kuadër të shpenzimeve të gjithëmbarshme, të cilat i paguan i 
pandehuri. Me këtë rast duhet cekur se detyrimi për t’i kompensuar shpenzimet e 
nevojshme dhe shpërblimin e mbrojtësit apo të përfaqësuesit të autorizuar nuk 
realizohet nëpërmjet pagesës direkt personit në dobi të cilit është deklaruar vendimi për 
shpenzimet procedurale nga ky nen. Ato paguhen në buxhet. Pastaj personi i 
autorizuar, brenda tre muajsh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit ose aktvendimit të 
formës së prerë mund të kërkojë nga gjykata kompensimin e tyre (neni 451, paragrafi 
2). 
Sa i përket lirimit nga detyrimi për kompensim të shpenzimeve për mbrojtje duhet bërë 
dallim midis mbrojtësit të zgjedhur (nga i pandehuri ose nga personat sipas nenit 53, 
paragrafi 8) dhe mbrojtësit të caktuar nga organi procedural sipas nenit 57 ose 58. Po 
ashtu duhet pasur parasysh nëse mbrojtja ka qenë e detyrueshme apo jo. Mbrojtësin e 
                                                 
960 Dispozita e nenit 82 të Kodit të përkohshëm të procedurës penale parashihte detyrimisht përfaqësuesin e 
autorizuar në disa raste dhe për disa vepra penale. Kur në rastet e përfaqësimit të detyrueshëm i dëmtuari 
apo përfaqësuesi i tij ligjor nuk angazhonte përfaqësues të autorizuar, kryetari i gjykatës apo autoriteti 
kompetent që zbaton procedurën paraprake caktonte përfaqësues të autorizuar në shpenzime publike. Kodi 
tani në fuqi më nuk specifikon raste ku përfaqësuesi i autorizua do të ishte i obligueshëm. Kodi në nenin 63 
parasheh se i dëmtuari mund të përfaqësohet nga përfaqësuesi anëtar i Odës së Avokatëve të Kosovës, nga 
mbrojtësi i viktimave, dhe ta përfaqësojë veten.  
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zgjedhur çdoherë e paguan personi që e ka angazhuar, pavarësisht a ka qenë mbrojta e 
detyrueshme apo jo. 
Dihet se mbrojtësi caktohet te mbrojtja e detyrueshme nën kushtet e nenit 57; pastaj 
kur i pandehuri nuk mund t’i paguaj shpenzimet e mbrojtjes dhe me atë rast kërkon t’i 
caktohet mbrojtës në shpenzime publike; si dhe kur organi procedural vlerëson se 
caktimin e mbrojtësit në shpenzime publike e kërkojnë interesat e drejtësisë (neni 58). 
Shtrohet pyetja si qëndron puna me shpenzimet për mbrojtje (shpërblim dhe shpenzime 
të nevojshme të mbrojtësit) në rastet kur mbrojtësin e ka caktuar organi procedural. 
Shpenzimet e mbrojtjes së ashtuquajtur për të varfër paguhen nga mjetet buxhetore 
edhe atëherë kur i pandehuri pasi që është shpallur fajtor është ngarkuar me shpenzimet 
procedurale. Nuk është logjike që i pandehuri të ngarkohet edhe me shpenzimet e 
mbrojtjes kur mbrojtësi është caktuar pikërisht për shkak të gjendjes së dobët materiale 
të të pandehurit. Në anën tjetër, sa i përket caktimit të mbrojtësit kur mbrojtja është e 
detyrueshme, organi procedural nuk udhëhiqet me gjendjen materiale të pandehurit, por 
gjendet në situatë që duhet ta caktojë mbrojtësin për arsye se askush nga personat e 
autorizuar nuk ka angazhuar mbrojtës, ndërsa në rastin konkret gjykimi nuk mund të 
mbahet pa mbrojtës.  
Për dallim nga zgjidhja që figuronte në LPP të RSFJ, 961 dispozita e paragrafi 1 e nenit 
455 të KPP, duke i u referuar nenit 57, paragrafi 2 dhe 3, dhe nenit 450, paragrafi 2, 
nënparagrafi 2.7. reflekton një qasje tjetër nga zgjidhja e më përparshme, sepse 
parasheh që shpenzimet e mbrojtësit të caktuar paguhen nga mjetet buxhetore e jo nga i 
pandehuri.  
Mundësia e angazhimit të mbrojtësit në procedurë penale është e drejtë themelore për 
mbrojtje e të pandehurit, të cilën ai e shfrytëzon sipas gjykimit-vlerësimit të vet. I 
pandehuri harton strategjinë e vet për mbrojtje. Në atë strategji, për shkaqe të njohura 
atij, mund mos të gjejë vend angazhimi i mbrojtësit (mund të jetë në shenjë revolte për 
zhvillim të procedurës penale kundër tij, se kësisoj dëshiron ta sfidojë gjykatën etj.). 
Në këtë drejtim duhet pasur parasysh faktin se realizimi i mbrojtjes profesionale në 
procedurë penale nuk ka të bëjë thjesht vetëm me një të drejtë të pandehurit, me një të 
drejtë dispozitive të tij, të cilën ai sipas vullnetit të vet e shfrytëzon ose jo. Te mbrojtja 
e detyrueshme ekzistimi i mbrojtësit në procedurë penale është obligim i paraparë si në 
interes të pandehurit, ashtu edhe në interes të funksionimit të mirë të gjyqësisë. Andaj, 
në rast se tek mbrojtja e detyrueshme i pandehuri (ose personat nga neni 53, paragrafi 
8) nuk angazhon mbrojtës, atij i caktohet (i imponohet) mbrojtësi të cilin do duhej ta 
pranojë. Mbetet për të parë çfarë kostoje të shpenzimeve për buxhet shkakton caktimi i 
mbrojtësit në shpenzime publike atëherë kur të pandehurit, të vetëdijshëm se me 
mosangazhim të mbrojtësit i cili kushton, barrën materiale ia hedhin shoqërisë. Shih: 
komenttet e neni 58. 
Megjithatë, nga e drejta për të pasur mbrojtës mund të hiqet dorë nën kushtet e nenit 
53, paragrafi 3. Mirëpo, në rastet e mbrojtjes së detyruar, mund të hiqet dorë nga e 
drejta për të pasur mbrojtës në qoftë se një avokat mbrojtës mbahet për të vepruar si 

                                                 
961 Në legjislacionin më përpara të aplikueshëm në Kosovë, i pandehuri me gjendje të mirë materiale, 
përkundër faktit se te mbrojtja e detyrueshme nuk ka dashur të angazhojë mbrojtës, dhe si rezultat i kësaj 
është caktuar mbrojtësi sipas detyrës zyrtare, ka mundur të ngarkohet edhe me pagim të shpërblimit dhe të 
shpenzimeve të nevojshme të mbrojtësit të caktuar. 
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"avokat në gatishmëri" me përgjegjësi për të këshilluar të pandehurin gjatë procedurës, 
dhe në qoftë se i pandehuri tërheq heqjen dorë, avokati në gatishmëri bëhet mbrojtës. 
Me qenë se Kodi tani parasheh angazhim të përfaqësuesit të autorizuar në mënyrë 
fakultative, e nuk parasheh caktim të tij sipas detyrës zyrtare, shpenzimet e nevojshme 
dhe shpërblimin e përfaqësuesit të autorizuar i paguan i dëmtuari. Konform nenit 451, 
paragrafi 2, i dëmtuari ka të drejtë të kërkojë kompensimin e tyre.962 Me atë rast shuma 
e shpërblimit të përfaqësuesit të autorizuar përcaktohet sipas tarifës për shpërblimin e 
avokatve.  
  
Paragrafi 2.  
 
Dispozita e paragrafit 2 të nenit 445 parasheh se mbrojtësi ose përfaqësuesi i 
autorizuar, të cilët nuk janë anëtarë të Odës së Avokatëve, nuk kanë të drejtë në 
shpërblim /kompensim/. Ata kanë të drejtë në shpenzimet e nevojshme, kurse anëtarët e 
Odës së Avokatëve kanë të drejtë edhe në fitimin e humbur. Dispozita përkatëse e ligjit 
të aplikueshëm para hyrjes në fuqi të KPPK i referohej mbrojtësit ose përfaqësuesit të 
autorizuar, të cilët nuk janë avokat … (sipas saj mbrojtës ka mundur me qenë edhe 
juristi i diplomuar i cili nuk kishte titullin avokat). Kjo dispozitë mekanikisht është 
transferuar në Kod me ndryshim të fjalëve “të cilët nuk janë avokat” në”të cilët nuk 
janë anëtarë të Odës së Avokatëve”.  
Po që se dispozitën e paragrafit 2, e vendosim në raport me nenin 54, paragrafi 1, i cili 
parasheh se për mbrojtës mund të angazhohet vetëm avokati i cili është anëtar i Odës së 
Avokatëve, si dhe me nenin 63 me arsye shtrohet pyetja nëse fare ka nevojë që ajo të 
ekzistojë.  
 
Neni 456 [Vendimi përfundimtar mbi detyrimin për pagesën e shpenzimeve] 
 
1. Vendimin përfundimtar lidhur me detyrimin për pagesën e shpenzimeve që 

shkaktohen në gjykatën themelore e merr gjyqtari apo kolegji kompetent i 
gjykatës themelore në pajtim me këtë Kapitull. 

2. Vendimin përfundimtar lidhur me detyrimin për pagesën e shpenzimeve që 
shkaktohen në Gjykatën e Apelit e merr kryetari i kolegjit të Gjykatës së 
Apelit në pajtim me këtë Kapitull. 

3. Vendimin përfundimtar lidhur me detyrimin për pagesën e shpenzimeve që 
shkaktohen në Gjykatën Supreme e merr kryetari i kolegjit të Gjykatës 
Supreme në pajtim me këtë Kapitull. 

4. Kushtet e këtij Kapitulli zbatohen përshtatshmërisht për shpenzimet e 
shkaktuara në procedurën e mjeteve të jashtëzakonshme juridike. 

 
Dispozitat e nenit 456 përcakton atë se kush merr vendim përfundimtar për pagimin e 
shpenzimeve që shkaktohen nëpër instancat gjyqësore përkatëse. 

                                                 
962 Në procedurë penale, gjykata nuk është e autorizuar të dëmtuarin me kërkesën për kompenzim të 
shpenzimeve procedurale ta udhëzojë në procedurë kontestimore (VSS K ž 1521/73 të dt. 11.IX1973 - Petrić 
1, fq. 207). Gjykata duhet t’i zgjidhë të gjitha çështjet lidhur me shpenzimet me vendim përkatës sipas 
dispozitave të procedurës penale.  
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Paragrafi 1.  
 
Në gjykatë themelore vendimin përfundimtar lidhur me detyrimin për pagesën e 
shpenzimeve të shkaktuara në atë gjykatë e merr gjyqtari ose kolegji kompetent sipas 
dispozitave të kapitullit XXIV. Gjyqtar kompetent sipas rregullit është gjyqtari i vetëm 
gjykues apo kryetari i trupit gjykues kur para shqyrtimit të dytë marrë aktvendim për 
hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës sipas nenit 253. Në këtë kontekst, 
gjyqtari i vetëm gjykues është gjyqtar kompetent për të marrë vendim përfundimtar për 
ngarkim me shpenzime të procedurës në çështjet penale gjykimi i të cilave është në 
kompetencë të tij.  
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Vendimin përfundimtar lidhur me detyrimin për pagesën e shpenzimeve të shkaktuara 
në Gjykatë të Apelit apo në Gjykatë Supreme të Kosovës e merr kryetari i kolegjit të 
gjykatës përkatëse sipas dispozitave të kapitullit XXIV. 
Në procedurë të ankimit shpenzimet shkaktohen kur gjykata e shkallës së dytë, apo 
gjykata e shkallës së tretë mban seancë kolegji (neni 390), dhe kur mbahet shqyrtimi 
gjyqësor në Gjykatë të Apelit (neni 392). Shpenzimet procedurale kur Gjykata e Apelit 
vendosë në seancë kolegji kanë të bëjnë me shoqërimin e të pandehurit i cili gjendet në 
paraburgim ose në mbajtje të dënimit (neni 390, paragrafi 2). Në qoftë se në seancë 
kolegji kanë marrë pjesë palët (kur i pandehuri mbrohet në liri) dhe mbrojtësi, 
shpenzimet e tyre nuk janë shpenzime procedurale të gjykatës më të lartë, sepse gjykata 
këta persona vetëm i njofton për seancë, kurse ardhja e tyre në seancë nuk është e 
detyrueshme.963  
Në këtë stad procedural, shpenzimet përcaktohen sipas natyrës së vendimit (llojit të 
aktgjykimit) që merret në Gjykatë të Apelit. I pandehuri, ankesa e të cilit ka rezultuar e 
suksesshme, për sa i përket ndryshimit të llojit dhe masës së dënimit, por nuk ka arritur 
ta ndryshojë karakterin e vendimit (aktgjykimi edhe më tej ka ngel dënues), i paguan 
shpenzimet e procesit ankimor. 
Pala e cila tërhiqet nga ankesa duhet t’i kompensojë palës tjetër shpenzimet e krijuara 
lidhur me ankesë.  
Në qoftë se ankesa aprovohet dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë prishet, 
çështja kthehet në gjykim të sërishëm. Me atë rast shpenzimet e gjykimit të serishëm i 
paguan personi i cili me një detyrim të tillë ngarkohet me vendim të ri. Vetëm kur 
gjykata e aprovon ankesën, ose kur duke vepruar sipas detyrës zyrtare (neni 394), e 
ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë dhe të pandehurin e liron nga akuza, ose e 
refuzon akuzën, atëherë merr vendim për shpenzime procedurale ndryshe nga gjykata e 
shkallës së parë. 
Për shpenzimet e shkaktuara në procedurë të ankimit gjykata e mjetit juridik vendosë 
me vendim me të cilin zgjidhet çështja kryesore. Vendimi për shpenzime të procedurës 
nuk mund të apelohet, përveç me ankesë kundër vendimit me të cilin është vendosur 
çështja kryesore, kur vendimi i tillë mund të apelohet (neni 407). 
  

                                                 
963 Sijerčić-Čolić, Vuleta, Hadžiomerović, Komentar, fq. 131.  
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Paragrafi 4.  
 
Paragrafi 4 parasheh aplikim përshtatshmërisht të dispozitave të kapitullit XXIV (nenet 
450-457) për shpenzimet e shkaktuara në procedurë që ndërlidhen me mjetet e 
jashtëzakonshme juridike.  
  
Neni 457 [Rregulloret për shpenzimet] 
 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës nxjerr urdhëresë administrative me të cilën 
rregullohen më detajisht çështjet e pagesës së shpenzimeve të shkaktuara në 
procedurën penale në gjykatë, e cila mund të ndryshohet për çdo vit. 

  
Për rregulla më të detajuara përkitazi me pagimin e shpenzimeve, dispozita e nenit 457, 
autorizon Këshillin Gjyqësor të Kosovës të nxjerr një urdhërese administrative.  
Në dispozitat të cilat rregullojnë kompensimin e shpenzimeve dhe të shpërblimit të 
avokatit janë rregulluar në mënyrë të detajuar të gjitha çështjet, si ato që kanë të bëjnë 
me ndonjë parashtresë, po ashtu edhe për ndonjë veprim procedural, si dhe për 
pjesëmarrjen në procedurë.  
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Kapitulli XXV: Kërkesat pasurore juridike 
 
Objekt themelor i procedurës penale është shqyrtimi i raportit penalo juridik të 
shkaktuar me kryerjen e veprës penale. Me fjalë tjera, kur dyshohet se është kryer një 
vepër penale, organet procedurale, për të marrë vendim për çështjen penale, duhet të 
sigurojnë përgjigjen në disa pyetje të rëndësishme siç janë: a është kryer vepra penale, 
a është personi kundër të cilit zbatohet procedura- kryerës i asaj vepre penale, kryerësi i 
veprës penale a ka përgjegjësi penale. Nëse fitohet përgjigja pozitive në këto tri pyetje, 
atëherë kryerësit të veprës penale duhet t’i shqiptohet sanksioni i paraparë. Në 
procedurë penale njëkohësisht shqyrtohen edhe çështjet tjera të cilat janë të karakterit 
adeziv dhe paraqesin objekt sekondar të procedurës. Në procedurë penale çdoherë 
duhet të vendoset për shpenzime të procedurës penale dhe për konfiskimin e dobisë 
materiale të fituar me kryerje të veprës penale, nëse kjo e fundit nuk është përfshi me 
kërkesën pasurore juridike, sepse nuk ka procedurë tjetër për shqyrtimin e tyre. Mirëpo, 
vepra penale mund të ketë një varg pasojash të cilat janë relevante për të drejtën civile 
për të cilat rregullisht bëhet shqyrtimi në kontest civil. Kësisoj, me rastin e kryerjes së 
veprës penale nga i pandehuri, personit të dëmtuar mund t'i shkaktohet dëm material 
dhe moral. Pavarësisht nga pesha e veprës penale ndjekja e kryerësit të saj bëhet sipas 
detyrës zyrtare. Në disa raste ndjekja sipas detyrës zyrtare është kushtëzuar me 
propozimin për ndjekje të të dëmtuarit. Për dëmin e shkaktuar si pasojë e kryerjes së 
veprës penale vendoset në kuadër të procedurës penale, 964 në procedurë të ashtuquajtur 
adhezione- të bashkëngjitjes, me propozimin e personave të autorizuar në qoftë se kjo 
nuk e zvarrit procedurën në mënyrë të konsiderueshme.  
Riparimi i dëmit të shkaktuar me vepër penale mud të bëhet në procedurë penale në 
qoftë se propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike paraqitet nga personi i cili 
është i autorizuar për ta ushtruar kërkesën e tillë në kontest civil (neni 459, paragrafi 1). 
Nga çka u tha më lartë del se kur paraqitet kërkesa pasurore juridike për zgjidhje në 
kuadër të procedurës penale gjykata penale duhet, krahas ndriçimit të çështjes penale, 
të ndriçojë edhe të dhënat të cilat kanë të bëjnë me kërkesën pasurore juridike dhe në 
fund, të vendos edhe lidhur me këtë kërkesë. Baza për të vendosur për dy kërkesa në 
procedurë penale - për akuzë të paditësit kundër të pandehurit dhe për kërkesë pasurore 
juridike të dëmtuarit në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën gjykatë qëndron në veprimin 
me të cilin është kryer vepra penale dhe njëherësh është shkatuar dëmi. Mirëpo, në 
qoftë se zgjidhja e saj e zvarritë procedurën penale në mënyrë të konsiderueshme, e në 
anën tjetër çështja penale është ndriçuar, atëherë gjykata penale vendos për çështjen 
penale, ndërsa të dëmtuarin me kërkesë pasurore juridike e udhëzon në kontest civil. 
Në Kod flitet për kërkesë pasurore juridike dhe për propozim për realizim të saj në 
procedurë penale. Kërkesa pasurore juridike për kah përmbajtja është padi civile. Me 
qenë se paraqitet për shqyrtim në procedurën penale, Kodi e quan kërkesë pasurore 

                                                 
964 Në praktikën gjyqësore, te disa shtete gjermane mesjetare, gjatë shek. XVI-XVII ka ekzistuar mundësia e 
zhvillimit të procedurës adhezione, dmth. mundësia e realizimit të kërkesës për ç’dëmtim në procedurën 
penale. Instituti i njohur françez action civil si institut juridik nëpërmjet të cilit i dëmtuari i realizon kërkesat 
pasurore juridike në procedurë penale është kodifikuar me Ordonansen e Luigjit të XIV kah fundi i shek. 
Nëntëmbëdhjetë. (Marina, Odabrani temi..., fq. 21). 
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juridike e jo padi civile. Propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike reflekton 
dëshirën e personit të autorizuar që lënda e cila është objekt i kërkesës pasurore 
juridike të shqyrtohet në procedurë penale.  
Parashkrimi i kërkesës pasurore juridike në procedurë penale, varet nga lloji i kërkesës 
së paraqitur dhe ajo caktohet sipas rregullave të së drejtës civile. Me fjalë tjera, 
parashkrimi i kërkesës është i ndarë nga parashkrimi i ndjekjes penale për vepër penale 
nga e cila rezulton kërkesa. Ndërprerja e parashkrimit për vepër penale ka për pasojë 
edhe ndërprerjen e parashkrimit të kërkesës për kompensim dëmi. 
Kërkesa pasurore juridike dallon nga konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të 
kryerjes së veprës penale nga neni 96 i KP. Për masën e konfiskimit të dobisë pasurore 
gjykata vendosë sipas detyrës zyrtare. I dëmtuari sipas nenit 98, paragrafi 3 të KP ka të 
drejtë të paguhet për kërkesë pasurore juridike nga konfiskimi i dobisë pasurore.  
I dëmtuari gjithashtu ka të drejtë në kompensimin e arsyeshëm të urdhëruar nga gjykata 
prej të pandehurit që janë shpallur fajtorë. Nëse gjykata nuk mund të urdhërojë 
kompensimin nga i pandehuri apo të pandehurit për shkak të pamundësisë së tyre për të 
paguar, mungesës së kompetencës së gjykatës ose vdekjes, i dëmtuari ka të drejtë që të 
kërkojë nga gjykata që të dërgojë urdhrin për kompensim te koordinatori i fondit për 
kompensimin e viktimave (neni 62). 
Shkaqet themelore që arsyetojnë ekzistimin e procedurës adezione janë: 
- Objekti i kërkesës pasurore juridike ka të bëjë me dëmin e shkaktuar me vepër 

penale. I dëmtuari, i vetëdijshëm se realizimi i kërkesës së tij varet nga 
përgjegjësia e të pandehurit, me aktivitetin e vet mund t’i ndihmojë prokurorit të 
shtetit në mbledhjen e provave për vërtetim të fakteve për përgjegjësinë penale të 
akuzuarit. 

- Te disa vepra penale shuma e dëmit të shkaktuar paraqet element që e përbën 
figurën e veprës penale ose element kualifikues të saj, andaj shuma e dëmit 
vërtetohet sipas detyrës zyrtare dhe kjo njëherësh shkon në dobi të dëmtuarit 

- Shqyrtimi i njëkohshëm i të dy kërkesave zvogëlon mundësinë e marrjes së 
vendimeve kundërthënëse dhe i shërben ekonomizimit procedural. 

Në procedurë penale i dëmtuari ka të drejta të tjera të konsiderueshme (nenet 62-63 
etj.).  
Krahas autorizimeve dhe të drejtave të tjera që i dëmtuari i gëzon sipas KPP, dispozitat 
e nenit 218 (të cilat janë me përmbajtje krejtësisht të re), i mundësojnë të dëmtuarit që 
brenda një afati të caktuar të paraqesë një deklaratë të thjeshtë (me përmbajtje të 
përcaktuar në paragrafi 3 të këtij neni) të dëmit të shkaktuar me vepër penale. Paraqitja 
e deklaratës së dëmit nga i dëmtuari sipas nenit 218 parashihet si mundësi e tij. Mirëpo, 
mosparaqitja e deklaratës së dëmit mund të shkaktojë pasoja të caktuara të parapara në 
nënparagrafët 4 dhe 5 të këtij neni, me ç’rast në anën tjetër faktikisht i krijon 
mundësinë gjykatës për të mos e zgjidhur kërkesën pasurore juridike në procedurë 
penale. 
 
Neni 458 [Kërkesat pasurore juridike] 
 
1. Kërkesa pasurore juridike si rrjedhojë e kryerjes së veprës penale vendoset 

me propozimin e personave të autorizuar në procedurën penale në qoftë se 
kjo nuk e zvarrit procedurën në mënyrë të konsiderueshme. 
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2. Kërkesa pasurore juridike mund të përfshijë kompensimin e dëmit, 
kthimin e sendit ose anulimin e një veprimi të caktuar juridik. 

 
Në kuadër të përkufizimit “kërkesat pasurore juridike” Kodi në kapitullin XXV 
rregullon kontestin civil i cili i bashkëngjitet procedurës penale. Sipas natyrës juridike 
këtu kemi të bëjmë me çështje civile për të cilën vlejnë rregullat e të drejtës civile 
krahas rregullave të posaçme të Kodit të procedurës penale. Supozimet materiale për 
marrje të vendimit për kërkesën pasurore juridike gjenden në dispozitat të cilat 
rregullojnë materien e të drejtës civile. Në procedurë penale gjykata vlerëson 
bazueshmërinë e kërkesës pasurore juridike, duke i aplikuar dispozitat e të drejtës 
civile në gjendjen faktike të cilën e ka vërtetuar në procedurë penale. Kësisoj, kur është 
fjala për kërkesë pasurore juridike, në një farë mënyre, kemi të bëjmë me një procedurë 
civile kontestimore në kuadër të procedurës penale. Megjithatë, duke pasur parasysh 
faktin se për kërkesë pasurore juridike shqyrtimi bëhet në kuadër të procedurës penale, 
aty bëhen devijime të rëndësishme nga rregullat e ligjit mbi procedurën kontestimore 
dhe procedura zbatohet sipas dispozitave të Kodit të procedurës penale. 
Shqyrtimi i kërkesës pasurore juridike në procedurë adezione është i mundshëm kur 
plotësohen kushtet vijuese: a) propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike në 
procedurë penale ta ketë paraqitur personi i autorizuar, b) baza e kërkesës pasurore 
juridike të jetë në veprën penale për të cilën zhvillohet procedura penale, c) kërkesa 
pasurore juridike të drejtohet ndaj të pandehurit, ç) lëndë e kërkesës pasurore juridike 
të jetë kompensimi i dëmit, kthimi i sendit, ose prishja e veprimit juridik të caktuar, 
ndonëse ato mund të përfshihen në mënyrë kumulative, d) kërkesa pasurore juridike 
nuk e prolongon dukshëm procedurën penale. 
Kur janë plotësuar kushtet e sipër përmendura, gjykata penale duhet të vendosë për 
kërkesë pasurore juridike me aktgjykim dënues dhe nuk ka autorizim që të dëmtuarin ta 
udhëzojë në kontekst civil.965  
 
Paragrafi 1.  
 
Propozimin për realizim të kërkesës pasurore juridike mund ta paraqesë personi i 
autorizuar sipas nenit 459, e ai është personi i cili është i autorizuar për ta ushtruar këtë 
kërkesë në kontest civil. Më së shpeshti person i autorizuar është i dëmtuari (neni 19, 
paragrafi 1, nënparagrafi 1.7.). Mirëpo, kërkesën pasurore juridike në procedurë penale 
mund ta paraqesin edhe personat të cilët nuk janë të dëmtuar me vepër penale, por që 
në ta ka kaluar kërkesa për dëmin e shkaktuar me vepër penale.  
Personi i autorizuar për paraqitje të propozimit për realizim të kërkesës pasurore 
juridike, për dëmin e shkaktuar me vepër penale, ka mundësi diskrecionale të zgjedhë 
midis paraqitjes së kërkesën në procedurë penale dhe ngritjes së padisë në procedurë 

                                                 
965 Pikëpamja e tillë është shprehur në vendimin e Gjykatës supreme të Jugosllavisë - VsJ, Kz. 86/63, sipas 
Pavlica - Lutovac, Komentar,  fq. 187 (e cila është në përputhje me nenin 458, paragrafi paragrafi 1 dhe 
463, paragrafi paragrafi 2). Në Vendim thuhet se nga dispozitat ligjore del konkludimi se gjykata, kur merr 
aktgjykim me të cilin e shpall fajtor të pandehurin ndërsa të dhënat në procedurë penale afrojnë bazë të 
sigurt për gjykim të kërkesës pasurore juridike, ka për detyrë të marrë vendim për gjykim të kërkesës 
pasurore juridike në dobi të personit të autorizuar. Në rast të tillë i dëmtuari nuk mund të udhëzohet që 
kërkesën pasurore juridike ta realizojë në kontest civil, sepse vendimi i tillë është i mundshëm vetëm kur të 
dhënat në procedurë penale nuk afrojnë bazë të sigurt për gjykim të kërkesës pasurore juridike.  



Ejup Sahiti 

1098 

kontestimore civile. Mirëpo, nëse shqyrtimi për kërkesë pasurore juridike është duke u 
zhvilluar në gjykatë në procedurë penale, atëherë për të njëjtën kërkesë nuk mund të 
fillohet edhe kontesti civil, përveç nëse peroni i autorizuar tërhiqet nga kërkesa e tij në 
procedurë penale (neni 461, paragrafi 1). Diçka e tillë nuk mund të kërkohet as 
anasjelltas. Nuk mund të paraqitet propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike 
deri sa për të njëjtën çështje zhvillohet kontesti civil. 
Propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike në procedurë penale nuk ka 
ndonjë formë të caktuar, por në të duhet të precizohen lënda e kërkesës dhe provat. 
Gjykata që zbaton procedurën merr në pyetje të pandehurin për faktet e deklaruara në 
propozim dhe heton rrethanat që janë të rëndësishme për vërtetimin e kërkesës pasurore 
juridike. Por gjykata edhe para paraqitjes së propozimit të tillë detyrohet të mbledhë 
prova dhe të kryejë hetimin e nevojshëm për marrjen e vendimit lidhur me kërkesën 
(neni 462, paragrafi 1). 
Provat me të cilat vërtetohet baza e kërkesës merren sipas detyrës zyrtare, apo 
shfrytëzohen provat të cilat shfrytëzohen edhe për shqyrtim të çështjes penale si objekt 
themelor i procedurës penale. I dëmtuari dhe i pandehuri mund të propozojnë prova për 
shqyrtim të kërkesës pasurore juridike, por gjykata i procedon ato kur kjo nuk do ta 
zvarrisë procedurën penale. Në qoftë se hetimi i kërkesës pasurore juridike do të 
zvarriste procedurën penale në masë të konsiderueshme, gjykata kufizohet në 
mbledhjen e atyre të dhënave, vërtetimi i të cilave më vonë nuk do të ishte i mundur 
ose do të ishte dukshëm i vështirësuar (neni 462, paragrafi 2). 
Çështja nëse shqyrtimi i kërkesës pasurore juridike e zvarrit procedurën në mënyrë të 
konsiderueshme ose jo, është çështje faktike për të cilën vendos gjykata. Koha dhe 
numri i veprimeve procedurale të cilat do duhej të ndërmerren për ndriçim të kërkesës 
pasurore juridike janë faktorë me rëndësi për përcaktim nëse do të zgjidhet kërkesa në 
procedurë penale. Shqyrtimi i kërkesës pasurore juridike në procedurën penale ka disa 
përparësi. Së pari, i dëmtuari me aktivitetin e vet në procedurë përkitazi me kërkesën 
mund të ndihmojë në sqarimin e fakteve relevante dhe vërtetimit të të vërtetës. Së dyti, 
shqyrtimet ndaras të çështjes penale në procedurë penale dhe i kërkesës pasurore në 
procedurë civile krijon mundësinë e marrjes së vendimeve kundërshtuese, në kuptim të 
asaj se për çështjen penale mund të merret aktgjykimi dënues, kurse për çështjen 
pronësore të hedhet padia, ose e kundërta. Më tutje, ekonomizimi procedural kërkon 
veprim unik dhe mundëson koncentrim provash. 
S’ka dyshim se krahas nevojës që të procedohet shpejt dhe në mënyrë efikase, duhet 
pasur kujdes edhe për interesin e të dëmtuarit, me qenë se për të nuk është krejt njëjtë a 
do ta realizojë të drejtën e vet në procedurë penale ose civile. Në praktikë nuk janë të 
rralla rastet kur personi i autorizuar udhëzohet ta realizojë kërkesën pasurore juridike 
në kontest civil edhe atëherë kur të dhënat në procedurë penale afrojnë mbështetje për 
zgjidhjen e saj. Në këtë drejtim, nuk duhet neglizhuar rrethanën se njerëzit, pra edhe 
gjyqtarët, kanë prirje për më pak punë, andaj dispozita e tillë ligjore u shkon për shtati. 
Mendojmë se në praktikë gjykata penale duhet më me vendosmëri t'i qaset zgjidhjes së 
kërkesës pasurore juridike në kuadër të procedurës penale, sepse i dëmtuari vështirë 
vendos që në shpenzime të veta të zhvillojë kontest civil të shtrenjtë, në të cilin është 
mjaft e pasigurt, edhe nëse arrin sukses, se a do të mundet të inkasojë kërkesën e 
gjykuar. Në anën tjetër udhëzimi i të dëmtuarit që kërkesën pasurore juridike ta 
realizojë në kontest civil, te i dëmtuari i pa udhëzuar mund të krijojë bindje se kërkesa 
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e tij do të refuzohet edhe në procedurë kontestimore. Më këtë rast posaçërishtvlen të 
potencohet nevoja për zgjidhje të kërkesës pasurore juridike në procedurë penale.. Në 
një sistem shoqëror juridikisht të rregulluar nuk lejohet vetëgjyqësia por, kontestet dhe 
mosmarrëveshjet ndërnjerëzore duhet të zgjidhen në kuadër të dispozitave ligjore. Sa i 
përket ambientit tonë shoqëror mendojmë se gjykata, me rastin e shqyrtimit të çështjes 
penale dhe shpalljes së të pandehurit fajtor, njëkohësisht do duhej të bëjë përpjekje 
serioze që ta zgjidhë edhe kërkesën pasurore juridike të dëmtuarit, e mos ta udhëzojë 
në kontest civil. Zgjidhja paralele dhe e njëhershme e çështjes penale dhe e kërkesës 
pasurore juridike ka efekt pozitiv për mbyllje reale të konfliktit. 
Në rastin kur lartësia e dëmit të shkaktuar paraqet element të figurës së veprës penale 
ose element kualifikues apo privilegjues të veprës penale për të cilën zhvillohet 
procedura, (p.sh. vepra penale grabitja /neni 329 KP/, mashtrimi /neni335 KP/, Hyrja 
në sistemet kompjuterike /neni 339 KP/), gjykata duhet sipas detyrës zyrtare ta 
vërtetojë lartësinë e dëmit. Pasi që gjykata në rast të tillë të ketë vërtetuar lartësinë e 
dëmit, nuk do të kishte kurrfarë arsye që mos të vendos edhe për kërkesë pasurore 
juridike. Gjykata gjithashtu duhet të vërtetojë sipas detyrës zyrtare shumën e dëmit kur 
vjen në shprehje zbatimi i masës konfiskimi i dobisë pasurore (nenet 96-99 të KP).  
Propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike mund ta paraqitet si akt i pavarur 
(me shkrim ose me gojë në procesverbal). I dëmtuari mund ta bëjë këtë në kallëzim 
penal ose gjatë rrjedhës së procedurës penale në procesverbal - me rastin e marrjes në 
pyetje në cilësi të dëshmitarit, në hetim ose në shqyrtim gjyqësor, ose në parashtresë të 
posaçme e cila mund të paraqitet, më së voni deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor 
në gjykatën themelore (neni 460, paragrafi 2). I dëmtuari, i cili ende nuk ka paraqitur 
kërkesë pasurore juridike, udhëzohet se mund të paraqesë propozim për realizim të 
kërkesës së tillë (neni 322, paragrafi 2). 
I dëmtuari mund t’i realizojë të drejtat në procedurë edhe nëpërmjet përfaqësuesit të 
autorizuar (neni 63, paragrafi 1). 
Kërkesa pasurore juridike e cila paraqitet në procedurë penale patjetër duhet të rrjedh 
nga vepra penale. Pala nuk mund të kërkojë që, në aktgjykim për një çështje penale, të 
shqyrtohet edhe kërkesa pasurore juridike e tij për kompensim dëmi të cilin gjatë 
rrjedhës së procedurës penale e ka përjetuar për shkak të punës joligjore ose jo të drejtë 
të organit procedural, megjithëse për dëm të tillë mund të zhvillohet procedurë 
kontestimore. Në procedurë adezione nuk mund të vendoset as për çështjet të cilat 
vendosen në procedurë administrative si p.sh. te vepra penale shmangia nga tatimi 
(neni 313 i KP) organi komunal nuk mund të paraqesë kërkesë pasurore juridike, sepse 
obligimi tatimor përcaktohet në procedurë administrative.966 Në procedurë adezione po 
ashtu mund të kërkohet vetëm prishja e veprimit juridik i cili ka karakter pasuror, e jo 
ndonjë veprim juridik tjetër, siç është prishja e martesës etj., me qenë se çështja e 
prishjes së martesës vendoset sipas rregullave të drejtës martesore.  
Kërkesa pasurore juridike në procedurë penale mund të paraqitet vetëm ndaj të 
pandehurit. Gjykata sipas detyrës zyrtare duhet të ketë kujdes si për legjitimacion aktiv 
ashtu edhe për atë pasiv (p.sh, kur dihet kush gjatë rrahjes ka shkaktuar lëndimin e 
rëndë trupor, për dëmin e shkaktuar nuk mund të përgjigjet edhe personi i cili është 
akuzuar vetëm për pjesëmarrje në rrahje). Kur më shumë persona marrin pjesë në 
kryerje të veprës penale, kërkesa mund të drejtohet kundër të gjithë personave ndaj të 
                                                 
966 Petrić 1, fq. 212. 



Ejup Sahiti 

1100 

cilëve zhvillohet procedura penale, ose vetëm kundër disa prej tyre, sepse të gjithë 
personat që marrin pjesë në kryerje të veprës penale, qoftë si bashkekzekutor, 
organizator, apo bashkëpunues (shtytës, ndihmës) përgjigjen në mënyrë solidare për 
dëmin e shkaktuar me vepër penale. 
 
Paragrafi 2.  
 
Në paragrafin 2 të këtij neni, është përcaktuar përmbajtja e kërkesës pasurore juridike, 
e cila mund paraqitet në tri drejtime: me të personi i autorizuar mund të kërkojë 
kompensimin e dëmit të shkaktuar, kthimin e sendit ose prishjen e veprimit juridik të 
caktuar. 
Sipas të drejtës civile dëmi mund të jetë material dhe jo material - moral. Në emër të 
kompensimit të dëmit, i dëmtuari mund të kërkojë kompensim si të dëmit material 
(dëmin real - damnum emergens), fitimin e humbur (lucrum cesans) e po ashtu edhe 
kompensimin e dëmit moral i cili ka të bëjë me lëndimin e ndonjë të mire personale, 
nderit, prestigjit, përjetimit të dhembjes fizike ose shpirtërore etj. Kompensimi i dëmit 
mund të bëhet për të gjitha format dhe llojet e dëmit për të cilat mund të zhvillohet 
procedurë kontestimore.  
Kthimi i sendit, si lloj i kërkesës pasurore juridike, nënkupton kthimin tek i dëmtuari të 
sendit i cili i është marrë me rastin e kryerjes së veprës penale. Kthimi i sendit 
zakonisht kërkohet te veprat penale kundër pasurisë (p.sh. te vepra penale e vjedhjes, 
neni 325 KP) në qoftë se sendi i cili është marrë është në gjendje të rregullt. S'ka 
dyshim se i dëmtuari edhe në këtë rast mund të kërkojë kompensimin e dëmit. Mirëpo, 
duke pasur parasysh faktin se sendi i marrë me rastin e kryerjes së veprës penale mund 
të këtë vlerë të posaçme për te (sepse. sendi është unikat ose i dëmtuari është i lidhur në 
mënyrë emocionale me sendin konkret, p.sh. orën e vjedhur e ka kujtim prej ndokujt 
dhe atë nuk kishte për ta dhënë as për shumëfishin e vlerës së saj), ai mund të mos jetë 
i kënaqur me kompensimin e dëmit. Prandaj, kur i dëmtuari çmon se mund ta kthejë 
sendin e vjedhur, mund mos të jetë i interesuar për kompensim dëmi por kërkon 
kthimin e tij. Vetë i dëmtuari vendosë për cilin solucion do të përcaktohet. Në qoftë se 
sendi është dëmtuar dhe ka humbur vlerën ose është zvogëluar vlera e tij, atëherë mund 
të kërkohet kompensimi i dëmit. 
Prishja e veprimit juridik të caktuar ka të bëjë me restituimin e një marrëdhënie 
pronësore juridike në atë gjendje në të cilën ka qenë para kryerjes së veprës penale. 
Anulimi i tillë mund të kërkohet vetëm në rastin kur lidhja e veprimit juridik 
(kontratës) është rezultat i kryerjes së veprës penale. P.sh. kontrata e shitblerjes është 
lidhur me dhunë apo me mashtrim etj. Me atë rast duhet të kihet parasysh dispozita e 
nenit 465 e cila parasheh se me rastin e prishjes së veprimit juridik nuk bënë të 
cenohen të drejtat e personave të tretë.  
Në procedurë penale gjykata nuk është e autorizuar ta refuzoj ose ta hedhë kërkesën 
pasurore juridike. Gjykata ka mundësi vetëm të vendosë për kërkesën pasurore juridike 
(në tërësi ose pjesërisht), ose të dëmtuarin ta udhëzojë se kërkesën pasurore juridike 
mund ta realizojë në kontest civil. Udhëzimi në kontest as që mund të bëhet kur 
propozimi përmban kërkesa të cilat nuk mund të shqyrtohen në procedurë 
kontestimore. 
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Nuk mund të aprovohet kërkesa pasurore juridike e të dëmtuarit me vepër penale 
Mashtrimi (neni 335 i KP), kur ai të hollat ia ka dhënë kryerësit të veprës penale për të 
realizuar qëllime të palejueshme.967  
  
Neni 459 [Personat e autorizuar për paraqitjen e propozimit për realizimin 

e kërkesës pasurore juridike] 
 
1. Propozimin për realizimin e kërkesës pasurore juridike në procedurë 

penale mund ta paraqesë personi i cili është i autorizuar për ta ushtruar 
këtë kërkesë në kontest civil. 

2. Në qoftë se me vepër penale është dëmtuar pasuria në pronësi publike, 
shtetërore ose shoqërore, organi ose personi kompetent i cili është i 
autorizuar me ligj të kujdeset për mbrojtjen e kësaj pasurie, mund të 
marrë pjesë në procedurë penale në pajtim me autorizimet që ka në bazë të 
ligjit të tillë. 

 
Paragrafi 1.  
 
Procedura adezione faktikisht është procedurë e shkurtë kontestimore brenda 
procedurës penale, e drejtuar vetëm ndaj të pandehurit, në të cilën mund të realizohen 
vetëm ato kërkesa të cilat mund të realizohen në kontest.  
Përkufizimi “person i autorizuar” sipas paragrafi 1, ndonëse e përfshinë, nuk është 
identik me personin e dëmtuar. Sipas nenit 19 i dëmtuar ose viktima është personi të 
cilit çfarëdo e drejte personale ose pasurore i është shkelur ose i është rrezikuar me 
veprën penale. Mirëpo i dëmtuari në kuptim të nenit 19, megjithatë, nuk mund të 
paraqesë kërkesë në procedurë penale nëse nuk ka autorizim që kërkesën e njëjtë ta 
paraqesë në procedurë kontestimore.  
Person i autorizuar mund të jetë personi që ka pësuar dëmin, ose është pronar ose 
mbajtës i sendit të cilin duhet kthyer, ose person i cili ka marrë pjesë në punën juridike 
të cilën duhet anuluar, apo me të cilën ka të bëjë puna juridike, personi të cilit kërkesa i 
është proceduar ose në të cilin ka kaluar me trashëgim.  
Personi i autorizuar duhet të ketë interes legjitim, në të cilin do të mbështetej autorizimi 
i tij për fillim të procedurës kontestimore si dhe për paraqitje të propozimit për realizim 
të kërkesës pasurore juridike. Për faktin se a ka personi i autorizuar legjitimitet aktiv 
apo jo gjykata duhet të kujdeset sipas detyrës zyrtare. Gjykata në procedurë penale deri 
të marrja e vendimit për çështjen penale, nuk mund të deklarohet për propozim për 
realizim të kërkesës pasurore juridike. Po ashtu në vendim me të cilin zgjidhet çështja 
kryesore, kërkesa pasurore juridike nuk mund të hedhet për shkak se atë e ka paraqitur 
personi i paautorizuar. Personit të paautorizuar nuk i jepet mundësia të marrë pjesë në 
procedurë si pretendues i kërkesës, kurse ekzistimi i propozimit të tij nuk ka kurrfarë 
ndikimi në rrjedhën e procedurës penale.  
Kur është fjala për propozim për realizim të kërkesës pasurore juridike të paraqitur nga 
personi i autorizuar, konsiderohet se gjykata duhet të shfrytëzojë mundësinë nga neni 
442 që palën, parashtresa e të cilës përmban propozimin për realizim të kërkesës 
pasurore juridike por nga ajo nuk shihet interesi legjitim, ta ftojë atë që parashtresën ta 
                                                 
967 VsH, I Kž 1944/73,- Jermić, op.cit., fq. 124.  
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përmirësojë ose ta plotësojë.968 Nëse pala këtë nuk e bënë në afatin e caktuar, gjykata 
do duhej ta hedhë parashtresën e saj. Në rast të tillë kemi të bëjmë me hedhje të 
parashtresës, jo me hedhje të kërkesës pasurore juridike. Nëse gjykata konsideron se 
personi i cili ka paraqitur propozim për realizim të kërkesës pasurore juridike nuk ka 
legjitimacion aktiv, nuk mund ta hedhë as ta refuzojë atë, por e udhëzon në kontest 
civil. Nuk mund të konsiderohet se propozimi është i papërcaktuar dhe jopreciz nëse 
paraqitësi i propozimit njëherë e ka precizuar propozimin e vet dhe në deklaratat e 
mëtejme, po edhe në procedurë pas prishjes së aktgjykimit, vetëm ka deklaruar se 
kërkon që i pandehuri të kompensojë dëmin.969 
Propozimin për realizim të kërkesës pasurore juridike të pasuar për shkak të kryerjes së 
veprës penale mund ta paraqesë personi fizik dhe personi juridik dhe atë qoftë me 
kallëzim penal qoftë me parashtresë të posaçme. Kodi nuk e përcakton formën e 
kërkesës. Megjithatë, nga kërkesa duhet të shihet: kush është i dëmtuar; çfarë vepre 
penale është kryer; si është shkaktuar dëmi, lloji dhe shuma e dëmit, apo veprimi 
(puna) juridik prishja e të cilit kërkohet; kryerësi i veprës penale, provat në bazë të 
cilave mund të vërtetohet dëmi i shkaktuar dhe propozimin për kompensim të dëmit.  
Me kërkesë, ose edhe pas paraqitjes së saj, mund të propozohet marrja e aktvendimit 
për masë të përkohshme për sigurim të kërkesës pasurore juridike (neni 467). 
 
Paragrafi 2.  
 
Në qoftë se me vepër penale është dëmtuar pasuria në pronësi publike, shtetërore ose 
shoqërore, organi ose personi kompetent, i cili është i autorizuar me ligj të kujdeset për 
mbrojtjen e kësaj pasurie, mund të marrë pjesë në procedurën penale në pajtim me 
autorizimet që ka në bazë të ligjit të tillë.  
Pasuria shoqërore si kategori juridike ekziston edhe më tutje dhe ka të bëjë me mjetet 
të cilat janë në pronësi shoqërore përkatësisht mbi të cilat ekziston e drejta e pronësisë 
shoqërore, e cila tani me shpejtësi po eliminohet dhe nëpërmjet procesit të privatizimit 
po kalon në pronësi private, ndërsa një pjesë e saj në pronësi shtetërore. Pronësia 
shtetërore paraqet të drejtën e shtetit mbi disa sende të caktuara të luajtshme ose të 
paluajtshme.  
Përveç pronësisë shtetërore ose të pronësisë shoqërore, në paragrafi 2 flitet edhe për 
pronësinë publike. Pronësi publike konsiderohet prona me të cilat disponon qyteti (si 
bashkësi komunash) ose komuna.  
Kush është i autorizuar të paraqesë propozim për realizim të kërkesës pasurore juridike 
në procedurë penale në situatat nga paragrafi 2 është rregulluar me dispozita të veçanta. 
Për personin juridik, sipas rregullit, organ ose person kompetent i autorizuar që të 
kujdeset për mbrojtjen e pasurisë është caktuar me statut të personit juridik përkatës.  
 

                                                 
968 VsH 1855/71, Jermić, op. cit., fq.122. 
969 Sipas vendimit të Gjykatës supreme të Jugosllavisë (VsJ Kžs 13/75) - cit. sipas Pavlica-Lutovac, op.cit., 
fq. 191. 
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Neni 460 [Paraqitja e propozimit për realizimin e kërkesës pasurore juridike] 
 
1. Propozimi për realizimin e kërkesës pasurore juridike në procedurë penale 

i paraqitet organit kompetent të cilit i është parashtruar kallëzimi penal ose 
gjykatës para së cilës zbatohet procedura. 

2. Propozimi mund të paraqitet jo më vonë se deri në përfundim të shqyrtimit 
gjyqësor në gjykatën themelore. 

3. Personi i autorizuar për paraqitjen e propozimit detyrohet ta parashtrojë 
në mënyrë të qartë kërkesën e vet dhe të paraqesë prova. 

4. Kur personi i autorizuar nuk e ka paraqitur propozimin për realizimin e 
kërkesës pasurore juridike në procedurë penale para ngritjes së aktakuzës, 
ai duhet njoftuar se propozimin mund ta paraqesë deri në përfundim të 
shqyrtimit gjyqësor. Kur me vepër penale është shkaktuar dëm në pasurinë 
në pronësi publike, shtetërore ose shoqërore dhe nuk është paraqitur 
propozim, gjykata për këtë e njofton organin ose personin kompetent sipas 
nenit 459, paragrafi 2 i këtij Kodi. 

 
Paragrafët 1 dhe 2.  
 
I dëmtuarit ose personi tjetër i autorizuar për paraqitje të propozimit për realizim të 
kërkesës pasurore juridike ka mundësi të zgjedhë procedurën gjyqësore (penale ose 
civile) në të cilën do ta realizojë dëmin e shkaktuar me vepër penale. Ai gjithashtu ka 
mundësi të vlerësojë kur do ta paraqesë kërkesën. 
Kur i dëmtuari dëshiron ta realizojë kërkesën pasurore juridike në procedurë penale, ai 
propozimin ia paraqet: a) organit kompetent (prokurorit të shtetit ose policisë) të cilit i 
është paraqitur kallëzimi penal ose b) gjykatës para të cilës zbatohet procedura. Organ 
kompetent të cilit i paraqitet kallëzimi penal është prokurori i shtetit, por nëse kallëzimi 
penal (dhe bashkë me të edhe propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike) i 
është paraqitur gjykatës, policisë ose prokurorit të shtetit jokompetent, ai duhet të 
pranohet dhe pa vonesë i dërgohet prokurorit të shtetit kompetent (neni 80, paragrafi 1 
dhe 3). Pra, personi i autorizuar nuk ka nevojë të presë fillimin e hetimit, ngritjen e 
aktakuzës ose shqyrtimin gjyqësor për ta paraqitur kërkesën pasurore juridike. 
Sidoqoftë, momenti i fundit për paraqitje të kërkesës është deri të përfundimi i 
shqyrtimit gjyqësor në gjykatë themelore. 
Shqyrtimi gjyqësor përfundon në momentin kur kryetari i trupit gjykues apo gjyqtari i 
vetëm këtë e shpall dhe trupi gjykues tërhiqet në seancë për këshillim dhe vendim.  
Konsiderohet se kërkesa është paraqitur në afat kur ajo i është paraqitur organit 
kompetent të shtetit të huaj. Këtu është fjala për situatën kur organet proceduese 
vendore, sipas kërkesës dhe lëndës penale të shtetit të huaj, ndërmarrin ndjekjen penale 
ndaj banorit të Kosovës për vepër penale të kryer jashtë në bazë të nenit 37 dhe 38 
lidhur me nenin 43, paragrafi 1 të Ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar për 
çështjet penale. 
I dëmtuari ka të drejtë që gjatë të gjitha fazave të procedurës penale të prezantojë të 
gjitha faktet dhe të propozojë prova për vërtetimin e veprës penale, për gjetjen e 
kryerësve të veprës penale, ose për vërtetimin e kërkesës së tij pasurore juridike.  
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I dëmtuari gjatë hetimit mund të kërkojë nga prokurori i shtetit të marrjen e ndonjë 
prove konkrete. Prokurori i shtetit e merr provën e tillë kur ekziston rrezik për humbjen 
e saj ose kur është e drejtpërdrejt e rëndësishme për kërkesën e paraqitur nga i dëmtuari 
në procedurë penale. Mirëpo, nëse prokurori i shtetit refuzon kërkesën e të dëmtuarit 
për marrjen e provës (refuzimi duhet të bëhet me vendim të arsyetuar) me të e njofton 
të dëmtuarin. Kundër vendimit të tillë, i dëmtuari mund t’i paraqesë ankesë gjyqtarit të 
procedurës paraprake (neni 217). 
I dëmtuari edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor mund të kërkojë që në shqyrtim 
gjyqësor të thirrën dëshmitarë dhe ekspertë të rinj ose të mblidhen prova të reja (neni 
288, paragrafi 1).  
Edhe pse propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike mund të paraqitet më së 
voni deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, kërkesa do duhej të paraqitet më herët. 
Shikuar realisht paraqitja e saj pas procedimit të provave dhe pas fjalës përfundimtare 
të palëve rezulton me udhëzim në kontest civil. Kërkesa e paraqitur në fund të 
shqyrtimit gjyqësor nuk mund ta kthejë mbrapa rrjedhën e procedurës për ta shqyrtuar 
kërkesën, sepse kjo do të zvarriste procedurën. Mirëpo, nëse në procedurë të ankimit 
është prishur aktgjykimi dhe çështja është kthyer në gjykim të serishëm, nuk ka 
pengesë që në procedurën e përsëritur të paraqitet kërkesa pasurore juridike edhe pse 
nuk është paraqitur më herët. Në situatë të tillë, faktikisht, kemi të bëjmë edhe më tutje 
me procedim në gjykatë të shkallës së parë.  
  
Paragrafi 3.  
 
Propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike duhet të jetë i qartë dhe preciz, si 
për sa i përket llojit ashtu edhe lartësisë së dëmit. Te kompensimi i dëmit nevojitet të 
përshkruhet mënyra si është shkaktuar dëmi dhe shuma e saktë e tij; te kthimi i sendit 
nevojitet të bëhet përshkrimi i sendit, mënyra e marrjes së tij dhe, nëse dihet, shënohet 
ku gjendet ai; te prishja e veprimit juridik duhet cekur për çfarë veprimi juridik është 
fjala, në çfarë kushtesh është lidhur dhe çfarë janë pasojat. Përpilimi në mënyrë të 
papërcaktuar i kërkesës për sa i përket llojit dhe lartësisë së dëmit të shkaktuar nuk 
mjafton. Në qoftë se i dëmtuari deklaron se ia lenë gjykatës vendimin për lartësinë e 
dëmit të shkaktuar, gjykata nuk mundet në bazë të kërkesës së tillë të papërcaktuar të 
marrë vendim me të cilin do t’i gjykonte të dëmtuarit shumë të caktuar në emër të 
kompensimit të dëmit. I dëmtuar, i cili ka paraqitur propozim të papërcaktuar për 
realizim të kërkesës pasurore juridike, gjatë rrjedhës së procedurës (me rastin e marrjes 
në pyetje si dëshmitar ose gjatë shqyrtimit gjyqësor) duhet të udhëzohet se duhet të 
bëjë përcaktim të qartë dhe të konkretizojë kërkesën (nenet 16, 442, paragrafi 2-3). Në 
rast se i dëmtuari nuk e bën konkretizimin e kërkesës, udhëzohet në kontest civil.  
Kërkesa pasurore juridike vendoset me aktgjykim dënues. Kur janë plotësuar kushtet 
ligjore, gjykata mund ta aprovojë kërkesën në tërësi ose pjesërisht. Në qoftë se palët në 
shqyrtim gjyqësor merren vesh për kërkesën pasurore juridike, atëherë marrëveshja 
futet në aktgjykim. Gjykata penale asnjëherë nuk mund ta refuzojë kërkesën pasurore 
juridike, por mund ta udhëzojë të dëmtuarin në kontest civil.  
Për kërkesë pasurore juridike nuk mund të vendoset me aktgjykim me të cilin i 
pandehuri lirohet nga akuza ose me të cilin akuza refuzohet apo kur me aktvendim 
pushohet procedura. Në raste të tilla, i dëmtuari udhëzohet në kontest.  
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Fillimi dhe zhvillimi i procedurës penale varet nga ekzistimi i akuzës së prokurorit të 
shtetit. Tërheqja nga akuza rezulton me marrje të aktvendimit për pushim të procedurës 
ose me aktgjykim refuzues, varësisht se në cilën fazë të procedurës ka pasuar tërheqja 
(neni 463, paragrafi 2).  
 
Paragrafi 4.  
 
Dispozita e paragrafit 4 parasheh që personi i autorizuar, i cili nuk ka paraqitur 
propozim për realizim të kërkesës pasurore juridike në procedurë penale para ngritjes 
së aktakuzës, njoftohet se propozimin e tillë mund të paraqesë deri në fund të 
shqyrtimit gjyqësor.  
Kur me vepër penale është shkaktuar dëm në pasurinë në pronësi publike, shtetërore 
ose shoqërore dhe nuk është paraqitur propozim për realizim të kërkesës pasurore 
juridike, gjykata për këtë e njofton organin ose personin kompetent sipas nenit 459, 
paragrafi 2. 
Neni 287, paragrafi 4 dhe në nenet 16, 322, paragrafi 2 përcaktojnë qartë si do ta bëjë 
informimin gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues kur i dëmtuari nuk 
thirret si dëshmitar apo kur ai është i pranishëm në shqyrtim gjyqësor dhe ende nuk e 
ka paraqitur kërkesën pasurore juridike. 
 
Neni 461 [Tërheqja dhe heqja dorë nga propozimi për realizimin e kërkesës  

pasurore juridike] 
 
1. Personat e autorizuar mund të tërhiqen nga propozimi për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike në procedurë penale deri në përfundim të 
shqyrtimit gjyqësor dhe atë ta realizojnë në kontest civil. Kur propozimi 
tërhiqet, i njëjti propozim nuk mund të paraqitet përsëri, përveç nëse me 
këtë Kod është paraparë ndryshe. 

2. Në qoftë se pas paraqitjes së propozimit dhe para përfundimit të shqyrtimit 
gjyqësor e drejta në kërkesë pasurore juridike sipas rregullave të së drejtës 
pasurore i ka kaluar personit tjetër, ai person thirret të deklarohet se a 
mbetet pranë propozimit. Në qoftë se personi i thirrur me rregull nuk i 
përgjigjet thirrjes, konsiderohet se ka hequr dorë nga propozimi. 

 
Paragrafi 1.  
 
I dëmtuari dhe personat tjerë të autorizuar (neni 108, paragrafi 1) disponojnë me 
propozimin për realizim të kërkesës pasurore juridike. Kjo mundësi është rezultat i 
aplikimit konsekuent të parimit të dispozicionit të palës. Andaj palët mund t’i 
rregullojnë marrëdhëniet e veta pasurore juridike, pra edhe ato që rrjedhin nga vepra 
penale, me marrëveshje para ose gjatë rrjedhës së procedurës penale, sikurse që ato 
mund t’i rregullojnë nëpërmjet procedurës gjyqësore. Marrëveshja e tillë, qoftë edhe 
ekzekutimi direkt i saj nuk ka ndikim te ndjekja ex officio, por mund të merret si 
rrethanë lehtësuese për peshimin e dënimit.  
Personat e autorizuar mund të tërhiqen nga propozimi i paraqitur gjatë rrjedhës së 
procedurës (deri në fund të shqyrtimit gjyqësor) ose atë objektivisht mund ta 
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ndryshojnë. Ndryshimi në aspektin subjektiv, d.m.th. për sa i përket personit që ka 
legjitimitet pasiv nuk është i mundshëm, sepse në procedurë penale kjo kërkesë 
çdoherë paraqitet ndaj të pandehurit. Personi i autorizuar, me rastin e tërheqjes nga 
propozimi, nuk ka detyrim ta arsyetojnë tërheqjen, as që akti i tërheqjes të shoqërohet 
me ndonjë pasojë të dëmshme, për kërkesën pasurore juridike në procedurën penale ose 
në procedurën civile. Pasoja juridike e vetme e tërheqjes është pamundësia e shtruarjes 
së serishme të propozimit për realizim të kërkesës pasurore juridike në procedurë 
penale. Për këtë, është me rëndësi të shënohet në procesverbal se i dëmtuari tërhiqet 
nga propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike, e jo se tërhiqet nga kërkesa 
pasurore juridike, sepse KPP nuk flet për tërheqje nga kërkesa pasurore juridike.  
 
Paragrafi 2.  
 
Në rast se kërkesa pasurore ka kaluar tek personi i tretë para fillimit të procedurës, 
personi i tillë vetë drejtpërdrejt mund të paraqes propozimin për gjykim të kërkesës 
pasurore juridike. Dispozita e paragrafit 2 ka të bëjë me rastin kur sipas rregullave të 
drejtës civile përmbajtja e kërkesës pasurore juridike e të dëmtuarit, pas paraqitjes së 
saj në procedurë penale, por para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, ka kaluar te 
ndonjë person tjetër. Në rast të tillë gjykata ka për detyrë ta thërrasë atë person që të 
deklarohet se a do të mbetet pranë propozimit. Mos përgjigjja nëndaj ftesës së rregullt 
krijon supozimin se është tërhequr nga propozimi.  
  
Neni 462 [Shqyrtimi i propozimit për realizimin e kërkesës pasurore juridike] 
 
1. Gjykata që zbaton procedurën penale merr në pyetje të pandehurin për 

faktet e deklaruara në propozim dhe heton rrethanat që janë të 
rëndësishme për vërtetimin e kërkesës pasurore juridike. Por gjykata edhe 
para paraqitjes së propozimit të tillë detyrohet të mbledhë prova dhe të 
kryejë hetimin e nevojshëm për marrjen e vendimit lidhur me kërkesën. 

2. Në qoftë se hetimi i kërkesës pasurore juridike do të zvarriste procedurën 
penale në masë të konsiderueshme, gjykata kufizohet në mbledhjen e atyre 
të dhënave, vërtetimi i të cilave më vonë nuk do të ishte i mundur ose do të 
ishte dukshëm i vështirësuar. 

 
Paragrafi 1.  
 
Procedura adezione ka të bëjë me kontestin civil në procedurë penale. Në të i pandehuri 
duhet të ketë statusin e palës, dhe atë në atë masë e cila siguron të drejtat e tij. Fillimi i 
procedurës adezione varet nga dispozicioni i personit të autorizuar për paraqitje të 
propozimit për realizim të kërkesës pasurore juridike, por rrjedha e mëtutjeshme e saj 
ecë sipas detyrës zyrtare. Andaj, organi i cili e zbaton procedurën penale, krahas 
procedimit të provave që kanë të bëjnë me vërtetimin e fakteve relevante për zgjidhjen 
e çështjes kryesore, ka për detyrë të mbledhë dhe të hetojë gjithë atë që është e 
nevojshme për të vendosur mbi kërkesën pasurore juridike edhe para paraqitjes së 
propozimit për realizimin e saj. Procesi i të provuarit të kërkesës pasurore juridike 
përfshinë të gjitha mjetet provuese që procedohen në procedurë penale: të pandehurit, 
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dëshmitarin, ekspertin, këqyrjen etj., pa marrë parasysh a i ka propozuar personi i 
autorizuar apo jo. 
Cilat rrethana do t’i hetojë gjykata gjatë shqyrtimit të propozimit për realizim të 
kërkesës pasurore juridike është çështje faktike të cilën e vlerëson gjykata. Aty, para së 
gjithash, duhet të hetohen rrethanat të cilat janë të rëndësishme për propozimin si dhe 
ato që kanë të bëjnë me mbrojtjen. I dëmtuari dhe i pandehuri mund të propozojnë 
prova për ndriçim të kërkesës, por gjykata në çdo rast vlerëson cilat prova duhet të 
procedohen. Për vërtetim të kërkesës pasurore juridike vlejnë rregullat provuese të 
procedurës penale për vërtetim të saktë dhe të tërësishëm të fakteve që janë të 
rëndësishme për marrje të vendimit të ligjshëm (neni 7 paragrafi 1), si dhe rregullat e 
procedurës penale për vlerësim të provave sipas bindjes së lirë. 
Në kuadër të procesit të të provuarit të pandehurit si palë procedurale, duhet t’i afrohet 
mundësia të deklarohet për kërkesë pasurore juridike.970 Lidhur me këtë duhet të 
merret në pyetje në shqyrtim gjyqësor nga gjyqtari i vetëm gjykues apo nga kryetari i 
trupit gjykues. Me rastin e marrjes në pyetje të të pandehurit duhet pasur parasysh 
faktin se i pandehuri ka të drejtë me heshtë dhe të mos përgjigjet në pyetje (neni 231, 
paragrafi 3 nënparagrafi 3.3).  
Nëse i padituri pohon padinë në procedurë kontestimore, gjykata pa shqyrtim të 
mëtejshëm e aprovon atë. Mirëpo sa i përket procedurës penale, ekziston pikëvështrimi 
të cilin e konsiderojmë të arsyeshëm, se përkundër asaj që i pandehuri në shqyrtim 
gjyqësor ka deklaruar se pajtohet të përmbush kërkesën pasurore juridike, vetëm 
deklarimi i tillë nuk është bazë e mjaftueshme për gjykatën që t’i gjykojë të dëmtuarit 
kërkesën pasurore juridike. Për vlerën provuese të pohimit të pandehurit shih: nenet 
247, 248). 
Palët (i pandehuri dhe personi i autorizuar për paraqitje të propozimit) mund të merren 
vesh për kërkesë pasurore juridike para gjykatës. Marrëveshja e arritur para shqyrtimit 
gjyqësor e eliminon kërkesën, kurse marrëveshja e arritur në shqyrtim gjyqësor futet në 
aktgjykim. 
 
Paragrafi 2.  
 
Dispozita e paragrafit 2 shpreh konceptin e prioritetit përkitazi me shqyrtimin e 
çështjes kryesore në procedurë penale dhe përpjekjen për eliminim nga procedura të 
gjithë asaj që do ta zvarriste procedurën në masë të konsiderueshme. Bazuar në këtë 
koncept, kur hetimi i rrethanave që kanë të bëjnë me vërtetimin e kërkesës pasurore 
juridike do ta zvarriste procedurën “në masë të konsiderueshme”, dispozita në fjalë 
afron mundësinë që gjykata të kufizohet në mbledhjen e atyre të dhënave, vërtetimi i të 
cilave më vonë nuk do të ishte i mundur ose do të ishte dukshëm i vështirësuar. Nga 
kjo kuptohet se rreziku i zgjatjes në mënyrë të konsiderueshme të procedurës penale, i 

                                                 
970 Sipas vendimit të Gjykatës supreme të Kroacisë (VsH 774/72) - Jermić op. cit., fq. 123 është shkaktuar 
shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni i atëhershëm 334, paragrafi paragrafi 2 (tani 
neni 384, paragrafi paragrafi 2 i Kodit të procedurës penale të Kosovës) kur gjykata gjatë gjykimit ka 
përcaktuar për të dëmtuarin në emër të kërkesës pasurore juridike, shuma të caktuara parash, e me atë rast 
nuk e ka marrë në pyetje të akuzuarin për faktet e parashtruara në propozim për realizim të kërkesës 
pasurore juridike në procedurën penale dhe nuk i ka hetuar rrethanat të cilat janë me rëndësi për vërtetim të 
kërkesës pasurore juridike në kuptim të nenit (tani 462, paragrafi paragrafi 1).  
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cili duhet të vlerësohet në çdo rast konkret, paraqet arsye që kërkesa pasurore juridike 
mos të zgjidhet në këtë procedurë (neni 458, paragrafi 1). 
Cilat prova më vonë nuk mund të mblidhen ose mbledhja e tyre do të ishte e 
vështirësuar është çështje faktike të cilën gjykata e vlerëson varësisht nga situata. Kjo 
mund të ndodh vetëm kur zgjidhja e kërkesës pasurore juridike varet nga administrimi i 
një varg provash të cilat kanë të bëjnë vetëm me këtë objekt sekondar të procedurës 
penale, e jo njëherazi edhe me objektin kryesor të procedurës. Megjithatë, nëse lartësia 
e dëmit të shkaktuar ose e përvetësimit është element përbërës i figurës së veprës 
penale ose rrethanë kualifikuese e veprës penale, atëherë ato duhet të vërtetohen, 
pavarësisht si do të ndikojnë në zgjatjen kohore të procedurës penale. Kësisoj njëherësh 
vërtetohen edhe faktet e rëndësishme për vendim lidhur me kërkesën pasurore juridike.  
  
Neni 463 [Vendimi mbi propozimin për realizimin e kërkesës pasurore juridike] 
 
1. Për kërkesat pasurore juridike vendos gjykata. 
2. Në aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor, gjykata mund të 

vendosë për kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit në tërësi ose 
pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil. Kur të 
dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për 
gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata e udhëzon të dëmtuarin që 
kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë në kontest civil. 

3. Kur gjykata merr aktgjykim me të cilin i pandehuri lirohet nga akuza ose 
me të cilin akuza refuzohet apo kur me aktvendim pushohet procedura 
penale, e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike ta realizojë 
në kontest civil. Kur gjykata shpallet jokompetente për procedurën penale, 
e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike ta ushtrojë në 
procedurë penale të filluar ose të vazhduar nga gjykata kompetente. 

 
Paragrafi 1.  
 
Propozimi për realizim të kërkesës pasurore juridike mund të paraqitet te çdo organ 
para të cilit zbatohet procedura por për të vendosë vetëm gjykata penale.  
Me rastin e vendosjes për propozim për realizim të kërkesë pasurore juridike, gjykata i 
përmbahet përmbajtjes (petitum) së përcaktuar në propozim. Paraqitja e propozimit 
është e drejtë diskrecionale e të dëmtuarit ose e personit tjetër të autorizuar. Andaj, 
gjykata me rastin e vendosjes nuk mund të tejkalojë suazat e propozimit e të vendosë 
për diçka që nuk është kërkuar me propozim (ultra petitum). Gjykata gjithashtu nuk 
mundet ta refuzojë ose ta hedhë kërkesën pasurore juridike.  
 
Paragrafi 2.  
 
Cili dhe çfarë vendimi nga ato të apostrofuara në paragrafi 2 të këtij neni do të merret 
varet, para së gjithash, nga koha e zgjatjes së procedurës penale për zgjidhje të çështjes 
kryesore dhe nga lloji i vendimit që do të merret për të. 
Me rastin e marrjes së aktgjykimit me të cilin i pandehuri shpallet fajtor, vendimi 
lidhur me propozimin për realizim të kërkesë pasurore juridik mund të jetë: - kërkesa 
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pasurore juridike gjykohet në tërësi, - kërkesa pasurore juridike gjykohet pjesërisht, 
dhe - për kërkesë pasurore juridike në tërësi (ose për pjesën e pazgjidhur) personi i 
autorizuar udhëzohet se kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë në kontest civil.  
Me rastin e marrjes së aktgjykimit me të cilin të akuzuarin e shpall fajtor, gjykata e 
udhëzon personin e autorizuar në kontest civil në dy situata: a) nëse marrja e vendimit 
për kërkesë pasurore juridike do ta zvarriste në mënyrë të konsiderueshme procedurën 
për zgjidhjen e çështjes kryesore. Megjithatë, këtu duhet të kihet parasysh se kur 
lartësia e dëmit paraqet element të figurës së veprës penale ose është kualifikues të 
veprës penale shuma e dëmit të shkaktuar duhet patjetër të vërtetohet. b) kur të dhënat e 
mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të 
pjesërishme të kërkesës pasurore juridike gjykata e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën 
pasurore juridike ta realizojë në kontest civil. 
Nëse gjykata nuk vendosë fare për kërkesë pasurore juridike në aktgjykim me të cilin i 
pandehuri shpallet fajtor, është shkaktuar shkelje esenciale e dispozitave të procedurës 
penale sipas nenit 384, paragrafi 1, nënparagrafi 1.12, sepse edhe vendimi për kërkesë 
pasurore juridike është pjesë e dispozitivit të aktgjykimit me të cilin zgjidhet çështja 
kryesore (shih nenin 365, paragrafi 1, nënparagrafi 6 në lidhje me nenin 370, paragrafi 
4). 
Në qoftë se gjykata dënimin e shqiptuar me kusht e kushtëzon me detyrimin e të 
pandehurit që në afat të caktuar ta kompensojë dëmin, duhet patjetër në të njëjtin 
vendim ta shqyrtojë dhe ta zgjidhë edhe kërkesën pasurore juridike, përveç kur ajo 
është shqyrtuar me aktgjykim civil të formës së prerë.971  
Kur i dëmtuari në aktgjykim me të cilin i akuzuari është shpallur fajtor është udhëzuar 
në kontest civil për arsye se nuk ka mundur ta argumentojë bazën dhe shumën e dëmit 
të shkaktuar, e aktgjykimi i atakuar vetëm me ankesë të pandehurit prishet, në gjykim 
të sërishëm i dëmtuari mund të provojë bazën dhe lartësinë e dëmit. Në situatë të tillë 
gjykata mund ta ngarkojë të pandehurin me kërkesën pasurore juridike.  
Zgjidhja e kërkesës pasurore juridike nuk i është lënë vlerësimit diskrecional të 
gjyqtarit që të përcaktohet se a do të vendosë për të në procedurë penale apo do ta 
udhëzojë në kontest civil. Ekziston interesi i përgjithshëm dhe individual (i të 
dëmtuarit) që kërkesa pasurore juridike të zgjidhet në procedurë penale. Prandaj, nisur 
nga argumentum a contrario, kur në procedurën penale ekziston bazë e sigurt 
provuese, gjykata duhet të vendosë për kërkesë pasurore juridike dhe të dëmtuarin nuk 
mund ta udhëzojë në kontest civil.  
 
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafi 3 të këtij neni i referohet situatave procedurale kur personi i 
autorizuar për realizim të kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. Duhet 
dalluar situatat kur gjykata në procedurë penale duhet e kur mund ta udhëzojë personin 
e autorizuar në kontest. Gjykata duhet ta udhëzojë personin e autorizuar në kontest, bile 
edhe nëse i pandehuri e ka pohuar kërkesën pasurore juridike: - kur merr aktgjykim 
lirues ose refuzues; - kur me aktvendim e pushon procedurën penale; - kur ndaj të 
miturit shqipton masën edukuese, përveç nëse i mituri ka të ardhura financiare ose 
pronë. Gjykata mund ta udhëzojë personin e autorizuar në kontest: - nëse çmon se 
                                                 
971 VSS, Kž. 2250/65, Vasiljević-Grubač 1, fq. 197.  
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shqyrtimi i kërkesës do ta zvarriste në mënyrë të konsiderueshme procedurën; - kur 
ekziston kontesti midis më shumë të dëmtuarve lidhur me pronësinë e sendit; dhe - kur 
faktet të cilat i ka vërtetuar nuk afrojnë bazë të sigurt për zgjidhje të kërkesës.  
Kur gjykata shpallet jokompetente për procedurën penale, e udhëzon të dëmtuarin që 
kërkesën pasurore juridike ta ushtrojë në procedurë penale të filluar ose të vazhduar 
nga gjykata kompetente. 
I dëmtuari nuk mund të ankohet kundër vendimit të gjykatës për kërkesën pasurore 
juridike (neni 381, paragrafi 3). 
Për vendim mbi kërkesën pasurore juridike në procedurën ndaj të miturve (neni neni 75 
i KDM). 
Për ekzekutim të aktgjykimit për sa i përket kërkesës pasurore juridike (neni 483). 
  
Neni 464 [Kthimi i sendit] 
 

Kur kërkesa pasurore juridike ka të bëjë me kthimin e sendit dhe gjykata 
konstaton se sendi i takon të dëmtuarit dhe se gjendet tek i pandehuri ose 
tek njëri nga pjesëmarrësit në veprën penale apo te personi të cilit ia kanë 
dhënë për ta ruajtur, me aktgjykim urdhëron që sendi t’i dorëzohet të 
dëmtuarit. 

 
Kthimi i sendit paraqet njërën prej tri formave të kërkesës pasurore juridike dhe për të 
mund të vendoset vetëm në bazë të propozimit të personit të autorizuar. Kur i dëmtuari 
kërkon kthimin e sendit, gjykata nuk mund të vendosë për kompensim dëmi në vend të 
kthimit të sendit. Sendi, i cili do duhej të jetë objekt kthimi, mund të gjendet: - tek i 
pandehuri ose tek ndonjëri nga pjesëmarrësit në veprën penale (bashkekzekutori, 
shtytësi, ndihmësi, udhëheqësi i grupi kriminal); ose - tek personi të cilit ata ia kanë 
dhënë për ta ruajtur.  
Dispozita e paragrafi 1, duke iu referuar personit të cilit sendi i është dhënë për ta 
ruajtur, futë në procedurë persona të cilët nuk janë palë as pjesëmarrës të procedurës. 
Kodi nuk e rregullon më tutje pozitën procedurale të këtyre personave. Duke pasur 
parasysh faktin se personi i tretë me aktgjykim mund të ngarkohet për ta kthyer sendin, 
megjithëse kundër tij nuk është paraqitur kërkesë pasurore juridike dhe as që ka qenë 
palë në procedurë me mundësi kyçjeje në shqyrtim, dispozita e këtillë për sa i përket 
pikëpamjes kushtetuese juridike dhe doktrinare është diskutabile, Vendimet që merren 
sipas kësaj dispozite, të cilat kanë të bëjnë ma marrjen e sendit nga personat e tretë, nuk 
kanë kurrfarë gjase për t’u pranuar nga shtetet tjera.972 Urdhri për kthim të sendit nga 
personat e tretë apo nga bashkekzekutori ose bashkëpunuesi të cilët nuk janë përfshi në 
një procedurë me të pandehurit ose janë gjykuar në procedurë të pavarur ose procedura 
kundër tyre fare nuk ka filluar, nënkupton marrje të vendimit për të drejtën e personit i 
cili nuk merr pjesë në procedurë dhe i cili nuk mund të ankohet kundër vendimit. 
Mirëpo ndaj personit të tretë mund të caktohet masa e përkohshme sigurimi të cilat 
vlejnë për procedurë penale (neni 469).  
Për kthim të sendit personit të dëmtuarit duhet të plotësohen në mënyrë kumulative 
disa kushte: Së pari, duhet të ekzistojë propozimi i të dëmtuarit për kthim të sendit. Së 
dyti, sendi duhet t’i takojë të dëmtuarit, çka do të thotë se sendi ka qenë në pronësi të 
                                                 
972 Pavišić 3, fq. 174. 
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dëmtuarit ose në detencion të tij. Fakti i pronësisë nuk vërtetohet me vendim as si 
çështje paraprake (prejudikuese). Mjafton konstatimi se i dëmtuari ka qeverisë me 
sendin në momentin e kryerjes së veprës penale. Së treti, Sendi gjendet tek i pandehuri 
ose tek ndonjëri nga pjesëmarrësit në kryerjen e veprës penale (me kusht që ndaj tyre të 
jetë zhvilluar procedurë e përbashkët) ose tek personi të cilit ata ia kanë dhënë për ta 
ruajtur. Ndonëse Kodi nuk e thotë shprehimisht, logjikisht mund të konkludohet se për 
ta kthyer sendin, nevojitet që ai sipas llojit dhe destinimit të tij të jetë në atë formë në të 
cilën ishte kur ka qenë në detencion të të dëmtuarit. Në të kundërtën mund të kërkohet 
kompensimi i dëmit. 
Vendimi për kthim të sendit merret me aktgjykim me të cilin i pandehuri shpallet 
fajtor. Kur merret aktgjykim lirues ose aktgjykim refuzues i dëmtuari për realizim të 
kthimit të sendit udhëzohet në kontest civil. Me atë rast hiqet masa për sigurim të 
përkohshëm të kërkesës.  
Kërkesën pasurore juridike e cila ka të bëjë me kthimin e sendit duhet dalluar nga 
dënimi plotësues: Marrja e sendit nga neni 69 i KP. Aty sendet merren kur janë pronë e 
kryerësit, apo pavarësisht pronë e kujt janë nëse: - prokurori i shtetit përcakton në 
aktakuzë ato sende, pasuri, prova apo para të cilat i nënshtrohen konfiskimit të 
përhershëm; - nëse gjatë shqyrtimit gjyqësor vërtetohet se sendet, pasuria, provat apo 
paratë e sekuestruara përkohësisht kanë mundësuar kryerjen e veprës penale ose 
përbëjnë dobi pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale; dhe - dhe kur ligji lejon 
konfiskimin e tyre (neni 115, paragrafi 2). Kthimin e sendit si formë të kërkesës 
pasurore juridike gjithsesi duhet dalluar nga sendet të cilat kanë bëjnë me pasurinë e 
cila sipas nenit 282 i nënshtrohet automatikisht konfiskimit. Kur kemi të bëjmë me 
aktvendim mbi pushimin e procedurës ose me aktgjykim lirues ose refuzues marrja e 
sendit çdoherë bëhet me aktvendim të posaçëm.. 
Në qoftë se me propozim për realizim të kërkesës pasurore juridike nuk është kërkuar 
kthimi i sendit, marrja e sendit mund të bëhet, përveç kur shqiptohet dënimi plotësues - 
Marrja e sendit, edhe në bazë të masës Marrja e dobisë pasurore të përfituar me vepër 
penale (neni 96 KP). 
Për mundësinë e kompensimit të kërkesës pasurore juridike nga dobia pasurore e 
konfiskuar, për afatet për paraqitje të kërkesës për kompensim shih nenin 98 të KP. 
Sendet të cilat gjatë rjedhës së procedurës janë marrë si provë, nën kushtet e parapara 
në nenin 468 mund t’i kthehen të dëmtuarit edhe para përfundimit të procedurës, nëse 
ai zotohet se do ta kthejë kur t’i kërkohet.  
Kodi në nenet 468 dhe 113 parasheh dispozita për procedim me sendet të cilat 
shërbejnë si provë, ndërsa në nenet 117, 118 dispozita të veçanta për procedim me 
sendet e dyshimta që gjenden tek i pandehuri e nuk dihet kujt i takojnë. Situatat e sipër 
përmendura nuk kanë të bëjnë me kërkesën pasurore juridike - kthimi sendit.  
Sipas vendimit të gjykatës Supreme të Kroacisë973 nuk është në rregull të merret 
vendimi për marrje të sendit, në bazë të nenit 61, pika 1 të KP (tani është neni 69, 
paragrafi 1 i KP), të cilat janë gjetur dhe janë marrë nga i akuzuari, e që i akuzuari i ka 
përvetësuar me kryerjen e veprës penale, kur ekziston kërkesa e të dëmtuarit-pronarit të 
sendit për kthim të tyre.  
 

                                                 
973 VsH, Kž. 1063/68 - Jermić, op. cit., fq. 124. 
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Neni 465 [Anulimi i veprimit të caktuar juridik] 
 

Kur kërkesa pasurore juridike ka të bëjë me anulimin e veprimit të caktuar 
juridik, kurse gjykata çmon se kërkesa është e bazuar, me aktgjykim e 
urdhëron anulimin e plotë ose të pjesërishëm të atij veprimi juridik me 
pasojat që rrjedhin nga veprimi i tillë, pa cenuar të drejtat e personave të 
tretë. 

 
Në procedurë penale (adezione) mund të anulohet vetëm ai veprim juridik i cili është 
produkt i veprës penale (i lidhur nën ndikimin e dhunës, kanosjes mashtrimit etj.), 
pasojat e të cilit janë të dëmshme ndaj personit të autorizuar për paraqitje të kërkesës 
pasurore juridike. Nuk është me rëndësi çfarë është natyra e veprimit juridik (veprim 
juridik me ngarkesë, pa ngarkesë, i dyanshëm, i njëanshëm, i lidhur midis të gjallëve 
ose për rast vdekje).  
Prishja i veprimit juridik ka për pasojë sanimin e efekteve të dëmshme të tij. Anulimi 
bëhet vetëm sa i përket të pandehurit. Për anulim vendoset me aktgjykim. Me atë rast 
duhet pasur kujdes mos të preket në të drejtat e personave të tretë, meqë ata nuk marrin 
pjesë në procedurë dhe nuk do të mund të ushtronin ankesë. Kërkesa për prishje të 
veprimit procedural ndaj personave të tretë mund të paraqitet në kontest civil. 
Në aktgjykim me të cilin i pandehuri shpallet fajtor, nëse kërkesa është e bazuar, 
gjykata vendosë prishjen e plotë ose të pjesshëm të veprimit juridik të caktuar. Nëse 
merret aktgjykim lirues, refuzues ose aktvendim me të cilin procedura pushohet, 
atëherë për këtë kërkesë pasurore juridike mund të vendoset vetëm në kontest civil.  
Përveç kushtit që veprimi juridik i cili prishet të jetë rezultat i një vepre penale 
konkrete, nevojitet gjithashtu që veprimi juridik në bazë të jetë i karakterit pasuroro 
juridik, e jo ndonjë veprim juridik tjetër. Siç theksojnë Pavlica-Lutovac, fq. 196, 
dispozita e nenit 114 shumë rrallë është aplikuar në praktikë. Sipas tyre është 
evidentuar vetëm një vendim (VsH Kž 58/83) në të cilin është shprehur qëndrimi se 
lidhja e martesës nuk paraqet veprim juridik i cili do të mund të prishej në procedurën 
penale, andaj martesa nuk do të mund të prishej as atëherë kur zhvillohet procedurë 
penale për vepër penale të bigamisë. 
Në procedurën penale nuk ka mundësi që prishja e veprimit juridik të bëhet kryesisht e 
të merret vendimi pa kërkesë të të dëmtuarit (siç kishte mundësi te konfiskimi i dobisë 
pasurore (neni 96 KP) dhe te marrja e sendit (neni 69 KP), sepse te prishja e veprimit 
juridik kemi të bëjmë me veprime pasurore juridike ku çdoherë ekziston i dëmtuari, e 
jo me akte juridike publike. Gjykata nuk mund të anulojë me aktgjykim dokumentet e 
falsifikuara (certifikatë, diplomë etj,) të cilat kanë karakter publik. Aktet e tilla 
anulohen në procedura përkatëse të rregullta (administrative e tjera) në bazë të 
aktgjykimit me të cilin i akuzuari është shpallur fajtor. 
Masa për sigurim të kërkesës pasurore juridike për prishje të veprimit juridik gjithashtu 
mund të caktohet vetëm me propozim të autorizuar e jo kryesisht. 
Nëse ka pengesë për zhvillim të procedurës penale (mungesa e lejes për ndjekje, 
imuniteti i brendshëm ose i jashtëm, parashkrimi, falja), çështja e prishjes së veprimit 
juridik mund të kërkohet në kontest. Nëse ekzistimi i pengesës së caktuar konstatohet 



Ejup Sahiti 

1113 

gjatë rrjedhës së procedurës, atëherë në aktvendim mbi pushimin e procedurës ose në 
aktgjykim me të cilin refuzohet akuza i dëmtuari udhëzohet në kontest civil.974 
  
Neni 466 [Ndryshimi i aktgjykimit të formës së prerë lidhur me kërkesën  

pasurore juridike] 
 
1. Gjykata që zbaton procedurën penale, mund ta ndryshojë aktgjykimin e 

formës së prerë me të cilin është vendosur për kërkesën pasurore juridike 
vetëm në rastin e rishikimit të procedurës penale ose kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë. 

2. Në të gjitha rastet tjera, i dënuari apo trashëgimtarët e tij mund të kër-
kojnë ndryshimin e aktgjykimit të formës së prerë të gjykatës penale me të 
cilin është vendosur për kërkesën pasurore juridike vetëm në kontest civil, 
me kusht të ekzistimit të arsyeve për rishikim sipas dispozitave të zba-
tueshme në procedurën kontestimore civile. 

 
Paragrafi 1.  
 
Vendimi gjyqësor i formës së prerë nuk mund të goditet me ankesë si mjet të rregullt 
juridik. Nën kushte të caktuara ligjore, ai mund të sulmohet me mjete të 
jashtëzakonshme juridike.  
Në procedurë penale nuk ka mundësi të ndryshohet aktgjykimi i formës së prerë vetëm 
për sa i përket vendimit mbi kërkesën pasurore juridike. Vendimi i tillë mund të 
ndryshohet vetëm me rastin e rishikimit të procedurës penale ose kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë lidhur me objektin kryesor të procedurës penale. Në procedurë 
të re vendimi për kërkesën pasurore juridike, pavarësisht se kërkesa për rishikim a 
është paraqitur në dëm apo në favor të të dënuarit (të gjykuarit), mund të jetë më i 
favorshëm ose i pafavorshëm për të pandehurin, sepse ndalesa reformatio in peius nuk 
ka të bëjë me kërkesën pasurore juridike. 
 
Paragrafi 2.  
 
Nëse në rastin konkret nuk ekzistojnë parakushtet për paraqitje të mjetit të 
jashtëzakonshëm juridik, i dënuari dhe trashëgimtarët e tij mund ta kërkojnë 
ndryshimin e aktgjykimit me formë të prerë të gjykatës penale për sa i përket vendimit 
mbi kërkesën pasurore juridike vetëm në procedurë kontestimore, po që se ekzistojë 
kushtet për rishikim sipas dispozitave që vlejnë në procedurë kontestimore.  
Pra, dispozita e paragrafit 2 të nenit 466 nuk i jep të drejtë të dëmtuarit dhe 
trashëgimtarëve të tij që ta ankimojnë aktgjykimin në pjesën që ka të bëjë me kërkesën 
pasurore juridike megjithëse, siç është theksuar më përpara, vetëm ata kanë legjitimitet 
aktiv për kërkesën pasurore juridike. Në këtë rast, duket se Kodi niset nga supozimi se 
në këtë dispozitë nuk ka nevojë të përfshihen i dëmtuari dhe trashëgimtarët e tij, sepse 
edhe kur kërkesa e tyre nuk zgjidhet në procedurë penale ose ajo zgjidhet pjesërisht, 
rrugën për në kontest civil e kanë të hapur. 

                                                 
974 Petrić 1, fq. 225. 
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I dëmtuari nuk mund të kërkojë rishikim të procedurës për sa i përket kërkesës pasurore 
juridike sipas dispozitave të procedurës penale. Kur është aprovuar kërkesa e tij, nuk ka 
arsye të kërkojë rishikim, ndërsa kur kërkesa nuk është aprovuar ose është aprovuar 
pjesërisht, ai është udhëzuar që kërkesën e vet ta realizojë në kontest, të cilën mund ta 
realizojë derisa nuk parashkruhet kërkesa. Mirëpo, kur kërkesa është aprovuar në tërësi, 
nuk mund të kërkohet sipas të njëjtës bazë më shumë se sa ka kërkuar, sepse çështja 
konsiderohet e gjykuar - res judicata.  
  
Neni 467 [Masat e përkohshme për sigurimin e kërkesës pasurore juridike] 
 
1. Masat e përkohshme për sigurimin e kërkesës pasurore juridike si rrje-

dhojë e kryerjes së veprës penale mund të urdhërohen në procedurë penale 
sipas dispozitave të zbatueshme për procedurën e përmbarimit me 
propozimin e personave të autorizuar nga neni 459 i këtij Kodi. 

2. Aktvendimi nga paragrafi 1 i këtij neni merret në procedurën paraprake 
nga gjyqtari i procedurës paraprake. Pas ngritjes së aktakuzës, akt-
vendimin e merr gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues për 
rastet jashtë shqyrtimit gjyqësor, kurse në shqyrtim gjyqësor aktvendimin 
e merr i tërë trupi gjykues. 

3. Kundër aktvendimit të trupit gjykues për masat e përkohshme të sigurimit 
të kërkesës nuk lejohet ankesë. Në raste të tjera, për ankesë vendos kolegji 
prej tre gjyqtarësh. Ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e aktvendimit. 

 
Paragrafi 1.  
 
Shqyrtimi dhe vendosja për kërkesë pasurore juridike ka karakter të kontestit civil i cili 
i bashkëngjitet procedurës penale. Kërkesa pasurore juridike realizohet në bazë të 
aktgjykimit të formës së prerë, çka do të thotë se nga shkaktimi i dëmit deri te 
ekzekutimi i kërkesës kalon kohë e gjatë. I pandehuri - debitor gjatë asaj kohe mund të 
pengojë ose ta vështirësojë ekzekutimin. Prandaj, shpeshherë ekziston nevoja që në 
procedurën penale të shfrytëzohen masat e përkohshme për sigurim të interesit pasuror 
të cilat shfrytëzohen në procedurë përmbaruese.  
Procedura penale rregullon vetëm çështjen e autorizimit dhe të kompetencës për 
sigurim, ajo nuk përcakton kushtet për sigurim dhe mënyrën e sigurimit, sepse në këtë 
drejtim vlejnë dispozitat e ligjit për procedurën përmbaruese. 
Propozimi për zbatim të masës së përkohshme për sigurim të kërkesës pasurore 
juridike mund të paraqitet nga personi i autorizuar gjatë gjithë rrjedhës së procedurës 
deri te forma e prerë e vendimit gjyqësor. Ai mund të paraqitet me kallëzim penal, së 
bashku me propozimin për realizim të kërkesës pasurore juridike ose si parashtresë e 
pavarur. Pavarësisht kur është paraqitur propozimi për zbatim të masës, ajo caktohet 
me vendim gjyqësor. 
Masa e përkohshme për sigurim mund të kërkohet për të gjitha llojet e kërkesës 
pasurore juridike sipas nenit 458, paragrafi 2 dhe masa mund të caktohet ndaj pasurisë 
së luajtshme dhe të paluajtshme.  
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Për sigurim të përkohshëm të kërkesës pasurore juridike, çdoherë duhet të ekzistojë 
propozimi i personit të autorizuar, pa marr parasysh a është fjala për pronë publike, 
shtetërore ose shoqërore apo për pronë private.  
Ndonëse në Kod nuk është përcaktuar përmbajtja e propozimit për caktim të masës së 
përkohshme për sigurim, për caktimin e saj nevojitet të plotësohen dy kushte: së pari, 
nga propozimi duhet të rezultojë bazueshmëria e kërkesës pasurore juridike si rezultat i 
veprës penale, dhe së dyti, ekzistimi i rrezikut se i pandehuri do të pamundësojë ose do 
ta vështirësojë realizimin e saj. Këto kushte gjykata i çmon sipas vlerësimit të lirë. Nga 
masat e përkohshme për sigurim në praktikë më së shpeshti propozohen dhe zbatohen: 
ndalimi i disponimit, tjetërsimit ose ngarkimit të sendeve të luajtshme, ruajtja e 
sendeve të luajtshme, dhe ndalimi i tjetërsimit ose i ngarkimit të sendeve të 
paluajtshme duke e shënuar këtë në librat kadastrale. Në procedurën për masë të 
përkohshme sigurimi, shpenzimet e zbatimit të sigurimit i paguan propozuesi. 
 
Paragrafët 2 dhe 3.  
 
Në dispozitën e paragrafi 2 është përcaktuar kompetenca funksionale për marrje të 
aktvendimit lidhur me propozimin për caktimin e masave të përkohshme për sigurimin 
e kërkesës pasurore juridike. Aktvendimin për caktim të masës në procedurën 
paraprake e merr gjyqtari i procedurës paraprake. Pas ngritjes së aktakuzës aktven-
dimin e merr gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues për rastet jashtë 
shqyrtimit gjyqësor, kurse në shqyrtim gjyqësor aktvendimin e merr trupi gjykues. Me 
qenë se shqyrtim gjyqësor zhvillon edhe gjyqtari i vetëm gjykues, ai ka gjithashtu 
kompetencë të marrë aktvendimin e sipërpërmendur. Aktvendimi duhet të merret pa 
marr parasysh a aprovohet propozimi apo jo.  
Dispozita e paragrafit 3 nuk lejon ankesë kundër aktvendimit të trupit gjykues për 
shqiptim të masës së përkohshme për sigurim të kërkesës pasurore juridike. Kundër 
aktvendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake, të gjyqtarit të vetëm gjykues apo të 
kryetarit të trupit gjykues palët me legjitimitet aktiv ose pasiv kanë të drejtë ankese tek 
kolegji prej tre gjyqtarësh - kolegji shqyrtues nga neni 24, paragrafi 2. Ankesa nuk ka 
karakter suspenziv. 
Masa mbetet në fuqi deri te vendimi eventual i ri i gjykatës përkatësisht deri te forma e 
prerë e vendimit gjyqësor dhe fati i saj i mëtejshëm varet nga lloji i vendimit me të 
cilin përfundon procedura penale. Nëse me aktgjykimi është vendosur të përmbushet 
kërkesa pasurore juridike, atëherë masa mbetet dhe shërben për ekzekutim të 
aktgjykimit. Mirëpo, kur procedura është pushuar, ose është shqiptuar aktgjykimi lirues 
ose refuzues, masa hiqet.  
  
Neni 468 [Kthimi i pasurisë të dëmtuarit] 
 
1. Në qoftë se kërkesa përfshin sendet të cilat padyshim i takojnë të dëmtuarit 

e nuk shërbejnë si provë në procedurë penale, sendet e tilla i dorëzohen të 
dëmtuarit edhe para përfundimit të procedurës. 

2. Në qoftë se pronësia e sendeve kontestohet nga disa të dëmtuar, ata 
udhëzohen në kontest civil, ndërsa gjykata në procedurë penale urdhëron 
vetëm ruajtjen e sendeve si masë të përkohshme për sigurimin e kërkesës. 
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3. Sendet që shërbejnë si provë përkohësisht sekuestrohen dhe i kthehen 
pronarit pas përfundimit të procedurës. Kur sendi i tillë është shumë i 
nevojshëm për pronarin, ai mund t’i kthehet edhe para përfundimit të 
procedurës nëse ai zotohet se do ta kthejë kur t’i kërkohet. 

 
Me dispozitat e këtij neni rregullohet procedura me sendet që i takojnë të dëmtuaritt, të 
cilat gjatë zhvillimit të procedurës penale gjenden tek organi i cili zbaton procedurën 
ose të ai të cilit organi procedural ia ka dhënë për t’i ruajtur, dhe nuk ka kontest midis 
shumë të dëmtuarve. 
 
Paragrafi 1.  
 
Kur është fjala për sendet të cilat pa dyshim i takojnë të dëmtuarit e nuk shërbejnë si 
provë në procedurë penale ato i kthehen të dëmtuarit edhe para përfundimit të 
procedurës penale. Fjala “kërkesë” e përdorur në paragrafin 1 të këtij neni nuk figuron 
në dispozitat e nenit 113 të LPP të RSFJ prej nga e ka prejardhjen ky nen. Kërkesa e 
cekur sipër e të dëmtuarit, nën kushtet e paragrafit 1 të 468, sjell deri të kthimi i sendi 
(pasurisë) edhe para përfundimit të procedurës. Andaj, kërkesa e tillë nuk është kërkesë 
pasurore juridike në kuptimin e plotë të fjalës, për kthimin e sendit, sepse për kërkesë 
pasurore juridike, vendos gjykata me vendim me të cilin e zgjidhë çështjen penale.  
Në qoftë se në procedurë nuk dihet kujt i takon sendi (pronari i panjohur) dhe kësisoj 
nuk ka bazë për vendim për kthim të sendit, atëherë veprohet sipas neneve 117, 118. 
Në procedurë penale si sende të cilat përkohësisht mund të konfiskohen (merren) janë: 
- sendet të cilat shërbejnë si prove në procedurë penale, - sende ose pasuri e cila ka 
mundësuar kryerjen e veprës penale, ose - sendet të cilat konsiderohen si dobi pasurore 
e fituar me vepër penale. Sendet e konfiskuara përkohësisht gjatë fazës paraprake të 
procedurës ruhen nën mbikëqyrjen e prokurorit të shtetit (neni 112 paragrafi 4 dhe 9). 
Kur është fjala për sekuestrim të përkohshëm të parave të mbajtura në llogarinë 
bankare, ato mbahen në një llogari bankare e cila është nën autoritetin e gjykatës (neni 
112, paragrafi 8). 
Ruajtjen e sendeve ose të pasurisë së konfiskuar si mbrojtje të përkohshme të kërkesës 
për konfiskim të dobisë pasurore të fituar me vepër penale mund ta urdhërojë edhe 
gjykata. Procedurën për ruajtjen e sendit dhe të pasurisë të urdhëruar me vendim 
gjyqësor sipas nenit 112 e përcakton organi publik kompetent në lëmin e çështjeve 
gjyqësore.  
Dispozita e paragrafit 1 flet për sendet të cilat pa dyshim “i takojnë” të dëmtuarit. 
Shprehja i takojnë nuk nënkupton domosdo pronësinë e sendit si element përcaktues 
për dorëzim të tij. Kjo për arsye se i dëmtuari mund ta mbajë sendin sipas bazave 
juridike të tjera edhe pse nuk është pronar.  
Sendet i dorëzohen (kthehet) të dëmtuarit me aktvendim. Vlerësimi se sendi i takon të 
dëmtuarit është vlerësim i përkohshëm i organit. Me që me atë rast çështja e pronësisë 
nuk vendoset, aktvendimi nuk e prejudikon atë. Për pronësi gjithherë mund të 
zhvillohet kontesti.  
Aktvendimin për dorëzim (kthim të sendit), kur plotësohen kushtet, e merr organi 
procedural para të cilit zhvillohet procedura në momentin e dorëzimit-kthimit të sendit. 
Me këtë vendim nuk paragjykohet çështja e pronësisë. Marrja e aktvendimit është e 
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nevojshme sepse duhet mundësuar të drejtën në ankesë: të dëmtuarit, nëse kërkesa e tij 
për dorëzim të sendit është refuzuar, apo të pandehurit, i cili konsideron se të dëmtuarit 
nuk duhet kthyer sendin. Aktvendimi i nevojitet edhe atij tek i cili sendi gjendet në 
ruajtje, në mënyrë që të ketë arsyetim për dorëzim të sendit. 
Çështja e ankesës zgjidhet analogjikisht me nenin 467, paragrafi 2-3. Kështu, për 
ankesë vendosë kolegji prej tre gjyqtarësh ndërsa kur aktvendimin e ka marrë trupi 
gjykues nuk lejohet ankesë. 
 
Paragrafi 2.  
 
Në paragrafi 2 të këtij neni është e qartë se sendi nuk është i të pandehurit dhe se ai i 
takon ndonjërit nga të dëmtuarit, por nuk dihet cilit. Prandaj, kur në procedurë penale 
më shumë persona kontestohen ndërmjet veti për pronësinë e sendit, çështja e pronësisë 
duhet të udhëzohet për ta shqyrtuar në procedurën kontestimore. Mirëpo, nëse është 
fjala për kontest midis të pandehurit dhe të dëmtuarit, gjykata penale mund ta shqyrtojë 
këtë çështje, posaçërisht kur kjo ka rëndësi për të vërtetuar nëse ekziston vepra penale. 
Vendimi për këtë çështje prejudikuese trajtohet në arsyetim të aktgjykimit (krahaso: me 
komentet e neni 18). 
 
Paragrafi 3.  
 
Në paragrafin 3 zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me sendet të cilat shërbejnë si provë, 
e të cilat janë marrë nga pronari. Ato munden me qenë të pandehurit, të dëmtuarit ose 
të personit të tretë të cilat janë siguruar në mënyrë të ndryshme: - me dorëzim të tyre 
nga ana e këtyre personave, - nëpërmjet kontrollit, ose - me rastin e këqyrjes. Sa i 
përket të dëmtuarit, sendet e tij nuk i ka marrë i pandehuri por organi shtetëror. Sendet 
të cilat me vepër penale janë marr nga i dëmtuari dhe janë gjetur te i pandehuri, duhet 
t’i kthehen të dëmtuarit në bazë të nenit 468, paragrafi 1 dhe 3.  
Pronari, për ta kthyer sendin para se të përfundojë procedura penale, duhet të paraqesë 
kërkesë dhe të provojë se sendi është shumë i nevojshëm për të, kurse organi duhet të 
vendosë nëse ka bazë që sendi t’i kthehet apo jo. Kur vendoset t’i kthehet sendi, 
pronari duhet të zotohet se atë do ta kthejë organit po që se diç e tillë i kërkohet atij. 
Vendimi merret në formë të aktvendimit kundër të cilit gjithashtu mund të paraqitet 
ankesë.  
Me rastin e marrjes së vendimit për kthim të sendeve para përfundimit të procedurës, të 
cilat janë marrë sipas paragrafi 3 të këtij neni, duhet pasur kujdes për sigurim të provës. 
Do ishte gabim po që se sendet e tilla i kthehen pronarit para përfundimit të procedurës 
penale, kur ka rrezik të shkatërrohet prova të cilën e mban sendi ose të shkatërrohet 
sendi ose, kur ekzistojnë kushtet për marrje të këtyre sendeve sipas nenit 69 të KP, apo 
sipas nenit 112, paragrafi 1.  
Në procedurë penale nuk është e mundur që nga i pandehuri me aktgjykim të merret 
sendi e t’i kthehet të dëmtuarit, dhe njëkohësisht ai të ngarkohet me kompensim dëmi 
ose t’i konfiskohet dobia e fituar në lartësi të vlerës së sendit. Veprimi i tillë pa arsye 
do ta sillte të pandehurin në situatë që pa të drejtë t’i dyfishohet detyrimi. I pandehuri 
do të mund të detyrohej që, krahas kthimit të sendit, ta kompensojë dëmin vetëm nëse 
sendi i kthyer është dëmtuar. 
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Pala e dëmtuar, e cila gjatë procedurës penale nuk e ka paraqitur kërkesën pasurore 
juridike, mund të kërkojë kompensim nga vlera e dobisë pasurore të konfiskuar nën 
kushtet e nenit 98, paragrafi 3 të KP.  
  
Neni 469 [Masat për sigurimin e përkohshëm të kërkesës pasurore juridike 

të drejtuar kundër personave të tretë] 
 
1. Në qoftë se i dëmtuari ka parashtruar kërkesë kundër personit të tretë për 

shkak se ai disponon me sendet që i ka fituar me vepër penale ose përmes 
veprës penale ka realizuar dobi pasurore, gjykata në procedurë penale, me 
propozimin e personave të autorizuar dhe sipas dispozitave që zbatohen në 
procedurën e përmbarimit, mund të urdhërojë masa të përkohshme për 
sigurimin e kërkesës kundër asaj pale të tretë. Në këtë rast zbatohen edhe 
dispozitat e nenit 467, paragrafët 2 dhe 3 të këtij Kodi. 

2. Në aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor, gjykata revokon masat 
nga paragrafi 1 i këtij neni nëse nuk janë revokuar më parë ose e udhëzon 
të dëmtuarin në kontest civil, në të cilin rast këto masa revokohen, përpos 
nëse kontesti civil nuk është filluar brenda afatit të caktuar nga gjykata. 

 
Paragrafi 1.  
 
Me dispozitat e këtij neni në një masë mbrohen interesat e të dëmtuarit me vepër 
penale edhe ndaj personave të tretë kundër të cilëve nuk mund të drejtohet propozimi 
për realizim të kërkesës pasurore juridike. Mbrojtja është e kufizuar në pamundësimin 
e personit të tretë që ta pengojë të dëmtuarin në realizimin e kërkesës pasurore juridike. 
Nuk janë të rralla rastet kur gjatë zhvillimit të procedurës penale sendet e marra duke 
kryer vepër penale më nuk gjendën te kryerësi i veprës penale, dhe se nga ai nuk mund 
të kompensohet dëmi. Për këtë arsye Kodi i mundëson gjykatës penale që në bazë të 
propozimit të të dëmtuarit të caktojë masën e përkohshme për sigurim të interesit 
pasuror edhe ndaj personit tek i cili gjendet sendi i të dëmtuarit ose ka arritur dobi 
pasurore me vepër penale. Caktimi i masës bëhet sipas dispozitave që zbatohen në 
procedurën e përmbarimit.  
Kush është person i autorizuar për paraqitje të propozimit shih: komentet nenit 467. 
Person i tretë është personi i cili nuk ka cilësi të pandehurit, pavarësisht nga shkaqet 
për të cilat kundër tij nuk zhvillohet procedurë penale.  
Kjo dispozitë largohet nga rregulla se në procedurë adezione palë me legjitimitet pasiv 
mund të jetë vetëm i pandehuri.  
Në procedurë penale nuk mund të paraqitet propozimi për realizim të kërkesës pasurore 
juridike kundër personit të tretë, sepse gjykata penale nuk është e autorizuar të vendosë 
në këtë drejtim. Gjykata penale ka autorizim të vendosë vetëm për caktim të masës së 
përkohshme për sigurim dhe atë në bazë të propozimit të personit të autorizuar. 
Shqyrtimi i kërkesës bëhet në procedurë kontestimore. 
Paraqitja e propozimit të të dëmtuarit për caktim të masës së përkohshme për sigurim 
të interesit të tij pasuror kërkon plotësimin e disa kushteve: - sendet që janë marrë me 
vepër penale gjenden te personi i tretë, - nevojitet që propozimi i personave të 
autorizuar t’i paraqitet gjykatës penale në mënyrë që ajo të caktojë masën e 
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përkohshme për sigurim të interesit pasuror ndaj personit të tretë, - propozuesi duhet ta 
bëjë të besueshëm ekzistimin dhe lartësinë e kërkesës dhe, të ketë rrezik për realizim të 
kërkesës së tij nëse nuk mbrohet kërkesa në mënyrë përkatëse. 
 
Paragrafi 2.  
 
Kushtet dhe procedura për caktim të masës së përkohshme të sigurimit sipas këtij neni 
janë të njëjta sikurse edhe kur bëhet fjalë për masat nga neni 467. 
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Kapitulli XXVI: Marrja dhe komunikimi i vendimeve 
  
Në procedurën penale kryhen veprime procedurale të llojllojshme të cilat i ushtrojnë 
subjektet proceduralë. Në teori të procedurës penale, krahas subjekteve proceduralë dhe 
veprimeve procedurale, edhe vendimet gjyqësore llogaritën si pjesë themelore të 
procedurës penale. Procedura penale definohet si tërësi e veprimeve juridikisht të 
rregulluara që kryhen në mënyrë sistematike nga subjekte të ndryshëm proceduralë të 
cilat ndërmerren me rastin e supozimit konkret se është kryer vepër penale, qëllimi i të 
cilave është konstatimi se a është kryer vepra penale, nëse po, që ndaj kryerësit të 
zbatohet dënimi ose masat tjera të cilat i përcakton e drejta penale materiale. Mirëpo, 
nëse i vështrojmë veprimet procedurale në tërësinë e tyre vërejmë se edhe pse, më në 
fund, të gjitha i shërbejnë realizimit të detyrës procedurale, megjithatë vlera dhe synimi 
i tyre funksional nuk është gjithherë e njëjtë. Kështu, disa syresh kontribuojnë për 
drejtimin dhe zhvillimin e procedurës, kurse të tjerat supozojnë marrjen e vendimit dhe 
zgjidhjen e çështjes. Prandaj duhet theksuar se me rastin e kryerjes së veprimeve 
procedurale, pa marrë parasysh vlerën procedurale të tyre, subjektet proceduralë, si ata 
themelorë, ashtu edhe ata sekondarë, i realizojnë të drejtat dhe detyrat e veta vetëm në 
kuadër të autorizimeve ligjore dhe sipas formës së përcaktuar me ligj. Me këtë rast 
subjektet proceduralë po ashtu duhet të kujdesen që veprimet procedurale t'i ndërmarrin 
me kohë, në vendin dhe sipas mënyrës se përcaktuar me ligj.  
Nganjëherë në teori vihet në pah se veprimet procedurale penale pasqyrohen me 
veprim ose me mosveprim të subjekteve proceduralë. Megjithatë mosveprimi nuk 
paraqet veprim proceduralo penal, por vetëm moskryerje të veprimit, moskryerje e cila 
mund por nuk është e domosdoshme të ketë edhe pasojë të caktuar apo të ketë efekt 
juridik bile edhe faktik, p.sh. mbrojtja personale e të pandehurit është e drejtë e tij jo 
edhe obligim. Nga i pandehuri varet a do të mbrohet dhe si do të mbrohet. I pandehuri 
ka të drejtë të japë deklarim në procedurë (dhe kjo duhet t’i mundësohet), mirëpo, ai 
mund të mbrohet edhe në heshtje. Sjellja e tillë në aspektin procedural paraqet mungesë 
të plotë të veprimit të mundshëm, por nuk shoqërohet me ndonjë pasojë të posaçme 
procedurale, ndonëse mund të ketë ndonjë pasojë faktike. Në anën tjetër, kur 
dëshmitari pa bazë ligjore refuzon të dëshmojë, ai mund të ndëshkohet (neni 136, 
paragrafi 2), dhe në rast të tillë mungesa e veprimit procedural në procedurë prodhon 
efekte të caktuara procedurale, juridike dhe faktike.  
Varësisht nga lloji i vendimit është përcaktuar edhe mundësia e paraqitjes së ankesës. 
Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe aktvendimit me të cilin zgjidhet 
çështja kryesore (aktvendimit për shqiptim të masës edukative, aktvendimit mbi 
shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik) lejohet ankesë pa përjashtim, 
ndërsa kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit vetëm në rastet e parapara në nenin 
407. Kundër aktvendimit, sipas rregullit, ekziston e drejta për ankesë, përveç rasteve 
kur Kodi shprehimisht e ndalon atë, ndërsa kundër urdhrit fare nuk ka ankesë. 
Vendimet gjyqësore merren në mënyrë individuale dhe kolegjiale. Në mënyrë 
individuale vendos gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i 
trupit gjykues, ndërsa në mënyrë kolegjiale trupi gjykues dhe kolegji prej tre 
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gjyqtarësh. Me rastin e vendosjes në mënyrë kolegjiale, vendimi merret pas këshillimit 
dhe votimit me shumicë votash. 
Për rregullat të cilat vlejnë për këshillim dhe votim si dhe për renditjen e çështjeve për 
të cilat në atë rast duhet të vendos gjykata, bëjnë fjalë nenet 470-473.  
Për komunikimin e vendimeve neni 474, kurse për dërgimin e shkresave nenet 475 -
483. 
Procedura penale e filluar duhet të përfundojë me vendim gjyqësor. Qëllimi përfun-
dimtar i të drejtës penale në kuptimin e gjerë, pra edhe i procedurës penale është që 
ndaj kryerësit përgjegjës për vepër penale të zbatohet sanksioni i merituar. Mirëpo për 
të arritur deri te zbatimi i sanksionit penal duhet që më parë të zhvillohet procedura 
penale dhe të merret vendimi gjyqësor. Kështu derisa është marrë vendimi, i cili duhet 
të ekzekutohet, procedura penale ka mundë të kalojë nëpër shkallë të parë, të dytë dhe 
eventualisht të tretë. Prandaj me vendosjen e një çështjeje penale në procedurë penale 
në formë të prerë konsiderohet se ajo çështje është çështje e gjykuar (res indicate-ne 
bis in idem), çështje për të cilën nuk mund të zhvillohet serish procedurë penale. Një 
zgjidhje të tillë e imponon interesi i ruajtjes së sigurisë juridike të qytetarëve dhe i 
unitetit të rregullimit juridik. Prandaj për përfundimin e procedurës penale dhe vënien e 
aktgjykimit ose të aktvendimit në jetë lidhur me një çështje penale konkrete është e 
nevojshme që vendimi të këtë klauzolë për formën e prerë dhe ekzekutueshmërinë.  
Aktgjykimi e fiton formën e prerë kur më nuk mund të atakohet me ankesë, ose kur 
ankesa nuk është e lejuar (neni 485 paragrafi 1). Sidoqoftë, aktgjykimi e fiton formën e 
prerë në momente të ndryshme: kur palët kanë hequr dorë nga mundësia e paraqitjes së 
ankesës, kur ka kaluar afati ligjor për ankesë e ai nuk është shfrytëzuar, kur pasi që 
është paraqitur ankesa ankuesi është tërhequr nga ajo para se të merret vendimi 
gjyqësor lidhur me te, kur ankesa e paraqitur është hedhë si e paafatshme ose e 
palejuar, apo kur ajo është refuzuar si e pabazë.  
Aktgjykimi para se të ekzekutohet patjetër duhet të fitojë formën e prerë. Aktgjykimi 
me formë të prerë ekzekutohet kur të bëhet dorëzimi i tij dhe kur për ekzekutimin e tij 
nuk ka pengesa ligjore.  
Forma e prerë dhe ekzekutimi i vendimeve ka të bëjë edhe me aktvendimin. Sipas 
rregullit, edhe aktvendimet para se të ekzekutohen duhet ta fitojnë formën e prerë. 
Mirëpo derisa aktgjykimi asnjëherë nuk mund të ekzekutohet pa e fituar formën e 
prerë, disa aktvendime ekzekutohen edhe pa e fituar formën e prerë, si p.sh. aktvendimi 
mbi caktimin ose heqjen e paraburgimit, aktvendimi mbi zbatimin e hetimit etj. Në të 
vërtetë dihet se me aktvendim mund të zgjidhen një spektër i gjerë çështjesh në 
procedurë penale, prej atyre që kanë të bëjnë me drejtimin e procedurës, deri të zgjidhja 
çështjes penale. Prandaj aktvendimet të cilat kanë të bëjnë me drejtimin e procedurës, 
sipas rregullit, janë të paatakueshme dhe si të tilla menjëherë ekzekutohen. Për sa u 
përket aktvendimeve me të cilat zgjidhet çështja penale, shqiptohet sanksioni etj., ato 
mund të atakohen me ankesë, prandaj ekzekutimi i tyre mund të bëhet vetëm pasi që 
aktvendimi të fitojnë formën e prerë (neni 488).  
Nëqoftëse kundër urdhrit nuk është praqitur kundërshtim sipas nenit 24 paragrafit 2, ai 
në momentin e marrjes ka formë të prerë dhe është i ekzekutueshëm. 
Kur aktgjykimi dhe aktvendimi fiton formën e prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm, sipas 
rregullit, nuk mund të ndryshohet më vonë, ndërsa urdhri, ndonëse ka formë të prerë në 
momentin e lëshimit, mund të ndryshohet derisa nuk është ekzekutuar. 
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Për mënyrën e ekzekutimit të sanksionit të shqiptuar në procedurë penale KPP 
përmban disa dispozita udhëzuese (neni 485, paragrafi 4, nenet 486-489). Më tutje, me 
ekzekutimin e sanksioneve penale merret e drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale 
si degë e posaçme juridike, e cila është rregulluar me Ligjin mbi ekzekutimin e 
sanksioneve penale. 
  
Neni 470 [Llojet dhe marrja e vendimeve] 
 
1. Në procedurën penale vendimet merren në formë të aktgjykimit, të akt-

vendimit dhe të urdhrit. 
2. Aktgjykimin mund ta marrë vetëm gjykata, aktvendimin mund ta marrë 

edhe prokurori i shtetit, ndërsa urdhrin mund marrin edhe organet e tjera 
publike që marrin pjesë në procedurën penale.  

3. Urdhri merret dhe shpallet në pajtim me dispozitat e këtij kodi. 
 
Paragrafi 1.  
 
Gjykata si subjekt themelor dhe aktiv zhvillon një veprimtari të gjerë në procedurë 
penale nëpërmjet të cilës e ushtron funksionin e gjykimit. Veprimtaria e saj ka të bëjë 
si me drejtimin e procesit penal ashtu edhe me ndriçimin dhe zgjidhjen e çështjes 
penale, çka realizohet nëpërmjet marrjes së vendimeve të caktuara. Në procedurë 
penale merren vendime të cilat për kah forma e tyre mund të jenë: aktgjykime, 
aktvendime dhe urdhra. Aktgjykimin e merr vetëm gjykata, kurse aktvendimet dhe 
urdhrat i marrin edhe organet tjera që marrin pjesë në procedurë penale (neni 470). Me 
vendim kuptojmë shprehjen e vullnetit të gjykatës ose të organit tjetër shtetëror në 
procedurë penale me të cilin zbatohet ligji në një rast konkret. 
Kodi nuk bënë definimin e vendimeve të ndryshme procedurale. Shprehja “vendim” 
është kuptim gjenerik - i përgjithshëm, për të gjitha format e vendimmarrjes gjyqësore. 
Shprehja nuk është përkufizuar në nenin 19. Kodi nuk jep përkufizime për llojet 
konkrete të vendimeve. Në Kod për situata konkrete më së shpeshti caktohet në çfarë 
forme do të merret vendimi. Çdo lloj i vendimit mund të ketë ndarje të mëtutjeshme. 
Sa i përket formës së vendimeve gjyqësore Kodi ka dispozita të përgjithshme vetëm 
për përpilimin me shkrim të aktgjykimit dhe për përmirësimin e tij (nenet 369-371). 
Kodi nuk ka dispozitë të përgjithshme për formën dhe për përmbajtjen e aktvendimit 
dhe të urdhrit, por për disa raste konkrete të aktvendimit cakton çka duhet të 
përmbajnë.  
Në Kod nuk ka ndonjë dispozitë të përgjithshme e cila do të rregullonte mënyrën e 
nënshkrimit të vendimeve. Me dispozitë të posaçme (neni 369, paragrafi 2) është 
zgjidhur çështja e nënshkrimit të aktgjykimit. Rregull është se vendimet të cilat i merr 
gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues (kur vendosë në cilësi të 
kryetarit të trupit gjykues, p.sh. urdhëron sjelljen e të pandehurit), kryetari i trupit 
gjykues, gjyqtari për të mitur, ose kryetari i gjykatës - i nënshkruajnë vetë ata, kurse 
vendimet e trupit gjykues i nënshkruajnë kryetari i trupit gjykues dhe procesmbajtësi.  
Marrja e vendimit në procedurë penale, sipas rregullit, ka të bëjë me: - marrjen e 
vendimit; - shpalljen (komunikimin) e tij; dhe - me përpilimin me shkrim të vendimit. 
Në kapitullin XXVI Kodi i rregullon dy aktivitetet e para (marrjen dhe shpalljen e 
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vendimeve). Për përpilim me shkrim të vendimit ekzistojnë dispozita të posaçme për 
lloje të caktuara vendimesh. (p.sh. nenet 189, paragrafi 1, 104, paragrafi 1, 370). 
Marrja e vendimit në procedurë penale bëhet në mënyrë individuale ose kolegjiale.  
Kodi nuk ka dispozitë për atë se kush e harton me shkrim vendimin gjyqësor. 
Vendimet e gjykatës së shkallës së parë i harton gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 
trupit gjykues ose anëtari i trupit të cilin ai e cakton. Me rastin e vendosjes në kolegj 
jasht shqyrtimit gjyqësor ose në kolegj të shkallës së dytë, vendimin e shkruan anëtari i 
trupit të kolegjit të cilin e cakton kryetari i kolegjit. Për caktim të gjyqtarit për hartim të 
vendimit nuk është me rëndësi çfarë ka qenë vota e tij lidhur me vendimin. Në gjykata 
ekzistojnë edhe bashkëpunëtorët profesional, juristë të diplomuar me përvojë të caktuar 
dhe me provim të jurispodencës, të cilët në raste të caktuara me ligj munden në mënyrë 
të pavarur t’i kryejnë disa veprime gjyqësore, dhe praktikantët, me fakultet juridik të 
kryer, të cilët e ushtrojnë detyrën në gjykatë. Atyre mund t’u besohet hartimi me 
shkrim i vendimeve nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e gjyqtarit. Bashkëpunëtorët 
profesionalë dhe praktikantët gjyqësor përcaktohen me rregullore të Këshillit gjyqësor 
të Kosovës (neni 33 i Ligjit mbi gjykatat). 
 
Paragrafët 2 dhe 3.  
 
Është me rëndësi të theksohet se aktgjykimi si formë e vendimit gjyqësor, sipas 
rregullit, merret kur zgjidhet çështja penale, ndërsa aktvendimi dhe urdhri shërbejnë 
për drejtimin e procedurës penale. Përjashtimisht ekzistojnë aktgjykime me të cilat 
zgjidhën vetëm çështjet procedurale e jo çështja penale kryesore (aktgjykimi refuzues - 
neni 363), dhe aktvendime me të cilat zgjidhet çështja kryesore (aktvendimi mbi 
pushimin e hetimeve - neni 158; mbi shqiptimin e masës së diversitetit ose të masës 
edukative - nenet 69, 72, paragrafi 3; mbi shqiptimin e masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik - neni 514, paragrafi 3).  
Aktgjykimi është vendim gjyqësor me të cilin zgjidhet çështja penale konkrete. Me te 
zgjidhën si çështjet juridiko-penale ashtu edhe çështjet proceduralo-penale. Prandaj 
aktgjykimi i formës së prerë ka fuqinë e ligjit për çështjen konkrete penale dhe 
nëpërmjet tij zbatohen masat e shtrëngimit shtetëror kundër atyre që është vërtetuar se 
kanë kryer ndonjë vepër penale. Përjashtim nga kjo bën aktgjykimi me të cilin akuza 
refuzohet (neni 363), të cilin e merr gjykata pa u lëshuar në zgjidhjen e çështjes 
kryesore, por për shkak të ekzistimit të ndonjë pengese procedurale e refuzon akuzën. 
Për shkak të rëndësisë së posaçme që ka aktgjykimi në procedurë penale KPP 
përcakton në mënyrë të detajuar llojet, formën dhe përmbajtjen e tij (nenet 359-373). 
Për aktgjykim të Gjykatës së Apelit ose të Gjykatës Supreme të Kosovës nenet 398-
407. 
Aktvendimi është gjithashtu vendim gjyqësor me të cilin sipas rregullit zgjidhën 
çështjet procedurale e jo çështja kryesore. Me aktvendim pikësëpari vendosen çështjet 
të cilat kanë të bëjnë me drejtimin e procedurës penale si p.sh. aktvendimi mbi 
zbatimin e hetimit (neni 104), aktvendimi mbi shtyrjen ose ndërprerjen e shqyrtimit 
gjyqësor (neni 310, paragrafi 2) dhe çështjet tjera të cilat mund të paraqiten në formë të 
mospajtimit të gjykatës dhe palëve proceduralo penale etj. Aktvendimet mund të 
merren gjatë zhvillimit të procedurës penale. Përjashtimisht me aktvendim mund të 
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zgjidhet çështja kryesore penale p.sh. aktvendimi mbi pushimin e hetimit dhe 
aktvendimi mbi shqiptimin e masës edukative ndaj të miturit etj. 
Përveç gjykatës aktvendim mund të marrin edhe organet tjera p.sh. prokurori i shtetit 
kur e hedhë kallëzimin penal (neni 82), kur cakton, pezullon apo pushon hetimin (nenet 
104, 157 etj). 
Forma dhe përmbajtja e aktvendimit nuk është përcaktuar me dispozitë të 
përgjithshme, por me dispozitë të posaçme për raste konkrete si p.sh. për aktvendim: 
për fillimin e hetimit (neni 104), për caktimin e paraburgimit (189), për përjashtimin e 
publicitetit (296) etj. 
Urdhri është vendim i gjykatës ose i ndonjë organi tjetër i cili nuk është as aktgjykim 
as aktvendim. Ndonjë dallim parimor ndërmjet aktvendimit dhe urdhrit nuk ka. Edhe 
urdhri zakonisht përdoret për drejtimin e procedurës penale dhe për kah forma është 
vendim i thjeshtë, i cili sipas rregullit, nuk përmban fare arsyetim. Ekzistojnë shumë 
situata në procedurë penale në të cilat vendoset me urdhër (nenet: 88, paragrafi 1 dhe 3, 
89, paragrafi 1 dhe 2, 105, 139, paragrafi 1, 175, 221, paragrafi 4, 222, paragrafi 1, 
285, paragrafi 1, 288, paragrafi 3, 536, paragrafi 1 etj.).  
Aktgjykimet dhe aktvendimet çdoherë duhet ta kenë arsyetimin, kurse urdhri vetëm 
atëherë kur shprehimisht është paraparë me Kod ( p.sh. urdhri për shoqërimin e të 
pandehurit (neni 175), urdhri për kontrollim të banesës (neni 105).  
Urdhri merret dhe shpallet në pajtim me dispozitat e KPP. 
 
Neni 471 [Procedura për marrjen e vendimeve në seancë për këshillim dhe votim  

nga trupi gjykues] 
 
1. Vendimi i trupit gjykues merret pas këshillimit gojor dhe votimit. Vendimi 

miratohet kur për të voton shumica e anëtarëve të trupit gjykues. 
2. Kryetari i trupit gjykues drejton këshillimin dhe votimin, kurse vetë voton i 

fundit. Ai detyrohet të kujdeset për shqyrtimin e tërësishëm të të gjitha 
çështjeve nga çdo këndvështrim. 

3. Kur votat për ndonjë çështje individuale për të cilën duhet votuar ndahen 
në disa mendime të ndryshme, kështu që asnjëri prej tyre nuk e ka 
shumicën, çështjet ndahen dhe votimi përsëritet derisa të arrihet shumica e 
votave. Nëse në këtë mënyrë nuk arrihet shumica, atëherë merret vendim 
sipas të cilit votat të cilat janë më të pafavorshme për të pandehurin u 
shtohen votave të cilat janë më pak të pafavorshme se këto derisa të arrihet 
shumica e nevojshme. 

4. Anëtarët e trupit gjykues nuk mund ta refuzojnë votimin për çështjet që i 
parashtron kryetari i trupit gjykues, por anëtari i trupit gjykues i cili ka 
votuar për lirimin e të akuzuarit ose për revokimin e vendimit dhe ka 
mbetur në pakicë nuk detyrohet të votojë për dënimin. Në qoftë se ai nuk 
voton, konsiderohet se pajtohet me votën që është më e favorshme për të 
pandehurin. 

 
Parimi i kolegjialiteti nënkupton marrje të vendimit nga trupi (kolegji) gjyqësor, ku 
manifestohet vullneti i më shumë personave. Për formim të vendimit të organit 
kolegjial nevojiten dispozita sipas të cilave në bazë të shprehjes së vullnetit të më 
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shumë personave krijohet një vendim. Dispozitat e neneve 120-122 të këtij kapitulli, 
synojnë të arrijnë këtë qëllim. 
Dispozitat për këshillim gojor dhe votim kanë të bëjnë me të gjitha rastet në procedurë 
penale kur vendimin e merr trupi gjykues ose kolegji shqyrtues nga neni 24, paragrafi 
2.  
 
Paragrafi 1.  
 
Procesi i marrjes së vendimit në trup gjykues zhvillohet sipas një rendi procedural të 
caktuar, ku vijnë në shprehje dy segmente të vendimmarrjes: vendosja preliminare dhe 
vendosja meritore. Në fazën e parë vendoset nëse ekziston kompetenca lëndore e 
gjykatës, nëse ka nevojë të plotësohet procedura dhe për çështjet paraprake 
(prejudikuese) nëse ka çështje të tilla. Vetëm pas vendosjes për këto çështje kalohet në 
marrje të vendimit meritor përkatësisht në vendosje të çështjes kryesore. Pastaj trupi 
gjykues shikon se a ekziston vepra penale, a është i akuzuari kryerës i asaj vepre 
penale, a është përgjegjës dhe a mund t'i shqiptohet sanksioni, të ngarkohet me 
shpenzime të procedurës, me kërkesën pasurore juridike etj.  
Me rastin e marrjes së aktgjykimit gjykata duhet të ketë kujdes për identitetin subjektiv 
dhe objektiv të aktgjykimit me aktakuzë. Në të vërtetë, aktgjykimi mund t'i përkas 
vetëm personit i cili është akuzuar dhe vetëm veprës e cila është objekt i akuzës të 
përmbajtur në aktakuzën e parashtruar, apo të ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtim 
gjyqësor (neni 360). Përndryshe, gjykata nuk është e lidhur me propozimet e prokurorit 
të shtetit në pikëpamje të cilësimit juridik të veprës. Gjykata po ashtu nuk është e 
lidhur me marrëveshjen ndërmjet prokurorit të shtetit dhe mbrojtjes lidhur me 
ndryshimin e akuzës ose pranimin e fajit. Gjithashtu është me rëndësi të theksohet se 
me rastin e marrjes së aktgjykimit gjykata e bazon atë vetëm mbi faktet dhe provat të 
cilat janë shqyrtuar në shqyrtim gjyqësor. Kështu, bie fjala, deklarimi i një dëshmitari 
të pyetur në hetim ose një dokument i marrë kryesisht nga ana e gjykatës nuk janë të 
vlefshme për ta mbështetur aktgjykimin në to nëse këto nuk janë shqyrtuar dhe 
verifikuar në shqyrtim gjyqësor. Gjykata ka për detyrë që me ndërgjegje të çmojë çdo 
provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë të 
nxjerrë konkluzionin se a është provuar një fakt. Andaj vendimi gjyqësor duhet të 
pasqyrojë të vërtetën, zbulimi i së cilës mund të bëhet në qoftë se njoftimet për faktet 
dhe rrethanat në të cilat mbështetet gjykata janë objektivisht të vërteta. Faktet rënduese 
në të cilat gjykata e bazon aktgjykimin duhet të provohen plotësisht. Po qe se për 
saktësinë e tyre mbetet edhe një fije dyshimi gjykata, në bazë të parimit in dubio pro 
reo - në rast dyshimi të veprohet në dobi të pandehurit, duhet të veprojë sikurse ai fakt 
nuk ekziston fare. 
 
Paragrafi 2.  
 
Gjithë procesi i këshillimit dhe i votimit zhvillohet nën drejtimin e kryetarit të trupit 
gjykues. Drejtimi nënkupton shtruarjen e pyetjeve për shqyrtim dhe drejtimin e 
diskutimit, duke pasur kujdes që të gjitha pyetjet të shqyrtohen në mënyrë të 
tërësishëm, ndërsa drejtimi i votimit nënkupton ndarjen e pyetjeve për të cilat do të 
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votohet, mbledhjen e votave të anëtarëve të trupit gjykues sipas rendit të përcaktuar, 
dhe vërtetimin e rezultatit të votimit.  
Numërimi i votave, të cilin e bënë kryetari i trupit gjykues, është veprim i thjesht 
matematikor. Me atë rast në aspektin procedural nuk janë me rëndësi shkaqet për dhe 
kundër në të cilat mbështetet vota e anëtarit të trupit gjykues. Kodi i procedurës penale 
nuk kërkon votim unanim (me konsensus) për ndonjë çështje, siç ekziston në disa të 
drejta për dënimin më të rëndë si p.sh. neni 140, paragrafi 1 i LPP të Kroacisë. 
 
Paragrafi 3.  
 
Për të gjitha çështjet që i parashtron kryetari i trupit gjykues anëtarët tjerë të trupit 
duhet të deklarohen me votim, përveç gjyqtarit i cili ka votuar për lirimin e të akuzuarit 
dhe ka mbetur pakicë. Ai nuk është i obliguar të votojë për dënim. Nëse nuk voton 
merret se ai pajtohet me sanksionin me të favorshëm për të pandehurin. 
Vendimi merret me shumicë votash. Me qenë se trupat gjykuese - kolegjet gjithherë 
janë me numër tek të anëtarëve, është logjike se shumica arrihet vetëm kur ka dy 
mendime. Mirëpo, kur ka më shumë mendime duhet aplikuar rregulla të posaçme për 
tejkalim të situatës së tillë, e cila zgjidhet me dispozitën e paragrafi 3 të këtij neni. Po 
qe se me rastin e votimit për një pyetje konkrete nuk arrihet shumica, çështjet ndahen 
dhe votimi përsëritet derisa të arrihet shumica e votave. Mirëpo nëse edhe ashtu nuk 
mund të arrihet shumica, vendimi merret ashtu që votat të cilat janë më të pavolitshme 
për të pandehurin do t'u bashkohen votave që janë më pak të pavolitshme dhe kështu 
sigurohet shumica e nevojshme. 
Vlerësimi lidhur me atë se cili mendim është më i favorshëm nuk ka të bëjë vetëm te 
dënimin, por edhe me vendimin për ekzistimin e veprës penale dhe për kualifikimin 
ligjorë të saj, për përgjegjësinë penale si dhe për ndonjë pyetje tjetër për të cilën 
posaçërisht votohet. Kështu, p.sh. nëse veprimi i të pandehurit ka të bëjë me marrjen e 
sendit të luajtshëm, me ç’rast një anëtar i trupit gjykues konsideron se është fjala për 
vepër penale vjedhje të rëndë nga neni 327 të KP, anëtari i dytë çmon se ekziston vepra 
penale vjedhja grabitqare nga neni 328 KP, ndërsa i treti për vepër penale grabitja nga 
neni 329 KP, atëherë vota e cila është për grabitje si më e pafalshme për të pandehurin i 
bashkohet votës e cila është për vjedhje grabitqare si pak më e pafavorshme dhe kështu 
arrihet shumica. 
Procesi (radha) e votimit nuk është përcaktuar plotësisht. Është përcaktuar vetëm fakti 
se kryetari i trupit gjykues voton i fundit. Zgjidhja e tillë pa dyshim paraqet një masë 
efikase për të evituar ndikimin e votës së kryetarit të trupit gjykues tek anëtarët tjerë.975  
 
Paragrafi 4.  
 
Anëtarët e trupit gjykues kanë për detyrë të votojnë për të gjitha pyetjet që i shtron 
kryetari i trupit gjykues (ata nuk mund të refuzojnë as të abstenojnë nga votimi). 
Megjithatë, nën rrethanat e përcaktuara në paragrafi 4 të këtij neni, gjyqtari i cila ka 
votuar për lirimin e të pandehurit, është i liruar nga votimi për sanksionin penal.  

                                                 
975 Praktika gjyqësore, derisa ekzistonin gjyqtarët porotë, ka futë edhe elementin e moshës, kështu që votimi 
nisej nga gjyqtari porotë më i ri.  
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Në mënyrë analoge, me dispozitën 4 të këtij neni, gjyqtari anëtar i kolegjit të gjykatë së 
shkallës së dytë nuk është i detyruar të votojë për dënimin në rastet vijuese:  
a) nëse ka votuar që aktgjykimi dënues i gjykatës së shkallës së parë të ndryshohet 

dhe i pandehuri të lirohet nga akuza sipas nenit 364 nënparagrafi 1.1. dhe 1.21., 
derisa anëtarët tjerë të trupit gjykues kanë qenë për vërtetim të aktgjykimit sa i 
përket vendimit mbi ekzistimin e veprës penale dhe të përgjegjësisë penale të 
pandehurit, apo që vendimi të ndryshohet sa i përket kualifikimit juridik,  

b) nëse ka votuar për vërtetim të aktgjykimit të shkallës së parë me të cilin i 
pandehuri është liruar nga akuza në bazë të nenit 364 nënparagrafi 1-2, ndërsa të 
tjerët kanë votuar për ndryshim të aktgjykimit në aktgjykim dënues dhe  

c) kur ka votuar që aktgjykimi i shkallës së parë të prishet për shkak të vërtetimit jo të 
plotë të gjendjes faktike, kurse shumica për vërtetim sa i përket ekzistimit të veprës 
penale dhe përgjegjësisë penale, apo që vendimi të ndryshohet sa i përket 
kualifikimit juridik.976 Për të gjitha pyetjet tjera ky gjyqtar duhet të votojë. 

Gjykata e mjetit juridik nuk mund ta prishë aktgjykimin vetëm për shkak të vendimit 
mbi dënimin.  
Për pasojat e pjesëmarrjes eventuale në marrjen e aktgjykimit të anëtarëve të trupit 
gjykues, të cilët nuk kanë marrë pjesë në shqyrtim gjyqësor, neni 384, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.1. 
Për shënim të mendimeve të ndara të anëtarëve të trupit gjykues në procesverbal, neni 
320, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3. 
  
Neni 472 [Radha e shqyrtimit të çështjeve për të cilat votohet] 
 
1. Me rastin e marrjes së vendimit, së pari votohet për kompetencën e gjy-

katës, pastaj për nevojën e plotësimit të procedurës dhe për çështje të tjera 
paraprake. 

2. Me rastin e marrjes së vendimit për çështjen kryesore, së pari votohet se a e 
ka kryer i akuzuari veprën penale dhe a është ai penalisht përgjegjës, 
pastaj votohet për dënimin, për sanksionet tjera penale ose masat për 
trajtim të detyruar, për shpenzimet e procedurës penale, për kërkesën 
pasurore juridike dhe për çështje të tjera për të cilat duhet marrë vendim. 

3. Nëse një person akuzohet për disa vepra penale, së pari votohet për 
përgjegjësinë e tij penale dhe dënimet për secilën vepër penale, pastaj 
votohet për një dënim unik për të gjitha veprat penale. 

 
Paragrafi 1.  
 
Çështjet e kompetencës lëndore të gjykatës, të plotësimit të procedurës dhe pyetjeve 
tjera paraprake të cilat mund të paraqitën me rastin e vendosjes së çështjes nuk 
paraqesin çështje prejudikuese nga neni 19. Këto janë pyetje të cilat duhet të zgjidhen 
para të tjerave, pyetje nga zgjidhja paraprake e të cilave varet rrjedha e më tejme e 
këshillimit dhe votimit. 

                                                 
976 Konkludimet e Këshillimit të gjyqtarëve të Degës penale të Gjykatë supreme të Jugosllavisë, së bashku 
me përfaqësues të degëve të gjykatave e supreme të republikave të datës 26-27.XII.1968. 
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Plotësimi i procedurës mund të bëhet për vërtetim të çështjeve faktike ose të atyre 
juridike si dhe për të gjitha pyetjet që kanë të bëjnë me konstatimin e të vërtetës në 
procedurë penale. Për hapje të serishme të shqyrtimit gjyqësor me qëllim të plotësimit 
të procedurës ose të sqarimit të pyetjeve të caktuara neni 359. 
“Çështje tjera të procedurës” sipas rregullit janë çështjet procedurale si p. sh.: ekzistimi 
i akuzës së paditësit të autorizuar, a ekzistojnë pengesa për zhvillim të procedurës 
penale (imuniteti, çështja e gjykuar, parashkrimi, amnistia, falja,) ose mungesa e lejes 
për ndjekje kur ajo është e nevojshme (neni 117 KP). Kur vendoset për çështje 
paraprake mënyra e votimit dhe detyrat e anëtarëve të trupit gjykues janë të njëjta me 
ato në nenin 471. 
 
Paragrafi 2.  
 
Dispozita e paragrafi 1 të këtij neni ka të bëjë me të gjitha këshillimet dhe votimet, jo 
vetëm lidhur me aktgjykimin. Paragrafi 2 ka të bëjë me marrjen e aktgjykimit për 
çështjen kryesore të procedurës penale (in media res), proces i cili zhvillohet sipas një 
rendi të caktuar. 
Çështjen kryesore e përbëjnë pyetjet të cilat konsiderohen meritore. Ato, para së 
gjithash janë: a) a ekziston vepra penale e cila është lëndë e akuzës me të gjitha 
elementet e saj, b) a është i akuzuari kryerës i asaj vepre penale dhe a është penalisht i 
përgjegjshëm, c) votimi për sanksionin penal ose për masat e trajtimit të detyrueshëm. 
Renditja e pyetjeve për votim rreth çështjes kryesore ka karakter përjashtues për sa u 
përket pyetjeve tjera, sepse vetëm kur vërtetohet se vepra penale ekziston, kalohet në 
votim për pyetjen vijuese. Përgjigjja negative në ndonjë pyetje ndërpret votimin e 
mëtejshëm, p. sh. kur me votim konstatohet se vepra e cila është objekt akuze nuk ka 
cilësitë objektive të veprës penale, nuk votohet për fajësinë e të akuzuarit, sikurse që 
kur nuk votohet se i akuzuari është fajtor për vepër penale të akuzuar, nuk votohet për 
dënim as për pyetjet tjera.  
Votimi gjithashtu përfshinë çështjen e shpenzimeve të procedurës penale, kërkesën 
pasurore juridike dhe çështje të tjera për të cilat duhet marr vendim. 
Ndër “çështje të tjera” për të cilat duhet merr vendim mund të jetë përcaktimi se a 
duhet shpallur aktgjykimin e formës së prerë në shtyp, në radio apo në televizion; nëse 
duhet shqiptuar masën e marrjes së dobisë pasurore të fituar me vepër penale etj. 
 
Paragrafi 3.  
 
Dispozita e paragrafi 3 siguron individualizim përkatës dhe të drejtë të sanksionit penal 
në rast bashkimi të veprave penale (neni 80 i KP).  
Kur kemi të bëjmë me koneksitet subjektiv të veprave penale, ku i akuzuari ngarkohet 
me aktakuzë për më shumë vepra penale atëherë votohet për përgjegjësinë e tij penale 
dhe për dënimet për secilën vepër penale, pastaj votohet për një dënim unik për të 
gjitha veprat penale. Ndonëse në paragrafi 3 shprehimisht nuk është thënë, në rast 
bashkimi të veprave penale duhet gjithsesi të votohet për secilën vepër penale që është 
objekt i aktakuzës, e pastaj për fajësinë dhe dënimin. Mënyra e peshimit të dënimit 
bëhet sipas neneve 80 të KP.  
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Neni 473 [Seanca e mbyllur për këshillim dhe votim] 
 
1. Këshillimi dhe votimi mbahen në seancë të mbyllur. 
2. Në sallën ku gjykata mban këshillimin dhe votimin, të pranishëm mund të 

jenë vetëm anëtarët e trupit gjykues dhe procesmbajtësi. 
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Këshillimi dhe votimi të cilit i paraprinë shqyrtimi gjyqësor gjithherë zhvillohet në 
seancë me dyer të mbyllura. Në seancë marrin pjesë vetëm anëtarët e trupit gjykues dhe 
procesmbajtësi. Trupi gjykues përkatësisht kolegji duhet të jetë i kompozuar dhe i 
pranishëm në seancë me numër përkatës të gjyqtarëve (si dhe të gjyqtarëve porotë në 
procedurë për të mitur).  
Në seancë për këshillim dhe votim nuk marrin pjesë as paditësi i autorizuar as gjyqtarët 
zëvendësues të emëruar sipas nenit 289, nëse nuk e zëvendëson gjyqtarin e penguar. 
Votimi çdoherë bëhet gojarisht, a rezultati i tij shënohet në procesverbal të seancës për 
këshillim dhe votim, të cilin e nënshkruajnë të gjithë anëtarët e trupit gjykues dhe 
procesmbajtësi.  
Për shkak të ndërlikueshmërisë së çështjes penale ose për shkak të kalimit të orarit të 
punës seanca për këshillim dhe votim mund të ndërpritet e të vazhdohet konform nenit 
366, paragrafi 1. 
Kur mbahet shqyrtimi në gjykatë të shkallës së dytë (neni 392), vendimin e merr trupi 
gjykues para të cilit është zhvilluar shqyrtimi, dhe për këshillim dhe votim vlen ajo që 
më lartë është thënë për seancë për këshillim dhe votim pas mbajtjes së shqyrtimit 
gjyqësor. 
Ligji për gjykatat (neni 19, paragrafi 1) për Gjykatën e Apelit e ka përcaktuar përbërjen 
e kolegjit me tre gjyqtarë profesionistë “përveç nëse me ligj parashihet ndryshe”. 
Ndryshe është paraparë përbërja e trupit gjykues në procedurë për të mitur që përbëhet 
prej 1 gjyqtari profesionist (gjyqtarit për të mitur) dhe dy gjyqtarëve porotë.  
Sa i përket marrjes së vendimit në seancë të kolegjit, i cili gjykon në shkallë të dytë, 
anëtarët e kolegjit të cilët duhet të vendosin, duhet të jenë të pranishëm gjatë kohës së 
raportimit të gjyqtarit raportues. 
Për fshehtësi të procesverbalit të seancës për këshillim dhe votim shih; nenin 320, 
paragrafi 4.. Për shkelje të fshehtësisë së procedurës, shih: nenin 400 të KP-së. 
Shtrohet pyetja në cilin moment konsiderohet se është marrë vendimi. Në teori 
ekzistojnë dy pikëpamje: Sipas njërës konsiderohet se vendimi është marrë kur pas 
këshillimit dhe votimit të rregullt është shënuar në procesverbal të këshillimit dhe 
votimit ose në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor (nëse vendimi është marrë në 
shqyrtim gjyqësor apo në shqyrtim të gjykatës së shkallës së dytë), apo në procesverbal 
të seancës së kolegjit - nenet 318, 319. Pas konstatimit të vendimit në procesverbal nuk 
është e mundur të intervenohet në vendim edhe me kusht që të gjithë anëtarët e trupit 
gjykues të pajtohen për këshillim dhe votim të sërishëm.977 Pikëpamja e dytë 
përfaqëson mendimin se derisa aktgjykimi nuk është komunikuar, mund të përsëritet 

                                                 
977 Vasiljević-Grubač 1, fq. 211; Dolenc, Teoria sudskog krivičnog postupka, fq. 22. 
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këshillimi dhe votimi, bile edhe aktgjykimi i marrë mund të zëvendësohet me tjetrin, 
sepse deri te komunikimi i tij ai paraqet çështje interne të trupit gjykues.978 
Në praktikë mund të ndodh situata kur pas marrjes së aktgjykimit dhe shënimit të tij në 
procesverbal të seancës për këshillim dhe votim, anëtarët e trupit gjykues të çmojnë se 
aktgjykimi duhet të ketë përmbajtje tjetër. Shikuar në aspektin praktik, deri sa 
aktgjykimi nuk është shpallur ose nuk u është dërguar palëve, aktgjykimi do të mund të 
ndryshohej duke e përsëritur këshillimin dhe votimin dhe duke hartuar procesverbal të 
ri. Ne, në librin tonë të procedurës penale, kemi anuar për pikëpamjen e dytë. 
Megjithatë, kur këtë çështje e kemi analizuar më thellë, jemi në dilemë nëse animi për 
këtë pikëpamje është me vend. Pavarësisht nga fakti se, me rastin e marrjes së 
aktgjykimit në seancë për këshillim dhe votim, ndodh të përvidhet ndonjë lëshim i cili 
nuk përkon me gjendjen faktike, konsiderojmë se pas mbylljes së seancës për këshillim 
dhe votim nuk bënë të përmirësohet aktgjykimi. Në favor të një qëndrimi të këtillë flet 
fakti se dispozitivi i aktgjykimit i formuar në seancë për këshillim dhe votim, para se të 
mbyllet procesverbali në zarf, shënohet në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor nga i cili 
duhet të bëhet shpallja e aktgjykimit. Neni 206, paragrafi 1 kërkon që procesverbali të 
mbahet me rregull, në të nuk bën të shlyhet, të shtohet ose të ndryshohet asgjë, dhe se 
vendet e vijëzuara duhet të mbeten të lexueshme. Duke e peshuar dobinë (për rastin 
konkret) dhe dëmin (për reputacion të gjyqësorit dhe mundësinë e keqpërdorimit) që 
mund të shkaktojë ndryshimi arbitrar i aktgjykimit në kohën midis marrjes dhe 
shpalljes së tij, zgjidhjen duhet kërkuar në bazë të parimit të prioritetit. Gabimi 
eventual në një rast konkret mund të përmirësohet në procedurë të ankimit, por pasojat 
e erozionit që keqpërdorimi eventual mund t’i shkaktojë sistemit gjyqësor janë shumë 
të rënda dhe të pariparueshme për shoqërinë.  
  
Neni 474 [Komunikimi i vendimeve] 
 
1. Në qoftë se ky Kod nuk parasheh ndryshe, vendimet u komunikohen palëve 

të interesuara gojarisht nëse janë të pranishëm, e kur mungojnë atyre u 
dërgohet kopja e vërtetuar. 

2. Kur vendimi komunikohet gojarisht shënohet në procesverbal ose në 
shkresë, kurse personi të cilit i është dërguar vendimi marrjen e vërteton 
me nënshkrimin e tij. Kur personi i interesuar deklaron se nuk do të 
ankohet, kopja e vërtetuar e vendimit të komunikuar gojarisht nuk i 
dërgohet po qe se me këtë Kod nuk është paraparë ndryshe. 

3. Kopjet e vendimeve kundër të cilëve lejohet ankesë dërgohen së bashku me 
udhëzim për të drejtën në ankesë. 

 
Paragrafi 1.  
 
Komunikimi (shpallja) i vendimit ka të bëjë me njoftimin e personave konkret me 
përmbajtjen e vendimit. Kodi përcakton që personave të cilët kanë interes juridik 
vendimet mund t’u komunikohen në dy mënyra: duke i komunikuar me gojë kur janë të 
pranishëm dhe, duke ua dërguar kopjen e vërtetuar të vendimit kur nuk janë të 
                                                 
978 Čubinski, Mihajlo, Naučni i praktični komentar Zakonika o sudskom krivičnom postupku Kraljevine 
Jugoslavije, Beograd, 1933, fq. 496; Marković, Božidar, Udžbenik sudskog krivičnog postupka, fq. 238. 
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pranishëm. Shpallja nëpërmjet komunikimit është më e thjesht por më pak e sigurt. 
Personi të cilit i dedikohet vendimi e ka vështirë të kuptojë dhe të mbajë në mend 
gjithë atë që në një interval kohor të shkurtë i lexohet, as që mund t’i vërejë të metat e 
vendimit për t’i kundërshtuar me sukses me ankesë, sepse nuk ka në dorë tekstin e 
vendimit. 
Krahas komunikimit me gojë palës i dërgohet, sipas detyrës zyrtare, edhe kopja e 
vërtetuar e aktgjykimit përfshirë edhe vendimin e shqiptuar në procedurë ndaj të 
miturit.  
Kopja e vërtetuar e vendimit gjithashtu u dërgohet personave tjerë të cilët kanë interes 
të arsyeshëm. Të tillë janë pjesëmarrësit tjerë proceduralë (i dëmtuari, mbrojtësi) si dhe 
personat nga neni 381, paragrafi 4 ndaj të cilëve është shqiptuar dënimi plotësues 
marrja e sendit apo masa konfiskimi i dobisë pasurore të përfituar me vepër penale, si 
dhe personi juridik, pasuria e të cilit është konfiskuar.  
Sa i përket komunikimit të vendimeve vlen rregulla se ato shpallen në mënyrën e 
përcaktuar për shpallje të ndonjë vendimi konkret. Dispozitat e nenit 474 aplikohen 
vetëm për ato vendime për të cilat në mënyrë të posaçme nuk është paraparë mënyra e 
komunikimit të tyre. 
Si shembull për dispozita të posaçme për shpallje të vendimeve mund të përmenden:  
- nenet 188, 189, sipas të cilëve aktvendimi për caktim të paraburgimit merret në 

seancë dëgjimi për paraburgim dhe kopja e vërtetuar e tij u dorëzohet personave 
përkatës; 

- neni 105, sipas të cilit urdhri i arsyetuar për kontroll të shtëpisë jepet me shkrim 
dhe, sipas rregullit, i dorëzohet personit banesa e të cilit do të kontrollohet para 
fillimit të kontrollit; 

- neni 137, paragrafi 1 dhe 5 sipas të cilit vendimi për caktim të ekspertimit gjithherë 
jepet me shkrim; 

- neni 302, vendimet që kanë të bëjnë me drejtimin e shqyrtimit gjyqësor (përveç kur 
merret aktvendim mbi dënimin) komunikohen me gojë, shënohen në procesverbal, 
dhe nuk dorëzohen në kopje të vërtetuar, sepse kundër tyre nuk lejohet ankesë; 

- neni 405, gjykata e shkallës së dytë, komunikimin e vendimit nuk e bën me gojë 
por me dërgim të kopjeve të nevojshme të vërtetuara të vendimit për t’ua dërguar 
palëve dhe personave të tjerë të interesuar; 

- aktvendimi me të cilin shqiptohet masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në 
entin shëndetësor i dërgohet edhe gjykatës kompetente për të marrë vendim për 
privimin nga zotësia për veprim; 

- neni 25 i Ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale sipas të 
cilit, kur në procedurë gjyqësore lejohet ekstradimi, vendimi i dërgohet ministrit të 
Drejtësisë, i cili vendos për ekstradimin.  

Procedura e shpalljes, e përpilimit me shkrim dhe e dorëzimit të aktgjykimit është 
rregulluar me nenet 366-370. 
Për gjuhën në të cilën shpallen dhe dërgohen vendimet gjyqësore, neni 15. 
  
Paragrafi 2.  
 
Komunikimi me gojë i vendimit shënohet në procesverbal ose në shkresë. Personi të 
cilit i është bërë komunikimi me gojë këtë fakt e vërteton me nënshkrimin e vet.  
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Paragrafi 2 i këtij neni, më tutje parasheh se në rastin kur pala e interesuar deklaron se 
nuk do të ankohet, kopja e vërtetuar e vendimit të komunikuar gojarisht nuk i dërgohet 
po qe se me këtë Kod nuk është paraparë ndryshe979. Fjalët “po që se me këtë Kod nuk 
është paraparë ndryshe”, janë relikt i zgjidhjeve ligjore të mëparshme.  
 
Paragrafi 3.  
 
Udhëzimi për të drejtën në ankesë është pjesë përbërëse e vendimit kundër të cilit është 
lejuar ankesë. Përkitazi me mungesën e udhëzimit ekzistojnë dy pikëpamje. Së pari, 
pasoja e mungesës së udhëzimit të tillë, në rast të personit i cili nuk e njeh të drejtën, 
është supozim se dorëzimi i vendimit është bërë në mënyrë jo të rregullt prandaj atë 
duhet përsëritur. Është obligim ligjor i gjykatës ta njoftojë palën për afat të ankesës. 
Mospërmbushja eventuale e këtij detyrimi mund të sanohet me dërgim të ri të vendimit 
në të cili shënohet udhëzimi për ankesë.980 Së dyti, në situatë kur vendimi pa udhëzim 
për të drejtë ankese i dorëzohet personit i cili ka njohuri juridike apo përfaqësohet nga 
personi i tillë, situata është ndryshe. Të dy këto koncepte meritojnë qasje kritike, sepse 
mungesa e udhëzimit për të drejtën e ankimit në rast të caktuar mund të shkaktojë 
lëshimin e afatit të ankesës. Andaj me të drejtë theksohet se këtë rrethanë duhet 
vlerësuar në çdo rast konkret nëpërmjet institutit të kthimit në gjendje të mëparshme.981 
siç është vepruar në rastin kur, për shkak të udhëzimit juridik jo të plotë, ankesa e 
paraqitur është marrë njëkohësisht si lutje për kthim në gjendje të mëparshme. 
Nga mungesa e udhëzimit për ankesë, duhet dalluar udhëzimin e gabueshëm për të 
drejtë të tillë. Sipas praktikës gjyqësore, afatshmëria e ankesës duhet patjetër të 
shikohet nga aspekti se cilit person i dërgohet udhëzimi për të drejtë në ankesë. Në të 
vërtetë, në kopjen e aktgjykimit të vërtetuar e cila i dërgohet prokurorit të shtetit apo 
mbrojtësit nuk shënohet udhëzimi juridik sepse ata i njohin dispozitat ligjore, dhe për 
ata vlen afati ligjor për paraqitje të ankesës. Udhëzimi eventual i gabueshëm për afat të 
ankesës këtyre personave nuk mund t’u krijojë të drejtë në ankesë jashtë afatit ligjor.982  

                                                 
979 Dispozita e nenit 474 është identike me nenin 119 të LPP të RSFJ i cili një kohë ishte ligj i aplikueshëm 
në Kosovë. Në nenin 361 të atij ligji ishte paraparë mundësia që kur palët, nën kushte të caktuara, heqin 
dorë nga ankesa, gjykata nuk kishte detyrim t’ua dërgojë kopjen e vërtetuar të aktgjykimit). Për Kodin e 
përkohshëm të procedurës penale fjalët “po që se me këtë Kod nuk është paraparë ndryshe”ishin të tepërta 
dhe të pa nevojshme, sepse neni 400 kishte qasje tjetër nga ajo e ish neni 361. Neni 400 rregullonte çështjen 
e paralajmërimit të ankesës dhe heqjen dorë nga ankesa. Mirëpo, heqja dorë nga ankesa nuk rezultonte me 
mos dërgim të kopjes së vërtetuar të aktgjykimit, por (në kushte të caktuara) me mospërpilim të arsyetimit 
të aktgjykimit. 
980 Kështu vendimi VSH, Kž. 1305/68 - Vasiljević-Grubač, 1, fq. 212. 
981 Vendimi: VsS Kž, I 100/56 dhe Kž.I 608/81 (Pavlica-Lutovac, fq. 207). 
982 Kështu edhe vendimi VS FBiH, Kž. 574/ 97, - Sijerčić-Čolić e të tjerët, fq. 15 (kështu edhe VS FBiH, 
Kž. 574/ 97, - Sijerčić-Čolić e të tjerët, fq.150). 
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Kapitulli XXVII: Dërgimi i shkresave 
 
Neni 475 [Mënyra e dërgimit të shkresave] 
 
1. Në parim, shkresat dërgohen me postë. Dërgesa mund të bëhet edhe 

nëpërmjet organit kompetent komunal, zyrtarit të organit që ka marrë 
vendimin ose drejtpërdrejt përmes atij organi. 

2. Thirrja për të marr pjesë në shqyrtim gjyqësor ose thirrjet tjera gjykata 
mund t’ia komunikojë edhe gojarisht personit i cili gjendet në gjykatë së 
bashku me udhëzimin për pasojat e mosparaqitjes së tij. Thirrja e bërë në 
këtë mënyrë shënohet në procesverbal të cilin personi i thirrur e 
nënshkruan, përveç kur kjo thirrje është shënuar në procesverbalin e 
shqyrtimit gjyqësor. Kjo mënyrë konsiderohet si dërgesë e rregullt. 

3. Gjykata apo prokurori i shtetit mund të urdhërojë Policinë e Kosovës që të 
bëjë dërgimin e shkresave, nëse pas përpjekjes së parë nga paragrafi 1 ose 2 
dërgimi është i pasuksesshëm, është e paqartë nëse dërgimi ka qenë i 
suksesshëm ose personi i thirrur nuk paraqitet. Gjykata mund të urdhërojë 
Policinë e Kosovës për të dërguar thirrjen pa shfrytëzuar mundësitë nga 
paragrafi 1 ose 2 nëse çmon se personi me gjasë nuk do të veprojë në pajtim 
me thirrjen nga paragrafi 1 dhe 2. 

 
Dispozitat lidhur me dërgim-dorëzimin e shkresave (nenet 475-484) rregullojnë 
mënyrën e dorëzimit të shkresave gjyqësore, d.m.th. të shkresave të cilat gjykata duhet 
t’ua dërgojë palëve, apo subjekteve tjerë proceduralë. Këto dispozita nuk rregullojnë 
situatën e kundërt - dorëzimin e shkresave gjykatës, sepse për këtë vlejnë dispozita të 
tjera (nenet 442, 443 etj.). 
Dërgimi i shkresave ka të bëjë me dorëzimin e tyre në mënyrë ligjore personave të 
caktuar, me çka atyre u mundësohet: njoftimi zyrtar me përmbajtjen e tyre, shfrytëzimi 
i mundësive të caktuara juridike nga momenti i pranimit të tyre, apo nga ai moment 
rrjedhin pasojat procedurale tjera të përcaktuar me Kod, rrjedhin afatet etj. 
 
Paragrafi 1.  
 
Sa i përket mënyrës së dërgimit të shkresave paragrafi 1 i këtij neni parasheh: a) 
dërgim me postë; b) dërgim nëpërmjet organit kompetent komunal; c) dërgim 
nëpërmjet zyrtarit të organit që ka marrë vendimin; ose ç) dorëzimi drejtpërdrejt në atë 
organ. Objekt dorëzimi mund të jenë vendimet, parashtresat dhe korrespondenca tjetër, 
p.sh. njoftimi për kohën dhe vendin e ndërmarrjes së veprimit procedural (neni 288, 
paragrafi 4 etj.). 
Sipas legjislacionit të disa shteteve, ekzistojnë organizata të specializuara të cilat me 
kontratë autorizohen nga organi kompetent për dorëzim të shkresave lidhur me 
procedurën penale. 
Dorëzimi i shkresës nëpërmjet zyrtarit të organit i cili dërgon shkresën bëhet kur organi 
çmon se dorëzimi i tillë është më i sigurt, më i shpejt dhe më ekonomik. Shprehja “që 
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ka marrë vendimin” nuk është adekuate, sepse në procedurë penale nuk dërgohen 
vetëm vendimet por edhe shkresa të tjera. Dërgimi nëpërmjet organit komunal (zyrës së 
vendit) është paraparë për dorëzim të shkresave personave në vende rurale ku nuk ka 
shërbim të postës.  
Mënyra si do të zbatohet dorëzimi caktohet në urdhërdërgim të organit i cili urdhëron 
dërgimin. Vendi i dorëzimit nuk është përcaktuar qartë me këtë dispozitë, por kjo mund 
të mësohet nga dispozitat tjera të Kodit (nenet 476, 477, 480). Sa i përket kohës së 
dorëzimit të shkresës Kodi po ashtu nuk ka dispozitë të posaçme. Sidoqoftë, dorëzimi 
bëhet, sipas rregullit, në ditë të punës dhe gjatë ditës në kohën e cila zakonisht shërben 
për kryerje të punëve. Për dorëzim natën duhet të ekzistojnë shkaqe posaçërisht të 
arsyeshme, ose vullneti i mirë i të adresuarit që ta pranojë shkresën.  
Sipas vendimit të Gjykatës Supreme të Kroacisë983 është shkelur e drejta për mbrojtje e 
të akuzuarit, e me atë është bërë edhe shkelje esenciale e dispozitave të procedurës 
penale nga neni i atëhershëm 334, paragrafi 2 (tani neni 384, paragrafi 2) kur shqyrtimi 
gjyqësor është mbajtur pa iu dorëzuar aktakuza personalisht të akuzuarit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Thirrja për të marrë pjesë në shqyrtim gjyqësor ose thirrjet tjera gjykata mund t’ia 
komunikojë edhe gojarisht personit i cili gjendet në gjykatë. Thirrja gojarisht ka të bëjë 
edhe me personat të cilët janë të pranishëm në shqyrtim gjyqësor, nëse shqyrtimi 
gjyqësor ndërpritet ose shtyhet (nenet 310-312). Thirrja e bërë me gojë shënohet në 
procesverbal të cilin personi i thirrur e nënshkruan, por jo edhe procesverbalin e 
shqyrtimit gjyqësor. Mirëpo, kur i pandehuri thirret për herë të parë për shqyrtim 
gjyqësor, thirrja duhet të bëhet me shkrim (nenet 287, paragrafi 3).  
Thirrja e kryer sipas paragrafi 2 nuk ka efekt juridik nëse nuk përcillet me udhëzimin 
për pasojat e mosparaqitjes. 
Në vijim po i përkujtojmë disa dispozita të cilat kanë të bëjnë me dorëzim të shkresave 
subjekteve të ndryshëm. 
- Për dërgim të thirrjes për shqyrtim gjyqësor, të thirrjes tjetër dhe të vendimit për 

shtyrje të shqyrtimit gjyqësor përmes telekomunikimit (me telegram, me telefon, 
me teleks ose me telefaks) neni 484, paragrafi 2. 

- Dorëzimi policëve, rojeve të institucionit ku mbahen personat e privuar lirie, të 
punësuarve në transportin tokësor, ujor dhe ajror: neni 481, paragrafi 1. 

- Dorëzimi personave të cilëve u është hequr liria: neni 481, paragrafi 2. 
- Dorëzimi nëpërmjet Ministrisë së punëve të brendshme personave të cilët gëzojnë 

të drejtën e imunitetit (fjala është për imunitet diplomatik dhe konsullor ose për 
imunitet tjetër sipas të drejtës ndërkombëtare) në Republikën e Kosovës: neni 481, 
paragrafi 3.  

Pas pavarësisë së Kosovës në dispozitën e nenit 481 është dashur të rregullohet edhe 
dorëzimin nëpërmjet përfaqësive diplomatike dhe konsullor të Republikës së Kosovës 
shtetasve të Kosovës në botën e jashtme. 
- Dorëzimi i vendimit ose i ankesës nëpërmjet shpalljes në stendën e gjykatës: neni 

478, paragrafi 3, fjalia e fundit. 

                                                 
983 VsH, I Kž. 1215/72 - Jermić, op. cit., fq.133  
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- Dorëzimi mbrojtësit të caktuar për procedim lidhur me ankesë: neni 478, paragrafi 
4. 

  
Paragrafi 3. 
 
Krahas mënyrës së dorëzimit të shkresave sipas paragrafëve 1 dhe 2, dispozita e 
paragrafit 3 të këtij neni parasheh edhe një mënyrë tjetër të dërgimit të shkresave - 
dërgimin nëpërmjet Policisë së Kosovës. Dërgimin e shkresës nëpërmjet policisë, sipas 
rregullit, mund ta urdhërojë gjykata apo prokurori i shtetit tek pasi që përpjekja e parë 
për dërgim sipas paragrafëve paraprak: - është e pasuksesshëm, - kur është e paqartë se 
a ka qenë dërgimi i suksesshëm ose - kur personi i ftuar nuk paraqitet. Mirëpo, gjykata 
mund të urdhërojë dërgimin e thirrjes nëpërmjet policisë pa shfrytëzuar mundësitë nga 
paragrafi 1 ose 2 nëse çmon se personi me gjasë nuk do të veprojë në pajtim me 
thirrjen nga paragrafi 1 dhe 2. 
 
Neni 476 [Dorëzimi personal i shkresave] 
 

Shkresa, që sipas këtij Kodi duhet dorëzuar personalisht, i jepet direkt 
personit të cilit i është adresuar. Në qoftë se personi, të cilit shkresa duhet 
dorëzuar personalisht nuk gjendet në vendin ku duhet bërë dorëzimi, 
dërguesi mëson se kur dhe ku mund të gjendet ai person dhe le njoftimin 
me shkrim te ndonjëri nga personat e paraparë në nenin 477 të këtij Kodi, 
që marrësi i shkresës të gjendet në banesën e tij ose në vendin e punës në 
ditën dhe orën e caktuar për të pranuar shkresën. Kur edhe pas kësaj 
dërguesi nuk e gjen personin të cilit duhet dorëzuar shkresën, ai vepron 
sipas dispozitave të nenit 477, paragrafi 1 i këtij Kodi dhe dorëzimi i tillë 
konsiderohet se është kryer.  

 
Kodi i procedurës penale parasheh dy mënyra të dorëzimit të shkresave, dorëzim 
personalisht /direkt/ (neni 476) dhe dorëzim të tërthortë (neni 477). Dorëzimi 
personalisht është cilësisht më i rëndësishëm, sepse afron garanci se personi me të cilin 
shkresa ka të bëjë, realisht e ka marrë shkresën, ndërsa dorëzimi në mënyrë të tërthortë 
nuk afron siguri të tillë. Shkresat të cilat duhet direkt t’i dorëzohen të pandehurit janë 
paraparë në nenin 478, paragrafi 1 dhe 2. Për pjesëmarrësit tjerë procedural nuk është 
paraparë dorëzimi personal. 
Dorëzimi personalisht nënkupton tentimin e domosdoshëm që shkresa drejtpërdrejt t’i 
dorëzohet personit të cilit i adresohet. Në qoftë se tentimi nuk rezulton me sukses, 
duhet t’i lehet njoftimi me shkrim cilën ditë dhe në çfarë kohe duhet të jetë i pranishëm 
për t’ia dorëzuar shkresën. Vetëm kur ky tentim dështon, mund të bëhet në mënyrë 
indirekte sipas nenit 477.  
Dy fjalitë e para të këtij neni kanë të bëjnë me situatën kur dihet adresa e saktë e 
personit të cilit duhet dorëzuar shkresën, por që në momentin e tentimit për t’i dorëzuar 
shkresën ai nuk gjendet aty. Në situatë të tillë varësisht nga situata, rruga për dorëzim 
të shkresës mund të marrë rrjedh në dy drejtime. Së pari, dërguesi mëson se kur dhe ku 
mund të gjendet ai person dhe lë njoftimin me shkrim te ndonjëri nga personat e 
paraparë në nenin 477 (te anëtari i rritur i familjes, te kujdestari, fqinjë etj), që marrësi i 
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shkresës të gjendet në banesën e tij ose në vendin e punës në ditën dhe orën e caktuar 
për të pranuar shkresën. Nëse nuk arrihet sukses në këtë drejtim, bëhet dorëzimi 
indirekt, sipas nenit 477, paragrafi 1. Mirëpo kur dërguesi konstaton se personi të cilit 
duhet dorëzuar shkresën personalisht, më nuk banon në adresën e shënuar ose fare nuk 
ka banuar aty, shkresën ia kthen gjykatës. Përpjekjet për të mësuar adresën e saktë 
duhet të vazhdojnë. 
Është irelevante pse personi nuk gjendet në vendin ku duhet t’i dorëzohet shkresa, a 
është mungesa me arsye apo jo. Pavarësisht nga kjo, dorëzuesi duhet të veprojë në 
mënyrën e përcaktuar me këtë nen. Vetëm dorëzimi i kryer sipas dispozitës së këtij 
neni, mund të konsiderohet i rregullt dhe prodhon efekt të caktuar juridik. Nuk është 
bërë dorëzimi në mënyrë të rregullt, nëse dërguesi pas njoftimit për ditën dhe orën kur 
do të bëhet dorëzimi, shkresën nuk e dorëzon sipas nenit 477, paragrafi 1, por shkresën 
e futë në fahun (kutinë) postale.984 
Në qoftë se në çështjet penale ku mbrojta është e detyrueshme gjykata nuk ka marrë 
deklaratë nga i akuzuari për atë se cilit t’ia dërgojë kopjen e aktgjykimit, atëherë nga 
një kopje e aktgjykimit i dërgohet të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij. 
Situatën kur marrësi refuzon të nënshkruaj fletëdërgesën e rregullon neni 479, paragrafi 
3; ndërsa kur refuzon të pranojë shkresën neni neni 480. 
  
Neni 477 [Alternativat e dorëzimit personal] 
 
1. Shkresa, për të cilën me këtë Kod nuk është paraparë dorëzim detyrues 

personal, dorëzohet gjithashtu personalisht, por kur marrësi nuk gjendet 
në banesë ose në vendin e punës, shkresa e tillë mund t’i dorëzohet 
ndonjërit nga anëtarët e rritur të familjes së tij i cili detyrohet ta pranojë 
shkresën. Në qoftë se ata nuk gjenden në shtëpi, shkresa i dorëzohet 
kujdestarit ose fqinjit, në qoftë se ai pajtohet ta pranojë atë. Kur dërgimi 
bëhet në vendin e punës së personit i cili duhet të pranojë shkresën, ndërsa 
ai nuk gjendet aty, mund t’i dorëzohet personit të autorizuar për marrjen e 
postës i cili detyrohet ta pranojë shkresën, ose personit të punësuar në të 
njëjtin vend pune në qoftë se ai pajtohet ta pranojë shkresën. 

2. Kur shkresa nuk mund t’u dorëzohet personave nga paragrafi 1 i këtij 
neni, marrësit i lihet njoftimi për postën se ku mund të merret shkresa dhe 
afati deri kur mund të marrë atë shkresë. Shkresa e cila nuk merret brenda 
afatit të paraparë kthehet. 

3. Kur vërtetohet se mungon personi të cilit duhet t’i dërgohet shkresa dhe se 
personat nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mund t’ia dorëzojnë atij shkresën 
me kohë, shkresa kthehet me shënimin se ku gjendet personi që mungon. 

 
Dispozitat e këtij neni zbatohen në mënyrë subsidiare edhe në rastet kur dorëzimi i 
shkresave, të cilat duhet të dorëzohen personalisht, nuk ka mundur të bëhet me sukses. 
Në këtë drejtim udhëzon neni 478.  
Dorëzimi në mënyrë të tërthortë gjithashtu fillimisht nënkupton dorëzimin personalisht, 
por kur dorëzimi personalisht nuk ka mundur të realizohet në tentimin e parë, dorëzimi 
mund të bëhet indirekt nëpërmjet personave tjerë. Dorëzimi indirekt ka të bëjë me atë 
                                                 
984 Vendimi VSH Kž.1479/69 - Petrić, I, fq. 243. 
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se, në vend të personit që i dedikohet, shkresa i dorëzohet ose lehet personit tjetër, me 
efekt sikur t’i ishte dorëzuar personi që i dedikohet. Për dorëzim indirekt nevojiten dy 
parakushte: - personi të cilit i dedikohet shkresa ka banesë (shtëpi) ose vend pune ku 
kalon kohën, - është tentuar dorëzimi personal, por personi nuk është gjetur në banesë 
ose në vend të punës. Me rastin e dorëzimit indirekt dorëzuesi duhet të këtë kujdes që 
shkresa objektivisht të arrij tek personi që i adresohet, e jo vetëm sa për të plotësuar 
anën formale të dorëzimit. Nuk do duhej të bëhet dorëzimi indirekt kur dërguesi 
informohet nga të tjerët se personi të cilit i adresohet shkresa, për shkak të sëmundjes, 
udhëtimit zyrtar etj. nuk do të jetë për një kohë të gjatë në banesë ose në vend pune. 
 
Paragrafi 1.  
 
Në paragrafi 1 është paraparë mundësia e dorëzimit indirekt të shkresave për të cilat 
shprehimisht nuk është paraparë se duhet të dorëzohen personalisht. Shkresa të tilla 
mund të jenë p.sh. thirrja për prezantim në këqyrje ose në rikonstruksion, kopja e 
ankesës për të dhënë përgjigjen ndaj saj, urdhri për plotësim të procedurës provuese, 
përshkrimi i konstatimit dhe mendimit të ekspertit etj.  
Në paragrafi 1 janë paraparë dy kategori personash si marrës subsidiar qoftë në banesë 
apo në vend pune. Në kategorinë e parë hyjnë anëtarët e rritur të familjes, të cilët 
jetojnë bashkë me personin që i dedikohet shkresa (nuk është kusht që të jenë anëtarë të 
familjes së ngushtë, por nuk mund të jetë mysafir) dhe personat e autorizuar për pranim 
të postës në firmë ose person tjetër juridik. Këta persona kanë për detyrë të pranojnë 
shkresën. Në kategorinë e dytë hyjnë kujdestari i ndërtesës, natyrisht nëse ekziston), 
personi i cili është i punësuar në të njëjtin vend pune dhe fqinji. Dorëzimi indirekt 
nëpërmjet kategorisë së dytë bëhet vetëm me pajtimin e tyre. 
Personat të cilët kryejnë transmisionin e shkresës nga dërguesi tek personi të cilit i 
adresohet nuk kanë detyrim ta informojnë organin nëse kanë pasur sukses në dorëzim. 
Po që se paraqitet nevoja për verifikim të rregullsisë së dorëzimit, ata mund të 
dëgjohen si dëshmitar. Në qoftë se dorëzimi indirekt i shkresës është bërë në mënyrën e 
paraparë, merret se dorëzimi i është bërë personit që i adresohet.  
 
Paragrafët 2 dhe 3.  
 
Dispozita e paragrafin 2 të këtij neni është e re. Ajo gjendet edhe në LPP të Sllovenisë. 
Ajo në një mënyrë paraqet plotësim të procesit të dërgim-dorëzimit me anë të postës 
(neni 475, paragrafi 1). Në të vërtetë, kur dorëzimi (personalisht ose indirekt) nuk ka 
mund të bëhet sipas paragrafi 1 të këtij neni, marrësit i lihet njoftimi për postën se ku 
mund të merret shkresa dhe afati deri kur mund të marrë atë shkresë. Shkresa e cila nuk 
merret brenda aftit të paraparë kthehet. Afati i cili përmendet në këtë dispozitë nuk 
është afat në kuptimin procedural (afat ligjor, gjyqësor), por është interval kohorë të 
cilin e cakton posta për tërheqje të dërgesave të postës. 
Në paragrafin 3 rregullohen situatat kur nuk ka mundur të bëhet dorëzimi indirekt, për 
shkak se mungon personi të cilit duhet t’i dërgohet shkresa dhe për këtë arsye personat 
nga paragrafi 1 nuk mund t’ia dorëzojnë atij shkresën me kohë. Mungesën e personit të 
cilit do duhej dorëzuar shkresën dorëzuesi e konstaton në bazë të deklaratave të 
personave që gjenden në banesë, të kujdestarit ose të fqinjit apo të personit në vendin e 
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punës dhe me atë rast konstaton nga kush e ka marrë informacionin. Në qoftë se 
dërguesi siguron informacionin se ku gjendet personi, atë e shënon në shkresë të cilën 
ia kthen dërguesit, në mënyrë që të tentohet dorëzimi në adresë të re.  
Për nënshkrimin e fletëdërgesës nga ana e marrësit lidhur me dorëzimin e bërë, neni 
479. 
 
Neni 478 [Shkresat që duhet dorëzuar personalisht] 
 
1. Të pandehurit personalisht i dorëzohet thirrja për marrje në pyetje në 

procedurë paraprake dhe për shqyrtim gjyqësor. 
2. Të pandehurit i cili nuk ka mbrojtës i dërgohet personalisht aktakuza, 

aktgjykimi dhe vendimet tjera për të cilat afati i ankesës fillon nga dita e 
dorëzimit, duke përfshirë edhe ankesën e palës kundërshtare të dorëzuar 
për përgjigje. Me kërkesën e të pandehurit, aktgjykimi dhe vendimet tjera i 
dorëzohen personit të caktuar nga ai. 

3. Në qoftë se të pandehurit i cili nuk ka mbrojtës duhet dorëzuar aktgjykimin 
me të cilin i është shqiptuar dënimi me burgim, kurse aktgjykimi nuk mund 
t’i dërgohet në adresën e tij të mëparshme, gjykata menjëherë i cakton 
mbrojtës të pandehurit, i cili e ushtron këtë detyrë derisa të gjindet adresa e 
re e të pandehurit. Mbrojtësit të caktuar i lihet afat i nevojshëm për t’u 
njoftuar me shkresat, e pastaj i dorëzohet aktgjykimi dhe vazhdon 
procedura. Në rast të ndonjë vendimi tjetër për të cilin data e dorëzimit 
konsiderohet si datë e fillimit të ecjes së afatit për parashtrimin e ankesës, 
ose në rastin e ankesës së palës kundërshtare e cila dorëzohet për përgjigje 
dhe dërguesi nuk ka mund ta gjej adresën e re të të pandehurit, vendimi 
apo ankesa vihet në stendën e gjykatës dhe pas tetë ditëve nga dita e vënies 
në stendë dërgesa konsiderohet valide. 

4. Në qoftë se i pandehuri ka mbrojtës, shkresa nga paragrafi 2 i këtij neni i 
dërgohet mbrojtësit dhe të pandehurit në pajtim me dispozitat e nenit 477 
të këtij Kodi. Në rastin e tillë, afati për ushtrimin e mjetit juridik apo të 
përgjigjes në ankesë rrjedhë nga dita e dorëzimit të shkresës të pandehurit. 
Kur të pandehurit nuk mund t’i dorëzohet vendimi apo ankesa për shkak të 
mosdhënies së adresës, ato vihen në stendën e gjykatës dhe pas tetë ditëve 
nga dita e vënies në stendë dërgesa konsiderohet valide. 

5. Kur shkresa duhet dorëzuar mbrojtësit të të pandehurit dhe i pandehuri ka 
më shumë se një mbrojtës, mjafton t’i dorëzohet njërit prej tyre. 

 
Në këtë nen, janë përcaktuar shkresat të cilat në mënyrë të obligueshme i dorëzohen të 
pandehurit personalisht, pavarësisht a ka mbrojtës apo jo. Kuptimin e dorëzimit 
personalisht të shkresave e përcakton neni 476. 
 
Paragrafi 1.  
 
Të pandehurit personalisht i dorëzohet thirrja: - për marrje në pyetje në procedurë 
paraprake (neni 151), - për prezantim në shqyrtim fillestar (neni 245, paragrafi 1) dhe - 
për shqyrtim gjyqësor (neni 287, paragrafi 3). 



Ejup Sahiti 

1139 

Thirrja për shqyrtim gjyqësor është në rregull kur përmban të gjitha të dhënat nga neni 
174 lidhur me nenin 287, paragrafi 2.  
Duke e pasur parasysh dispozitën e nenit 392, paragrafi 2, sa i përket ftesës, për 
shqyrtim në gjykatë të shkallës së dytë, vlejnë me përshtatshmëri dispozitat për 
shqyrtimin gjyqësor. 
 
Paragrafët 2 deri 4.  
 
Mënyra e dorëzimit të aktakuzës, të aktgjykimit dhe të vendimeve tjera për të cilat afati 
i ankesës fillon nga dita e dorëzimit të pandehurit, përfshirë këtu edhe ankesën e palës 
kundërshtare të dorëzuar për përgjigje, varet nga ajo se a ka i pandehuri mbrojtës apo 
jo. 
a) Në qoftë se i pandehuri nuk ka mbrojtës, dorëzimi bëhet personalisht. Gjykata nuk 

mund të urdhërojë të pandehurin as pjesëmarrësin tjetër në procedurë të caktojë 
përfaqësuesin për t’i pranuar dërgesat. Por, me kërkesë të pandehurit, aktgjykimi 
dhe vendimet tjera i dorëzohen personit të cilin ai e cakton. 
Në qoftë se të pandehurit duhet dorëzuar aktgjykimin me të cilin i është shqiptuar 
dënimi me burgim efektiv, por aktgjykimi nuk mund t’i dërgohet në adresën e tij të 
mëparshme, gjykata sipas detyrës zyrtare i cakton mbrojtës të pandehurit, i cili e 
ushtron këtë detyrë derisa të gjendet adresa e re e të pandehurit. Mbrojtësit të 
caktuar i lihet afat i nevojshëm për t’u njohur me shkresat e lëndës, pastaj i 
dorëzohet aktgjykimi dhe procedura vazhdon më tutje.  
Kur i pandehuri nuk mund të gjendet, kurse fjala është për aktgjykime të tjera (të 
cilat nuk kanë të bëjnë me dënimin me burgim efektiv), ose për ndonjë vendim 
tjetër nga dorëzimi i të cilit fillon të ecë afati për ankesë, ose për dorëzim të 
ankesës për përgjigje - nuk caktohet mbrojtës por vendimi apo ankesa që është 
dashur të dërgohet për përgjigje vihet në stendën e gjykatës dhe pas tetë ditëve nga 
dita e vënies në stendë dërgesa konsiderohet valide. 

b) Kur i pandehuri ka mbrojtës aktakuza, aktgjykimi dhe vendimet tjera për të cilat 
afati i ankesës fillon nga dita e dorëzimit, si dhe ankesa e palës kundërshtare e 
dorëzuar për përgjigje i dërgohen të pandehurit dhe mbrojtësit në mënyrën e 
përcaktuar me nenin 477 (dorëzimi indirekt). Në pamundësi që të pandehurit t’i 
dorëzohet vendimi apo ankesa për shkak të mosdhënies së adresës, ato vihen në 
stendën e gjykatës dhe pas tetë ditëve nga dita e vënies në stendë dërgesa konside-
rohet valide. 
Ndonëse sipas paragrafi 4 shkresat e sipër përmendura i dërgohen të pandehurit 
dhe mbrojtësit, kur është fjala për paraqitje të mjetit juridik apo të përgjigjes ndaj 
ankesës, afati ec nga dita e dorëzimit të shkresës te i pandehuri. Duke e lidhë afatin 
e ankesës me dorëzimin e shkresës të pandehurit, Kodi e sjellë të pandehurin në 
situatë që ta njoftojë mbrojtësin për dorëzimin e shkresës, sepse mbrojtësit akoma 
mund të mos i jetë dorëzuar shkresa. 
Konform dispozitës së nenit 19, nënparagrafi 1.28, kur i pandehuri ka më shumë se 
një mbrojtës, vetëm një mbrojtës (mbrojtësi kryesor i cili si i tillë caktohet nga i 
pandehuri apo, kur i pandehuri nuk bënë një gjë të tillë, mbrojtësin kryesor e 
cakton gjykata kompetente - neni 55, paragrafi 3) përfaqëson palën para gjykatës 
ose gjatë procedurave penale. Kur mbrojtësit kryesor i dorëzohen dokumentet, 
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përfshirë aktakuzat, kërkesat, përgjigjet, ankesat dhe dokumentet tjera të cilat 
duhet t’i zbulohen të pandehurit, konsiderohet se dorëzimi u është bërë të gjithë 
mbrojtësve që përfaqësojnë palën.  
Shkresa mund t’i dorëzohet në zyrën e avokatit çdo personi që punon në atë zyrë, 
pra edhe bashkëshortes / it të avokatit nëse gjendet në zyrë.985  

 
Paragrafi 5.  
 
Sipas dispozitës së paragrafit 5, kur ka nevojë që ndonjë shkresë konkrete t’i dorëzohet 
mbrojtësit, kurse i pandehuri ka më shumë se një mbrojtës (neni 71, paragrafi 2), 
atëherë mjafton që shkresa t’i dorëzohet njërit prej tyre. Megjithatë, këtu duhet pasur 
parasysh edhe dispozitën e re të paragrafit 3 të nenit 55, e cila parasheh që kur i 
pandehuri ka më shumë se një mbrojtës, njëri nga ata caktohet si mbrojtës kryesor nga i 
pandehuri, e në rast se i pandehuri nuk bënë një gjë të tillë, gjyqtari kompetent cakton 
mbrojtësin kryesor, të cilit i dërgohen shkresat. 
Pavarësisht nga fakti se i pandehuri mund të ketë deri në tre mbrojtës, mbrojtja është e 
unifikuar dhe me informimin e mbrojtësit kryesor nga gjykata, konsiderohet se janë 
informuar të gjithë.  
Në qoftë se i pandehuri qysh para shpalljes së aktgjykimit të shkallës së parë me 
parashtresë të posaçme ka kërkuar nga gjykata që të gjitha shkresat në atë çështje 
penale në të ardhmen t’i dërgohen nëpërmjet mbrojtësit të cilit ia ka dhënë autorizimin 
ta mbrojë në procedurë, nuk ka nevojë që i pandehuri pas shpalljes së aktgjykimit të të 
paraqesë kërkesë të re që kopja e vërtetuar e aktgjykimit t’i dërgohet mbrojtësit të tij, 
por gjykata duhet në bazë të deklaratës së mëparshme të pandehurit t’ia dërgojë kopjen 
e vërtetuar të aktgjykimit.986  
Për shkak të imunitetit që e gëzojnë personat me marrëveshje ndërkombëtare (anëtarët 
e UNMIK -ut, të KFOR-it, të EULEX-it) në lokalet e organizatës ndërkombëtare nuk 
mund të bëhet dorëzimi personal i thirrjes (neni 481, paragrafi 3, fjalia e fundit).  
 
Praktika gjyqësore 
 
“Avokati mbrojtës paraqiti Kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kundër aktgjykimit të 
gjykatës komunale duke pretënduar se përmban shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale të nenit 123 paragrafi 2 dhe nenit 125 paragrafi 1 të LPP, me 
pretendim se të gjykuarit nuk i është dorëzuar personalisht aktgjykimi i gjykatës së 
shkallës së parë. 
“Gjykata Supreme çmon se në rastin konkret nuk ka shkelje të nenit 123 paragrafi 2 
dhe të nenit 125 paragrafi 1.të LPP, sepse Gjykata e Shkallës së Parë ka vepruar 
konform dispozitës së nenit 123 par. 3 të LPP ( tani neni 127 paragrafi 3 të KPP ), me 
të cilat parashihet se, kur për shkaqe të ndryshme të pandehurit nuk mund t’i 
dorëzohen vendimet nga dërgimi i të cilit rrjedh afati për ankim, vendimi do të shpallet 
në tabelën e shpalljeve të Gjykatës dhe pasi të kalojnë tetë ditë nga dita e shpalljes, 
konsiderohet se është bërë dërgimi i plotfuqishëm”. 

                                                 
985 VSM Kž. 458/71, VSH Kž 1291/ 76 - Petrić, I, fq. 244. 
986 VSJ Kž 11/70 - Petrić, I, fq. 248. 
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(Aktgykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl. nr. 23/2004 i dt. 18.03.2005. Bot. 
Buletini i praktikes gjyqësore 2004/2005, fq. 33.) 
 
“Urdhri për thirrjen dhe njoftimi i të pandehurit për të marrë pjesë në gjykimin në apel 
është një detyrim ligjor dhe jo fakultativ për gjykatën… 
Të gjitha aktet e krijuara nga gjykata e apelit janë absolutisht të pavlefshme, kur nuk 
është njoftuar dhe thirrur i pandehuri, sipas përcaktimeve ligjore.” 
(Vendim Unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, nr. 1, dt. 
15.02.2001. Botuar pjesërisht në “KPP me praktikë gjyqësore” Tiranë 2002, fq. 
254/255.) 
 
“Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, duke parë në tërësinë e tij, çmon se vendimi i 
Gjykatës se Apelit Durrës është marrë në kundershtim me dispozitat e K. Pr. Penale. 
Gjykata e Apelit Durrës ka zhvilluar gjykimin ne mungese te gjykuarit, pa e njoftuar 
atë. Ne dosje ndodhen vetëm 2 fletë thirrje, qe i janë komunikuar avokatëve të të 
pandehurit. 
Sipas nenit 426/l te K. P. Penale, kryetari i kolegjit të gjykatës së apelit urdhëron 
thirrjen e të pandehurit,… si dhe të mbrojtësve të tyre dhe për gjykatën, ky është një 
detyrim ligjor. Sigurimi i pjesëmarrjes së të pandehurit dhe dërgimi i tij në gjykatën e 
apelit është i domosdoshëm, pasi sipas nenit 427 të K. Pr. Penale, gjykata e apelit 
vepron edhe si gjykatë fakti. Gjithashtu, gjykata e apelit ka vepruar në kundërshtim 
edhe me nenet 139, 141 te K. Pr. Penale. Arsyetimi i gjykatës së apelit meqenëse 
gjykimi në shkallë të parë është bërë në mungesë dhe nuk ka qenë i nevojshëm njoftimi 
në gjykatën e apelit, është në kundërshtim me përmbajtjen e dispozitave te K. Pr. 
Penale të cituara më sipër. 
Njoftimi i të pandehurve, pjesëmarrja dhe dërgimi i tyre në gjykim, është një e drejtë 
Kushtetuese, që ka të bëj me të drejtën që ka i pandehuri për një proces të rregullt 
ligjor. Mos respektimi i dispozitave të K. Pr. Penale, të sipërcituar, sjell si pasojë 
pavlefshmërinë e të gjitha akteve të realizuara nga gjykata e apelit në këtë gjykim, 
ashtu siç pretendohet dhe në nenin 128/ “e” të K. Pr. Penale. 
 
Për këto arsye 
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, mbështetur në nenin 441/ “ç” të K. Pr. Penale 
 
VENDOSI 
Prishjen e vendimit nr. 228, datë 10.09.2002 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin 
e akteve për rishqyrtim po në atë gjykatë, me tjetër trup gjykues. 
(Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë të R.SH., nr. 626/33 i Regj. Themeltar, 
nr. 53 i Vendimit. Botuar në “Vendimet e Gjykatës së Lartë të R.SH.” nr. 2-shkurt 
2003, Tiranë, fq. 271/272.) 
  
“Lëshimi i dërgimit të ankesës si përgjigje e mbrojtësit të të akuzuarit është shkelje 
esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 376, paragrafi 2 të KPP, dhe 
cenimi i të drejtës në mbrojtje.  
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kzp. br. 67/09, dt. 9.12.2009.) 
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“Mosdorëzimi i aktgjykimit dhe ankesës të akuzuarit paraqet shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale nga neni 376 paragrafi 2 të KPP.” 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të M.Zi, Kzp.br.48/09, dt. 1.06.2009.) 
  
“Nga shkresat e lëndës, konkretisht nga aktgjykimi i Gjykatës se Shkallës se Dytë 
rezulton se ‘në seancën e kolegjit avokati dhe klienti i tij nuk kanë marre pjesë, ngase 
për avokatin thirrja është kthyer e pa dorëzuar, ndërsa për të akuzuarin, fletëkthesa 
nuk është kthyer në Gjykatë’. Nga kjo del se Gjykata e Shkallës se Dytë seancën e 
kolegjit e ka mbajtur pa praninë e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, përkundër faktit se 
në ankese kanë propozuar qe të njoftohen për seancën e kolegjit, Dispozita e nenit 410 
par. 4 të KPPPK, parashikon se gjykata e shkallës së dytë ka të drejtë të mbajë 
seancën e kolegjit pa praninë e palëve që kanë kërkuar që të marrin pjesë në seancë, 
vetëm në rastet kur palët njoftohen për seancën e rregullt. Prandaj, Gjykata e Shkallës 
së Dytë duke vepruar në kundërshtim me nenin 410, par. 4 të KPPPK, me aktgjykimin 
e shkallës së dytë ka shkelur të drejtën e mbrojtjes, të parashikuar nga neni 403, par. 2 
pika 2 të KPPPK”. 
(Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl. nr. 12/2004 dt. 9.11.2004, Buletini i 
praktikës gjyqësore 2004/2005, fq. 15.) 
  
Neni 479 [Procedura e dorëzimit] 
 
1. Marrësi dhe dërguesi e nënshkruajnë fletëdërgesën për të vërtetuar 

dorëzimin. Marrësi në flëtëdërgesë shënon personalisht datën e pranimit. 
2. Në qoftë se marrësi nuk di shkrim ose nuk është në gjendje të nënshkruajë 

emrin e tij, për të nënshkruhet dërguesi duke e shënuar ditën e dorëzimit 
dhe arsyen përse është nënshkruar në vend të marrësit. 

3. Kur marrësi refuzon të nënshkruajë fletëdërgesën, dërguesi këtë e shënon 
në fletëdërgesë si dhe ditën e dorëzimit të dërgesës, ndërsa dërgimi kon-
siderohet valid. 

 
Paragrafi 1.  
 
Fletëdërgesa ka rëndësi të madhe për organin i cili bënë dërgimin, sepse dorëzimi me 
rregull mundëson rrjedhën e mëtejme të procedurës. Për personin që i dorëzohet 
shkresa e caktuar, dorëzimi gjithashtu ka rëndësi sepse ai prodhon pasoja të caktuara 
procedurale e juridike. 
Fletëdërgesa e paraparë në nenin 129 nënkupton dërgimin dhe dorëzimin (pranimin) e 
shkresës. Ajo mundet me qenë e përhershme (kur vërteton pranimin e shkresës për të 
cilën rrjedh afati) dhe duhet të ruhet në shkresa të lëndës. Fjala është për aktvendim dhe 
aktgjykim për të cilat në procedurë të ankimit çdoherë duhet pasur provë për afatin dhe 
autorizimin për paraqitje të mjetit juridik. Fletëdërgesa mundet me qenë edhe e 
përkohshme, kur ka të bëjë me zbatim të një veprimi procedural konkret, pas kryerjes 
së të cilit fletëdërgesa më nuk është e rëndësishme. Për këtë arsye ajo nuk ruhet në 
shkresa, sepse nga procesverbali për kryerjen e veprimit procedural mund të shihet 
kush ka qenë i pranishëm gjatë zbatimit të tij.987  
                                                 
987 Petrić 1, fq. 250. 
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Fletëdergesa është provë për dorëzimin e kryer të shkresës nga ana e organit i cili bënë 
dërgimin personit të caktuar, por jo provë absolute dhe e pakontestueshme. Kur 
paraqitet shkak i arsyeshëm për dyshim në saktësinë e të dhënave në fletëdërgesë, 
posaçërisht rreth procesit të dorëzimit, vjen në shprehje edhe argumentimi me mjete të 
tjera provuese. Në qoftë se dërgimi bëhet me postë, fletëdërgesën e zëvendëson 
vërtetimi i postës lidhur me dorëzimin. Fletëdërgesen, si provë se dërgimi dhe dorëzimi 
është bërë, e nënshkruajnë marrësi dhe dërguesi. Marrësi (vetëm ai, jo dërguesi as 
dikush tjetër nga anëtarët e familjes) gjithashtu shënon personalisht ditën (muajin dhe 
natyrisht vitin) e pranimit. 
Fletëdërgesa në të cilën marrësi nuk e ka shënuar vetë datën e pranimit, por dikush 
tjetër ose dërguesi, ka vlerë provuese derisa marrësi nuk e konteston saktësinë e saj. 
 
Paragrafët 2 dhe 3. 
 
Dërguesi nënshkruan për marrësin në qoftë se ai nuk di shkrim ose nuk është në 
gjendje të nënshkruajë emrin e tij në momentin e pranimit (dora e paralizuar ose e 
lënduar, sëmundja e rëndë, etj.). Dërguesi çdoherë duhet të shënojë shkakun e mos 
nënshkrimit të fletëdërgesës, për të pasur mundësi më vonë me e vlerësuar 
arsyeshmërinë e mos nënshkrimit.  
Në paragrafi 3 flitet për rastin kur personi, të cilit i dedikohet shkresa, refuzon ta 
nënshkruaj fletëdërgesën (megjithëse shkresën e pranon. Në nenin 480 është rasti kur 
marrësi ose anëtari madhor i familjes refuzon pranimin e shkresës. 
Në rast të humbjes ose shkatërrimit të fletëdorëzimit pas kryerjes së dorëzimit të 
shkresës, data e dorëzimit mund të vërtetohet me mjete të tjera provuese.988  
Nëse dorëzimi nuk është kryer me rregull, atëherë dorëzimi duhet të përsëritet. Për këtë 
organi i cili e ka marrë vendimin për dërgim (jo shkrimorja e gjykatës) duhet të marrë 
vendim të ri. 
  
Neni 480 [Refuzimi i marrjes së shkresës] 
 

Kur marrësi ose anëtari i rritur i familjes së tij refuzon marrjen e shkresës, 
dërguesi shënon në fletëdërgesë ditën, orën dhe shkakun e refuzimit të 
marrjes dhe shkresën e lë në banesën e marrësit ose në vendin e tij të punës. 
Dorëzimi i tillë konsiderohet valid.  

 
Në paragrafi n 3 të nenit 479 është caktuar si veprohet kur marrësi refuzon ta 
nënshkruaj fletëdërgesën, por nuk refuzon pranimin e shkresës. Me dispozitën e këtij 
neni është rregulluar çështja e dorëzimit atëherë kur marrësi ose anëtari madhor i 
familjes refuzon ta pranojë shkresën. Personi i tillë fizikisht nuk mund të detyrohet ta 
pranojnë shkresën nëse nuk ka dëshirë për këtë, por mund t’i bartë pasojat e refuzimit 
të pranimit të shkresës (p.sh. sillet me forcë për shkak se nuk është përgjigjur në thirrje, 
banë pasojat që mund të dalin nga mungesa e ankesës etj.). 
Procedura penale ka rrjedhën e vet, e cila kalon nëpër stade të caktuara. Në të, 
pavarësisht nga obstruksioni eventual i ndonjë subjekti procedural, duhet siguruar 
kryerjen e veprimeve procedurale sipas rendit të caktuar me ligj.  
                                                 
988 VSJ Kz 24/70; VSM Kž. 252/76 - Vasiljević-Grubač 1, fq. 222. 
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Dorëzimi i shkresave sipas kësaj dispozite paraqet përjashtim nga rregullat e 
përgjithshme për dorëzim direkt sipas nenit 476, ose për dorëzim indirekt sipas nenit 
477, andaj duhet pasur kujdes që kjo mënyrë e dorëzimit të shfrytëzohet vetëm në 
rastet kur është objektivisht e arsyeshme.  
Kur marrësi ose anëtari i rritur i familjes së tij refuzon pranimin e shkresës, dërguesi 
shënon në fletëdërgesë ditën, orën dhe shkakun e refuzimit të pranimit (nëse e di), 
pastaj shkresën e lë në banesën e marrësit ose në vendin e tij të punës.  
Lënia e shkresës në banesë mund të jetë e pamundur (sepse bartësi i banesës nuk i lejon 
dërguesit të hyjë në banesë. Banesa në kuptimin e nenit 105, paragrafi 3 nënkupton 
shtëpinë (lokalet e banimit), lokale të tjera dhe pronën e një personi. Kodi vetë nuk e 
parasheh si do të veprohet më tutje, por udhëzon në Ligjin për procedurë kontestimore, 
i cili në situatë të tillë zbatohet në mënyrë subsidiare dhe plotësuese. Pra, kur marrësi 
refuzon pranimin e shkresës, ndërsa dërguesi atë nuk mund ta lë në banesë, atëherë në 
bazë të nenit 482 dorëzimi bëhet sipas dispozitave që vlejnë për procedurën 
kontestimore. Dërguesi në rast të tillë, e ngjet shkresën (me ngjitës ose në ndonjë 
mënyrë tjetër e përforcon në derë), dhe kësisoj konsiderohet se dorëzimi është valid. 
 Marrësi nuk mund ta refuzojë pranimin e shkresës për shkak se ka pengesë për t’iu 
përgjigjur thirrjes, ose për të ndërmarrë veprimin që i urdhërohet ose për të cilin i hapet 
mundësia. Marrësi duhet ta pranojë shkresën, pastaj të kërkojë shtyre të seancës, zgjatje 
të afatit ose nëse ka vend të kërkojë kthim në gjendje të mëparshme. 
 
Neni 481 [Dërgimi i shkresave në rrethana të veçanta] 
 
1. Zyrtarëve të policisë, rojeve në institucionet ku mbahen personat e privuar 

lirie, të punësuarve në transportin tokësor, ujor dhe ajror u dërgohen 
thirrjet nëpërmjet komandës së tyre apo eprorit të drejtpërdrejtë dhe, sipas 
nevojës, në këtë mënyrë mund t’u dërgohen edhe shkresat tjera. 

2. Personave të burgosur u dorëzohet thirrja nëpërmjet gjykatës ose 
nëpërmjet institucionit ku ata mbahen të burgosur. 

3. Përveç rasteve kur me marrëveshje ndërkombëtare është caktuar ndryshe, 
personave që gëzojnë të drejtën e imunitetit në Kosovë u dërgohen thirrjet 
në pajtim me dispozitat e këtij kapitulli. Në lokalet e organizatës ndër-
kombëtare të mbrojtur me të drejtën apo marrëveshjen ndërkombëtare 
nuk mund të bëhet dorëzimi personal i thirrjes. 

 
Dispozitat e këtij neni rregullojnë çështjen e dorëzimit të thirrjes ose të shkresave të 
tjera në mënyrë të posaçme, të cilat janë të domosdoshme në mënyrë që mos të 
çrregullohet funksionimi i disa shërbimeve apo institucioneve ose mos të shkelen 
detyrimet ndërkombëtare. Dispozitat e posaçme nuk e kufizojnë të drejtën e organit i 
cili zhvillon procedurë që të caktojë kohën e zbatimit të veprimeve procedurale, por e 
obligojnë që thirrjen e disa personave ta bëjë në mënyrë të caktuar. 
Mënyra e posaçme e dërgimit të thirrjeve ka të bëjë me dërgimin e daj zyrtarëve të 
policisë, rojeve të institucioneve ku mbahen personat e privuar lirie, të punësuarve në 
transportin tokësor, ujor dhe ajror, personave të burgosur, si dhe personave që sipas të 
drejtës ndërkombëtare, gëzojnë imunitet në Kosovë. 
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Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafi 1 ka të bëjë me dërgimin e thirrjes zyrtarëve të policisë, rojeve në 
institucionet ku mbahen personat e privuar lirie dhe punësuarve e firmave të trafikut 
(tokësor dhe ajror), pa marr parasysh a janë të punësuar në trafik urban apo ndërurban, 
të cilët gjinden në lëvizje të përhershme. Punëtor në transport konsiderohen vetëm 
punëtorët e trafikut në firma të caktuara, jo punëtorët e shërbimeve administrative, të 
kontabilitetit etj. 
Me person të privuar lirie kuptohen peronat e arrestuar ose të ndaluar nga policia sipas 
Kapitullit X -nenet 162-172 të KPP me personat e paraburgosur me vendim gjyqësor 
(nenet 185-193 etj.), me personat të cilët gjenden në mbajtjen e dënimit me burgim (pa 
marrë parasysh a janë dënuar për vepër penale apo për kundërvajtje) ose me personat 
ndaj të cilëve është shqiptuar masa edukuese institucionale, apo masa e trajtimit të 
detyrueshëm (kapitulli V i KP).  
Roje në institucione ku mbahen personat e privuar lirie konsiderohen vetëm 
përfaqësuesit ekzekutiv të rojës, jo edhe personat që kryejnë punë administrative për 
nevoja të rojës.  
Dispozita përkatëse, më parë e aplikueshme në Kosovë, në paragrafi 1, si kategori të 
cilëve thirrjet u dërgohen në mënyrë të posaçme, në rend të parë përfshinte ushtarakët.989  
Dërgimi në mënyrën e paraparë me paragrafi 1 të këtij neni bëhet vetëm kur është fjala pë 
dorëzim të thirrjes personave të caktuar. Dorëzimi i shkresave tjera në këtë mënyrë mund të 
bëhet nëse organi i cili urdhëron dërgimin e shkresës çmon se kjo është e arsyeshme. 
Thirrja në mënyrë të posaçme e këtyre personave koincidon me specifikat e shërbimit të 
institucioneve të caktuara apo me llojin e punës që e kryejnë, në mënyrë që mungesa në 
vendin e punës ose nga komanda të koordinohet me nevojat për zëvendësim të tyre.  
Personave të përcaktuar në paragrafi 1 dorëzimi i thirrjeve pa tjetër duhet të bëhet 
indirekt nëpërmjet organeve të theksuara. Dorëzimi nuk mund të bëhet në mënyrën e 
paraparë në nenet 476, 477, dhe 480. 
  
Paragrafi 2.  
 
Paragrafi 2, kur është fjala për persona të privuar lirie, krahas dërgimit nëpërmjet 
institucionit ku ata mbahen, parasheh edhe mundësinë e dorëzimit të thirrjes direkt në 
gjykatë, varësisht nga përcaktimi i organit i cili urdhëron dërgimin. 
 
Paragrafi 3.  
 
Dispozita e paragrafi 3 të këtij neni ka të bëjë me dorëzim eventual të thirrjes të gjitha 
kategorive të personave të cilët gëzojnë të drejtën e imunitetit sipas të drejtës 
ndërkombëtare. 
                                                 
989 Me rastin e hartimit të Kodit të përkohshëm të procedurës penale, për shkak të statusit atëherë të pa 
definuar të Kosovës, nuk ka qenë e mundur në dispozitën e parag. 1 të këtij neni të mbetet fjala: 
“ushtarakëve” as të zëvendësohet me fjalët “Trupave Mbrojtëse të Kosovës”, sepse atëherë diç e tillë 
konsiderohej si paragjykim për shtetësinë e Kosovës.  
Konsiderojmë se kur është fjala për dërgim të ftesës ose të ndonjë shkrese tjetër drejtuar pjesëtarëve të 
Forcës së Sigurisë të Kosovës, organet që zbatojnë procedurën penale duhet të veprojnë në mënyrë analoge 
me mënyrën e dorëzimit të saj për policët dhe rojet në institucionet ku mbahen personat e privuar nga liria.  
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Sipas të drejtës ndërkombëtare imunitet gëzojnë shefat e shteteve të huaj kur gjenden 
në vendin tonë, përfaqësuesit diplomatikë, përfaqësuesit e shteteve në Kombet e 
Bashkuara, pastaj kategori të ndryshme personash të cilët veprojnë të organizatat tjera 
ndërkombëtare, gjyqtarët e gjykatave penale ndërkombëtare etj. Imuniteti i tillë mund 
të jetë absolut kur ka të bëjë me cilëndo vepër penale ose relativ kur ka të bëjë vetëm 
me disa vepra penale të caktuara. Te imuniteti relativ kemi të bëjmë me të 
ashtuquajturin imunitet funksional, i cili shtrihet vetëm në procedurë për vepra penale 
të kryera me rastin e kryerjes së detyrave të caktuara, siç është imuniteti diplomatik. 
Disa imunitete veprojnë (kanë efekt) të pakushtëzuar, kurse të tjerat varen nga pëlqimi i 
organit ose i personit të caktuar. Përndryshe imuniteti sipas të drejtës ndërkombëtare, 
përveç imunitetit të personave, përfshin edhe paprekshmërinë e objekteve të caktuara 
(lokaleve, arkivit, valixheve etj.) të personave që gëzojnë imunitet. 
Imuniteti i përfaqësuesve diplomatikë në tërësi rregullohet me Konventën e Vjenës mbi 
marrëdhëniet diplomatike të datës 18. 04. 1962, ndërsa i përfaqësuesve konsullorë me 
Konventën e Vjenës mbi marrëdhëniet konsullore të datës 24. o4. 1963.  
Dispozitat e kontratave mbi ndihmën juridike (marrëveshjet bilaterale) ose konventat 
multilaterale, për sa i përket dërgimit të thirrjes, kanë përparësi në krahasim me këtë 
dispozitë. Shih: komenttet e nenit 492. Sidoqoftë, ftesa dhe shkresat tjera dërgohen 
nëpërmjet rrugës diplomatike. 
Në rast dyshimi se a gëzon imunitet një person KPP (neni 492 paragrafi 2) parasheh që 
organi i cili e zhvillon procedurën t’i drejtohet për sqarim Ministrisë për Punë të 
jashtme.  
Imuniteti i pjesëtarëve të UNMIK-ut; KFOR-it; Zyrave të ndërlidhjes dhe i Bankës 
Botërore dhe zyrtarëve të saj rregullohet me Rregulloret përkatëse të UNMIK-ut.990  
Në lokalet e organizatës ndërkombëtare të mbrojtur me të drejtën apo me marrëveshje 
ndërkombëtare (në lokalet e Administratës së Përkohshme të UNMIK-ut, të KFOR-it, 
të EULEX-it) nuk mund të bëhet dorëzimi personal i thirrjes. 
Në nenin 131 të Kodit të përkohshëm të procedurës penale të Kosovës, për shkak të 
statusit atëherë ende të pa zgjidhur të Kosovës, nuk është përfshi paragrafi 4 i nenit 127 
të LPP më parë të aplikueshëm, i cili kishte të bëjë me procesin e dorëzimit të thirrjes 
shtetasit të Kosovës i cili gjendet në shtetin tjetër. Një zgjidhje e tillë mbeti edhe në 
Kodin tani në fuqi. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është dashur (dhe 
vazhdimisht mbetet aktual) që në këtë nen të përfshihet në mënyrë adekuate edhe 
rregullimi i kësaj çështjeje. 
  
Neni 482 [Dërgimi i shkresave prokurorit të shtetit] 
 
1. Prokurorit të shtetit vendimet dhe shkresat tjera i dërgohen përmes zyrës 

së regjistrimit të prokurorit të shtetit. 
2. Në rastin e dërgimit të vendimeve ose shkresave të tjera për të cilat afati 

fillon të rrjedhë nga dita e dorëzimit, dita e dorëzimit të shkresës në zyrën e 
regjistrimit të prokurorit të shtetit konsiderohet ditë e dorëzimit. 

                                                 
990 Rregullore Nr. 2000/44 Mbi privilegjet dhe imunitetet e Bankës Botërore dhe të zyrtarëve të saj; 
Rregullore nr. 2000/47 Për statusin, privilegjet dhe imunitetin e KFOR-it, UNMIK-ut dhe pjesëtarëve të 
tyre, si dhe Urdhëresa Administrative e UNMIK-ut nr. 2002/18 mbi zbatimin e kësaj Rregulloreje.) dhe me 
konventat ndërkombëtare lidhur me imunitetin ndërkombëtar.  
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3. Prokurorit të shtetit, me kërkesën e tij, i dërgohen për shqyrtim shkresat e 
çështjes penale. Kur afati për ushtrimin e mjetit të rregullt juridik rrjedh 
ose kur kjo është e nevojshme për arsye të tjera procedurale, gjykata mund 
të caktojë një afat kur prokurori i shtetit detyrohet t’i kthejë shkresat. 

 
Paragrafët 1 dhe 2.  
 
Në nenin 482 është paraparë mënyrë e posaçme për dërgim të vendimeve dhe të 
shkresave të tjera që i dorëzohen prokurorit të shtetit. 
Prokurori i shtetit nuk është vetëm palë në procedurë penale për ndjekje të kryerësve të 
veprave penale të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare, por është edhe organ shtetëror. 
Prokuroria e shtetit dhe gjykata janë të ndara në aspektin organizativ dhe funksional 
pavarësisht a janë të vendosura në të njëjtën ndërtesë apo jo. Kodi, sipas rregullit, i 
referohet prokurorit të shtetit. Në dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni përmendet 
prokurori i shtetit si institucion. Neni 46 parasheh se kompetencat dhe struktura e 
Prokurorive Themelore, të Prokurorisë speciale, të Prokurorisë së Apelit dhe të Zyrës 
së prokurorit të shtetit për të hetuar dhe ndjekur çështjet penale përcaktohen me 
Kapitullin IV të Ligjit për Prokurorin e shtetit.  
Dërgimi i shkresave prokurorit të shtetit është rregulluar ndryshe dhe në mënyrë më të 
thjesht nga dërgimi të pandehurit dhe personave tjerë, sepse ato nuk i dorëzohen atij 
personalisht por i dorëzohen shkrimores së prokurorisë së shtetit. Fakti i dorëzimit 
formalisht vërtetohet me vulë të cilën në shkresë e vë nëpunësi i autorizuar i 
shkrimores të prokurorisë së shtetit dhe me evidentim në librin përkatës për pranim të 
dërgesave. Gjykata duhet t’ia dërgojë shkrimores së prokurorisë së shtetit të gjitha 
vendimet dhe shkresat tjera nëpërmjet fletëdërgesës në të cilën vërtetohet pranimi 
zyrtar i tyre. Fletëdërgesa duhet të futet në shkresa të lëndës në mënyrë që në çdo kohë 
të dihet kur është pranuar vendimi ose shkresa në prokurorinë e shtetit. 
Me rastin e dërgimit të vendimeve ose të shkresave të tjera për të cilat fillon të ec afati 
nga dita e dorëzimit, si ditë e dorëzimit konsiderohet dita e dorëzimit në shkrimore të 
prokurorit të shtetit. 
Këto dispozita nuk kanë të bëjnë me pranimin e shkresave dhe të dërgesave të tjera të 
cilat i dedikohen drejtpërdrejt prokurorit të shtetit (kallëzimi penal, të dhënat 
informacionet, lajmërimet etj.) për të vepruar. 
 
Paragrafi 3.  
 
Paragrafi 3 i këtij neni, shpreh të drejtën e prokurorit të shtetit për t’i shqyrtuar shkresat 
e lëndës (fashikullit) ose të pjesës së tyre, përveç procesverbalit të seancës për 
këshillim dhe votim dhe mendimit të ndarë nëse ka të tillë. Në këtë drejtim, prokurori i 
shtetit mund të kërkojë dorëzimin e lëndës për shqyrtim. Për dorëzim të fashikullit të 
lëndës në origjinal vendos gjykata në bazë të kërkesës së prokurorit të shtetit.  
Prokurori i shtetit nuk mund të kërkojë dorëzim të dosjes penale (fashikullit) për 
shqyrtim në çështjen penale për të cilën shqyrtimi gjyqësor është në rrjedhë e sipër, as 
ndërprerje të shqyrtimit gjyqësor për t’ia dërguar atij shkresat për shqyrtim, sepse kjo 
do të ishte e paarsyeshme. Prokurori i shtetit si palë ka të drejtë t’i shikojë shkresat dhe 
sypozohet se ai do duhej ta njef lëndën dhe se ka kopje të konsiderueshme të 
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shkresave. Megjithatë, prokurori i shtetit mund të kërkojë ndërprerje të shqyrtimi 
gjyqësor me qëllim që të përgatitet aktakuza e ndryshuar (neni 350). 
Gjykata, në bazë të kërkesës së prokurorit të shtetit, ka për detyrë t’ia dërgojë atij 
shkresat e lëndës. Në qoftë se afati për paraqitje të ankesës është në rrjedhë e sipër ose 
nëse këtë e kërkojnë interesat tjera të procedurës, gjykata mund të caktojë afat për 
kthim të lëndës. Si interes tjetër i procedurës (ose siç thotë paragrafi 3 “kur kjo është e 
nevojshme për arsye të tjera të procedurës” të cilët imponojnë caktimin e afatit për 
kthim të lëndës mundet me qenë: nevoja për përshpejtim të procedurës për shkak të 
urgjencës së rastit; pengimi i zvarritjes tendencioze të procedurës etj.  
Koha sa do të qëndrojë lënda te prokurori i shtetit caktohet me marrëveshje ndërmjet 
gjykatës dhe prokurorit të shtetit, e cila varet nga vëllimi i lëndës dhe ndërlikueshmëria 
e saj. 
  
Neni 483 [Dorëzimi sipas dispozitave të procedurës kontestimore] 
 

Për rastet që nuk janë paraparë në mënyrë të veçantë me këtë Kod, dërgimi 
bëhet sipas dispozitave që vlejnë për procedurën kontestimore. 

 
Dispozitat e neneve 475-481 të Kodit të procedurës penale rregullojnë mënyrën e 
dorëzimit të shkresave penale (dorëzimi personalisht, indirekt dhe rastet e posaçme të 
dorëzimit) palëve dhe subjekteve tjerë në situata të ndryshme.  
Me dispozitën e nenin 483 është paraparë aplikimi subsidiar i dispozitave për dërgim 
që vlejnë në procedurë kontestimore, në rastin kur Kodi nuk përmban rregulla për 
situatë të caktuar. Aplikimi i dispozitave të procedurës kontestimore jashtë këtij neni, 
ndonëse në situate të caktuar mund të duket më efikas, rezulton me dorëzim jo të 
rregullt.  
Kur pala gjatë zhvillimit të procedurës penale e ndryshon adresën e banimit ose 
vendqëndrimin, e për këtë nuk e lajmëron gjykatën, as që dërguesi ka mundur të 
mësojë për adresë të re, gjykata duhet të përpiqet në mënyrë adekuate të mësojë 
adresën e re të marrësit (duke pyetur qytetarët fqinj, në fqinjësi, në firmë ose në 
organin ku ka qenë i punësuar etj.). Kur as kjo përpjekje nuk jep rezultat, atëherë 
shkresa varet (ngjitet) në stendë (tabelë) të gjykatës, dhe me këtë konsiderohet se 
dorëzimi është bërë në mënyrë të rregullt. 
  
Neni 484 [Dorëzimi i shkresave nëpërmjet pjesëmarrësve të tjerë në procedurë] 
 
1. Thirrjet dhe vendimet e marra para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor dhe 

të adresuara për personin që merr pjesë në procedurë, përpos të 
pandehurit, mund t’i dorëzohen një pjesëmarrësi në procedurë i cili pranon 
t’ia dorëzojë personit të adresuar, kur organi përkatës konsideron se në 
këtë mënyrë marrja e tyre është e sigurt. 

2. Personat nga paragrafi 1 i këtij neni mund të njoftohen për thirrjen për 
shqyrtim gjyqësor ose për thirrjet tjera, si dhe për vendimin për shtyrje të 
shqyrtimit gjyqësor apo të veprimeve të tjera të planifikuara përmes 
telekomunikimit, nëse nga rrethanat mund të sigurohet se njoftimi i bërë në 
këtë mënyrë do të pranohet nga personi të cilit i është adresuar. 
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3. Në procesverbal bëhet shënim zyrtar se thirrja ose vendimi janë dërguar në 
mënyrën e paraparë në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni. 

4. Personi i cili është njoftuar ose të cilit i është dërguar vendimi në pajtim me 
paragrafin 1 ose 2 të këtij neni mund të vuajë pasojat e dëmshme për shkak 
të mosndërmarrjes së veprimeve vetëm nëse vërtetohet se ai e ka marrë 
thirrjen apo vendimin me kohë dhe është njoftuar për pasojat e 
mosndërmarrjes së veprimit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Dispozita e paragrafi 1. ka të bëjë vetëm me thirrjen dhe me vendime të cilat merren 
deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. Formulimi i tillë përfshinë procedurën 
paraprake dhe rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor. Krahas organeve zyrtare të autorizuara 
për dërgim të shkresave sipas nenit 124 paragrafi 1. kjo dispozitë, për shkaqe të 
arsyeshmërisë dhe të azhuritetit të procesit, krijon edhe një pjesëmarrës procedural 
jozyrtar i cili vullnetarisht pranon t’i bëjë shërbim organit procedural dhe të cilit 
dërgimi i tillë shpeshherë i konvenon. Dorëzimi sipas kësaj dispozite paraqet një lloj 
dorëzimi me procedim të shkurtër. Me që këtu kemi të bëjmë me dërgim të thirrjes ose 
të vendimit deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, është e qartë se kështu mund të 
dërgohen vetëm ato vendime për dorëzimin e të cilave nuk është e domosdoshme që 
gjykata të ketë fletëdërgesë, apo nga pranimi i të cilave nuk ec afati për ankesë.991 
Për dorëzim indirekt të thirrjes ose të vendimit, deri në përfundim të shqyrtimit 
gjyqësor, pjesëmarrësit proceduralë nëpërmjet pjesëmarrësit tjetër procedural, duhet të 
plotësohen tri kushte: a) që në atë mënyrë mos të thirret i pandehuri apo atij mos t’i 
dorëzohen vendimet që kanë të bëjnë me procesin deri në përfundim të shqyrtimit 
gjyqësor; b) që pjesëmarrësi procedural me vetë dëshirë pranon t’i dërgojë thirrjen ose 
vendimin; dhe c) organi përkatës procedural konsideron se në këtë mënyrë pranimi i 
tyre është i sigurt. 
Me rastin e aplikomit të kësaj dispozite duhet pasur kujdes kujt i besohet kryerja e 
dërgesës. 
 
Paragrafi 2.  
 
Paragrafi 2 i këtij neni parasheh mënyrë të posaçme teknike për thirrje të personave apo 
për njoftimet për shtyrje të shqyrtimit gjyqësor ose të ndonjë veprimi më parë të 
caktuar. Për thirrjen për shqyrtim gjyqësor ose për thirrjet tjera, si dhe për vendimin për 
shtyrje të shqyrtimit gjyqësor a të veprimeve të tjera të planifikuara, të gjithë 
pjesëmarrësit proceduralë, përveç të pandehurit, mund të njoftohen përmes 
telekomunikimit (me telegram, me telefon, me teleks ose me telefaks, dhe me përçues 
tjerë elektronik të porosive) nëse sipas rrethanave mund të supozohet se njoftimi i bërë 
në këtë mënyrë do të pranohet nga personi të cilit i është adresuar. Çështja e besimit se 
njoftimi do të arrij te personi i duhur është çështje faktike, të cilën në rastin konkret e 
çmon organi procedural duke u mbështetë edhe në përvojën e vet në këtë drejtim. 
Dorëzimin përmes disa formave të telekomunikimit mund ta përcjellin vështirësi të 
caktuara, p.sh. te thirrja me telefon mund të paraqitën vështirësi rreth identifikimit të 
                                                 
991 Petrić 1, fq. 256. 
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bashkëbiseduesve (për gjykatën nëse bashkëbiseduesi është personi që e kërkon, ndërsa 
për marrësin nëse thirrja telefonike vërtetë vjen nga gjykata apo është fjala për ndonjë 
dredhi të dikujt). 
 
Paragrafi 3.  
 
Dorëzimi sipas këtij neni është fakultativ si për organin i cili mund të propozojë 
mënyrën e tillë të dorëzimit ashtu edhe pë pjesëmarrësin. Ky lloj dërgimi i porosisë 
bëhet pa fletëdërgesë. Megjithatë, për të mbetur gjurmë për dërgimin e bërë domosdo 
duhet të bëhet një shënim zyrtar në shkresa të lëndës. Në shënim zyrtar duhet përfshirë 
të dhënat për llojin e thirrjes ose të vendimit, për mënyrën e dorëzimit të tyre, apo për 
mënyrën e dërgimit të njoftimit nga pararagrafi 2 që është zbatuar në rastin konkret.  
 
Paragrafi 4.  
 
Dorëzimi ose njoftimi i kryer sipas këtij neni konsiderohet se është në rregull. Kundër 
personit i cili është njoftuar ose të cilit vendimi i caktuar i është dërguar sipas paragrafi 
1 dhe 2, mund të ketë pasoja të caktuara (p.sh. shoqërimi forcërisht, kalimi i afatit për 
ankesë etj.) vetëm nëse plotësohen dy kushte: së pari vërtetohet se me kohë ka pranuar 
thirrjen, njoftimin ose vendimin, së dyti ka qenë i njoftuar për pasojat e lëshimit. 
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Kapitulli XXVIII: Ekzekutimi i vendimeve 
 
Neni 485 [Forma e prerë dhe ekzekutueshmëria e vendimit] 
 
1. Aktgjykimi merr formë të prerë kur më nuk mund të kundërshtohet me 

ankesë ose kur nuk lejohet ankesë. 
2. Aktgjykimi i formës së prerë ekzekutohet kur është bërë dorëzimi dhe kur 

për ekzekutimin e tij nuk ka pengesa ligjore. Në qoftë se nuk është 
parashtruar ankesë ose palët kanë hequr dorë nga e drejta në ankesë apo 
janë tërhequr nga ankesa e parashtruar, aktgjykimi konsiderohet i 
ekzekutueshëm pas kalimit të afatit për ankesë apo nga dita e heqjes dorë 
ose e tërheqjes së ankesës. 

3. Në qoftë se gjykata e cila ka marrë aktgjykimin në shkallë të parë nuk është 
kompetente për ekzekutimin e tij, kopjen e vërtetuar të aktgjykimit ia 
dërgon organit kompetent për ekzekutim së bashku me vërtetimin që lejon 
ekzekutimin. 

4. Dispozitat që zbatohen për ekzekutimin e sanksioneve penale përcaktohen 
me ligj të posaçëm. 

 
Procedura penale e fiton përmbajtjen e vet përfundimtare me vendim të formës së 
prerë. Në aspektin teorik, forma e prerë mund të jetë formale dhe materiale. Dispozita 
e këtij paragrafi ka të bëjë me anën formale të formës së prerë. 
Formë e prerë në aspektin formal (plotfuqishmëria formale) nënkupton aktgjykimin 
kundër të cilit nuk mund të paraqitet ankesë ose kur ankesa nuk është e lejuar. 
Aktgjykimi e fiton formën e prerë në momente të ndryshme: kur palët kanë hequr dorë 
nga mundësia e paraqitjes së ankesës, kur ka kaluar afati ligjor për ankesë e ai nuk 
është shfrytëzuar, kur pasi që është paraqitur ankesa, ankuesi është tërhequr nga ajo 
para se të merret vendimi gjyqësor lidhur me te, kur ankesa e paraqitur është hedhë si e 
paafat ose e palejuar, apo kur ajo është refuzuar si e pabazë. Ana materiale e formës së 
prerë të aktgjykimit do me thënë se palët, raporti materialo juridik i të cilave është 
shqyrtuar me aktgjykim të formës së prerë, nuk mund të kërkojnë që për të njëjtën 
çështje penale të zhvillohet procedurë e re.992 Në procedurë penale arritja në aspektin 
formal e formës së prerë të aktgjykimit me të cilin është shqyrtuar një raport penal 
materialo juridik, njëkohësisht arrin edhe forma e prerë në aspektin material sa i përket 
zgjidhjes së atij raporti. Ndikimi juridik që e prodhon plotfuqishmëria materiale e 
aktgjykimit nënkupton zgjidhjen përfundimtare të asaj që deri në atë moment ka qenë 
kontestuese dhe e dyshimtë dhe për të cilën është zhvilluar procedura penale. Ilustrimi 
tipik i ndikimit të tillë të formës së prerë është pushimi i ndikimit të prezumimit të 
pafajësisë në momentin kur aktgjykimi e fiton formën e prerë. 
Vetëm pas formës së prerë, ajo që është vërtetuar me aktgjykim konsiderohet e vërtetë 
sipas parimit res judikata pro veritate accipitur.993  

                                                 
992 Petrić 1, fq. 261. 
993 Ulpianus - 1, 5, 2. 
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Në procedurë penale një vendim gjyqësor mund ta fitojë formën e prerë në mënyrë 
aktive ose pasive. Rruga aktive nënkupton paraqitjen e mjetit të rregullt juridik kundër 
aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë (përjashtimisht kundër aktgjykimit të 
gjykatës së në shkallës së dytë) me ç’rast aktgjykimi e mbijeton procesin e ankesës - 
kur gjykata më e lartë refuzon ankesën dhe e vërteton aktgjykimin, apo e aprovon 
ankesën por vetëm e ndryshon aktgjykimin e atakuar. Mënyra pasive e formës së prerë 
arrihet duke e lëshuar afatin për paraqitje të ankesës, ose duke hequr dorë personat e 
autorizuar nga e drejta për paraqitje të ankesës, apo duke u tërhequr nga ankesa e 
paraqitur.  
Forma e prerë në aspektin material e disa pjesëve të aktgjykimit penal mund të arrijë, 
pavarësisht se aktgjykimi ende nuk e ka fituar formën e prerë në aspektin formal. 
Mirëpo, edhe kur disa pjesë të aktgjykimit e fitojnë formën e prerë në aspektin 
material, ato nuk janë të përshtatshme për ekzekutim deri sa aktgjykimi në tërësi nuk e 
fiton formën e prerë në mënyrë formale. Pra, aktgjykimi penal mund të fitojë pjesërisht 
formën e prerë, por nuk mund të ekzekutohet pjesërisht. 
Aktgjykim i cili përmban vendimin për më shumë vepra penale ose vendime të 
ndryshme për një vepër penale (për dënim, për shpenzime procedurale, për kërkesë 
pasurore juridike etj.) mund të atakohen për disa vepra penale ose për disa vendime për 
një vepër penale. Në pjesën e pa atakuar, nëse nuk është fjala për shqyrtim sipas 
detyrës zyrtare sipas nenit 394, aktgjykimi në aspektin material e fiton formën e prerë. 
Gjithashtu kur aktgjykimi atakohet me ankesë në tërësi, por pas shqyrtimit të ankesës 
ai prishet pjesërisht, pjesa e mbetur e fiton formën e prerë. Kjo pjesë e aktgjykimit nuk 
mund të jetë lëndë shqyrtimi në gjykim të serishëm as që mund të atakohet me ankesë 
pas gjykimit të sërishëm. 
 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Për ekzekutim të aktgjykimit penal duhet të plotësohen tri kushte themelore:  
a) Aktgjykimi ta ketë fituar formën e prerë. Në këtë drejtim, ekziston pikëpamja se 

dërgimi të akuzuarit, i cili gjendet në paraburgim, në institucionin për mbajtje të 
dënimit sipas kërkesës së tij (neni 367, paragrafi 8) në realitet paraqet ekzekutim të 
aktgjykimit pe e fituar formën e prerë. Pikëpamja e tillë është e papranueshme, 
sepse aty nuk kemi të bëjmë me ekzekutim të aktgjykimit, por me zhvendosje të të 
akuzuarit nga paraburgimi në institucionin ndëshkimor. Ndaj të akuzuarit të tillë 
nuk zbatohen dispozitat për ekzekutim të sanksioneve penale, por ende mund të 
zbatohen masa të tjera për sigurim të pranisë së të akuzuarit në procedurë penale, 
të cilat shërbejnë si alternative e paraburgimit. 

b) Kushti i dytë për t’iu qasur ekzekutimit është kusht që aktgjykimi të jetë ekzekutiv 
- “kur për ekzekutimin e tij nuk ka pengesa ligjore”. P.sh. në qoftë se i akuzuari 
është dënuar me dënim me gjobë, në aktgjykim duhet të caktohet afati për pagim të 
dënimit me gjobë, i cili nuk mund të jetë më i shkurtë se pesëmbëdhjetë ditë e as 
më i gjatë se tre muaj, mirëpo, në rrethana të arsyeshme gjykata mund të lejojë që i 
dënuari ta paguaj dënimin me gjobë edhe me këste, por afati i pagesës nuk mund të 
jetë më i gjatë se dy vjet (neni 46, paragrafi 2 i KP ngjashëm edhe neni 365, 
paragrafi 2 i KP ). Në situatë kur afati për pagim të këstit të dënimit me gjobë ende 
nuk ka arritur, ndonëse aktgjykimi ka formë të prerë, ai nuk mund të ekzekutohet. 
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Ka mundësi që aktgjykimi i cili ka fituar formën e prerë dhe është bërë i 
ekzekutueshëm, në ndërkohë përkohësisht të humb cilësinë e ekzekutueshmërisë 
me shtyrje ose ndërprerje (pezullim) të ekzekutimit (nenet 21-26, 29-30, 102, 195-
198 etj, të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale të Kosovës). 

c) Kushti vijues është që gjykata e cila ka marrë aktgjykimin në shkallë të parë të 
urdhërojë ekzekutimin e dënimit. Aktgjykimi ekzekutohet sipas dëtyrës zyrtare në 
bazë të konstatimit me shkrim të kryetarit të gjykatës se ai është i ekzekutueshëm. 

Në ekzekutim të aktgjykimit të formës së prerë mund të ndikojë edhe paraqitja e 
mjeteve të jashtëzakonshme juridike, të cilat nganjëherë mund të shkaktojnë shtyrje, e 
ndonjëherë ndërprerje të ekzekutimit të dënimit (pas paraqitjes së kërkesës për rishikim 
të procedurës penale gjykata /e shkallës së parë, sepse ajo vendosë për kërkesë për 
rishikim/ urdhëron që ekzekutimi i aktgjykimit të shtyhet ose të ndërpritet nëse janë 
plotësuar kushtet nga neni 427, paragrafi 4; kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të 
dënimit nuk e pezullon ekzekutimin e dënimit (neni 430, paragrafi 2; kur është paqitur 
kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë Gjykata Supreme e Kosovës vendosë për shtyrje 
ose ndërprerje të ekzekutimit (neni 435, paragrafi 4). 
Dita kur aktgjykimi e fiton formën e prerë në shumë raste ka rëndësi të madhe si p.sh. 
për falje apo amnisti, për parashkrim, për rehabilitim ose, për shlyerje të dënimit.  
Në qoftë se nuk është parashtruar ankesë ose palët kanë hequr dorë nga e drejta në 
ankesë ose janë tërhequr nga ankesa e parashtruar, aktgjykimi konsiderohet i 
ekzekutueshëm pas kalimit të afatit për ankesë apo nga dita e heqjes dorë ose e 
tërheqjes së ankesës. 
 
Paragrafët 3 dhe 4.  
 
Paragrafi 3 i këtij neni e obligon gjykatën e shkallës së parë në rastin kur nuk ka 
kompetencë për ekzekutim të aktgjykimit, që t’ia dërgojë gjykatës kompetente kopjen e 
vërtetuar të tij me vërtetim (klauzolë) për ekzekutim. Dispozita e paragrafi 4 ka 
karakter udhëzues. Ajo tregon se dispozitat që zbatohen për ekzekutim të sanksioneve 
penale përcaktohen me ligj të veçantë, ai është Ligji për ekzekutimin e sanksioneve 
penale. 
  
Neni 486 [Ekzekutimi i dënimit me gjobë] 
 

Kur gjoba e shqiptuar me këtë Kod nuk mund të arkëtohet as detyrimisht, 
gjykata e ekzekuton duke zbatuar nenin 46 të Kodit Penal. 

 
Dispozita e këtij neni sipas përmbajtjes është normë ekzekutive. Ajo ka të bëjë me 
“gjobën e shqiptuar me Kod” të procedurës penale. Andaj dënimi me gjobë i shqiptuar 
sipas kësaj dispozite ka të bëjë me gjobitje procedurale të pjesëmarrësve proceduralë 
për shkak të prishjes së disiplinës procedurale (nenet 135, paragrafi 1 dhe 2, 302, 
paragrafi 1).  
Dënimet procedurale me gjobë duhet dalluar nga dënimi me gjobë i shqiptuar sipas 
nenit 46 të Kodit penal të Kosovës. Afërsia ndërmjet tyre ekziston për faktin se 
dënimet me gjobë të shqiptuara për prishje të disiplinës procedurale ekzekutohen ex 
officio sipas procedurës së paraparë, në nenin 46 të KP. Kështu, në rast se gjoba nuk 



Ejup Sahiti 

1154 

mund të arkëtohet as detyrimisht, bëhet zëvendësimi i saj me dënim me burgim ashtu 
që gjykata cakton një ditë burgim për çdo 20 euro të gjobës, me kusht që afati i 
burgimit të mos kalojë tri vjet. Në qoftë se i dënuari ka paguar vetëm një pjesë të 
dënimit me gjobë, pjesa e mbetur proporcionalisht shndërrohet në dënim me burgim. 
Aktvendimin për shndërrim të dënimit me gjobë në dënim me burgim e merr kolegji tre 
anëtarësh i gjykatës kompetente. 
  
Neni 487 [Ekzekutimi i aktgjykimit lidhur me shpenzimet e procedurës penale,  

konfiskimin i dobisë pasurore dhe kërkesën pasurore juridike] 
 
1. Në rastin e shpenzimeve të procedurës penale, konfiskimit të dobisë pasu-

rore dhe kërkesës pasurore juridike, aktgjykimi ekzekutohet nga gjykata 
kompetente sipas dispozitave të zbatueshme në procedurën e përmbarimit. 

2. Arkëtimi i detyrueshëm i shpenzimeve të procedurës penale që duhet 
derdhur në buxhet bëhet sipas detyrës zyrtare. Shpenzimet e arkëtimit të 
detyrueshëm fillimisht mbulohen nga mjetet buxhetore të gjykatës. 

3. Në qoftë se me aktgjykim shqiptohet dënim plotësues i konfiskimit të sendit, 
sendet e tilla menjëherë kalojnë në pronësi të shtetit. Kopja e çertifikuar e 
aktgjykimit të formës së prerë menjëherë i dërgohet Agjencisë për 
Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar, e cila mund të 
bëjë shitjen e sendeve ose dorëzimin e tyre për shfrytëzim nga Qeveria. Të 
ardhurat e fituara nga shitja e sendeve të tilla derdhen në buxhet. 

4. Kur merret vendim për konfiskimin e sendeve në bazë të Kapitullit XVIII, 
pika 2 të këtij Kodi, paragrafi 3 i këtij neni zbatohet përshtatshmërisht. 

5. Përveç rishikimit të procedurës penale ose kërkesës për mbrojtje të 
ligjshmërisë, urdhri i formës së prerë për konfiskimin e sendit mund të 
ndryshohet në kontest civil nëse paraqitet kontest lidhur me pronësinë e 
sendit të konfiskuar. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Aktgjykimi, përveç vendimit për çështjen kryesore, përmban edhe vendime për çështjet 
që e përbëjnë objektin sekondar të procedurës, të cilat gjithashtu janë objekt 
ekzekutimi. Dispozitat e këtij neni rregullojnë çështjet të cilat kanë të bëjnë me 
ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë lidhur me: - shpenzimet e procedurës 
penale; - kërkesën pasurore juridike; - konfiskimin e dobisë pasurore; dhe me dënimin 
plotësues konfiskimi i sendit. 
Arkëtimi i shpenzimeve procedurale dhe ekzekutimi i kërkesës pasurore juridike bëhet 
pas formës së prerë të vendimit, sipas dispozitave që vlejnë për procedurë përmbaruese. 
Për ekzekutim nevojitet kërkesa e personit në dobi të të cilit është vendosur për 
shpenzime të procedurës (neni 451, paragrafi 2) apo për kërkesë pasurore juridike, dhe 
me atë rast paraqitësi i kërkesës duhet paraprakisht t’i paguaj shpenzimet e 
ekzekutimit. Vetëm arkëtimi me forcë i shpenzimeve procedurale në dobi të buxhetit 
bëhet sipas detyrës zyrtare, ndërsa shpenzimet e ekzekutimit paraprakisht paguhen nga 
mjetet buxhetore.  
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Ekzekutimi i vendimit për shpenzime të procedurës penale bëhet ashtu që personit i cili 
është ngarkuar me shpenzime procedurale zakonisht i lehet një afat prej 15 ditësh për 
t’i paguar ato. Në qoftë se personi i cili duhet t’i paguaj shpenzimet procedurale ato 
nuk i paguan brenda afatit, pason arkëtimi i tyre me dhunë. 
Për personat të cilët ngarkohen me kërkesën pasurore juridike (për kompensim dëmi 
ose për kthim të sendit, Kodi nuk parasheh afat, por kjo nuk do të thotë se në këtë 
drejtm nuk mund të caktohet afati, siç ekziston në procedurë kontestimore ose në 
procedurë për arkëtim të dënimit me gjobë (neni 46, paragrafi 2 i KP). 
 
Paragrafët 3 deri 5.  
 
Në qoftë se në aktgjykim është shqiptuar dënimi plotësues konfiskimi i sendit, sendet e 
tilla menjëherë kalojnë në pronësi të shtetit. Me atë rast kopja e vërtetuar e aktgjykimit 
të formës së prerë menjëherë i dërgohet Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së 
Sekuestruar ose të Konfiskuar. Agjensioni në fjalë vendosë për fatin e mëtejmë të 
sendeve të konfiskuara, i cili alternativisht mund të jetë: a) shitja e sendit sipas 
dispozitave të cilat vlejnë në procedurë përmbaruese; ose b) dorëzimin e tyre për 
shfrytëzim nga Qeveria. Të ardhurat e fituara nga shitja e sendeve të tilla derdhen në 
buxhet.994  
Agjensioni për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar shitjen e 
sendit apo dorëzimin e tyre për shfrytëzim nga Qeveria e bën me vendim. Bazuar në 
frymën e një vendimi të Gjykatës Supreme të Sllovenisë995 dhe në disa vendime 
gjyqësore të tjera përjashtohet ankesa në një vendim të tillë me arsyetim se ankesa në 
këtë vendim nuk lejohet për arsye se nuk është fjala për vendim mbi konfiskimin e 
sendit, por për atë se si do të veprohet me sendet e konfiskuara.  
 Sipas dispozitës së paragrafit 4 të këtij neni, kur merret vendim për konfiskimin e 
dobisë pasurore të fituar me vepër penale, paragrafi 3 i këtij neni zbatohet 
përshtatshmërisht. Gjithashtu kur merret vendim për konfiskim të sendeve sipas nenit 
489 të KPP-së, paragrafi 3 nenit 137 zbatohet përshtatshmërisht.  
Paragrafi 5. i këtij neni, parasheh mundësinë për ndryshim të vendimit për konfiskim të 
sendeve, përveç në procedurë sipas kërkesës për rishikim të procedurës penale ose 
sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, edhe në kontest civil, nëse lind 
mosmarrëveshje rreth pronësisë së sendeve të konfiskuara.996 Kjo mundësi paraqet një 
rast interesant ku gjykata civile mund ta ndryshojë në një pjesë vendimin e procedurës 
penale. Në procedurë civile barra e provës i takon personit i cili pretendon pronësinë e 
sendit i cili është marrë me vendim të gjykatës penale. 
                                                 
994 Para luftës së fundit në Kosovë, në kuadër të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës ka ekzistuar 
Institutit për kërkime shoqërore e juridike si njësi kërkimore e Fakultetit. Në kuadër të atij Instituti 
ekzistonte Muzeu kriminalistik ku ishin eksponuar një numër i konsiderueshëm i eksponateve, të cilat si 
corpora delicti ishin sjellë nga gjykatat kosovare dhe shërbenin për mësim demonstrativ të studentëve të 
drejtësisë. Aty ishte siguruar edhe një aparaturë e sofistikuar për ekspertime balistike dhe ekspertime të tjera 
(ambiciet ishin dhe punohej për të themeluar Institutin për ekspertiza gjyqësore). Fatkeqësisht, eksponatet e 
këtij Muzeu dhe aparatura e përmendur janë plaçkitur nga ana e pushtetit serb të Millosheviqit pas vënies së 
masave të dhunshme me të cilat ishte serbizuar mësimi në ambientet e Universitetit të Prishtinës. Pas luftës 
në Kosovë, përkundër disa përpjekjeve, Instituti dhe në kuadër të tij Muzeu kriminalistik më nuk mundën të 
ngritën në këmbë. 
995 Vs Sl. Kž.113/66, Vasiljević-Grubač, fq. 186. 
996 Kështu edhe vendimi nga praktika gjyqësore (VS BiH, Kž. 1147/73).  
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Veprat penale tek të cilat sipas Kodit penal të Kosovës duhet të konfiskohen sendet 
janë: 
- Marrja e sendit (si dispozitë e përgjithshme), neni 69, 
- Përgatitja dhe dhënia e papërgjegjshme e barnave, neni 264, 
- Prodhimi dhe vënia në qarkullim e produkteve të dëmshme mjekësore, neni 266, 
- Prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor, neni 267, 
- Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge, neni 273, 
- Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope, 

analoge apo veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike, neni 274, 
- Konfiskimi apo transferimi i pasurisë që rrjedh nga veprat penale kundër 

narkotikëve, neni 280, 
- Falsifikimi i shenjave me vlerë, neni 294, 
- Cenimi i të drejtës së patentës, neni 295 
- Falsifikimi i të drejtave të autorit, neni, 296, 
- Shmangia e masave teknologjike, neni 297, 
- Mashtrimi i konsumatorëve, neni 298, 
- Falsifikimi i parasë, neni 302, 
- Prodhimi dhe shfrytëzimi i shenjave të etiketave, masave dhe peshave të rreme, 

neni 303, 
- Prodhimi, furnizimi, shitja, posedimi ose dhënia në shfrytëzim e mjeteve për 

falsifikim, neni 304,  
- Prodhimi i ndaluar, neni 305, 
- Marrëveshja dhe mashtrimi me letrat me vlerë të Qeverisë, nen 312, 
- Pranimi i paarsyeshëm i dhuratave, neni 315, 
- Dhënia e paarsyeshme e dhuratave, neni 316, 
- Kontrabandimi i mallrave, neni 317, 
- Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore, neni 318, 
- Gjuetia e kundërligjshme, neni 359, 
- Shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra jashtë Kosovës, neni 360, 
- Peshkimi i kundërligjshëm, neni 362, 
- Importi, eksporti, furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose 

shitja e paautorizuar e armëve apo e materialeve plasëse, neni 372, 
- Fshirja, heqja apo ndryshimi i kundërligjshëm i shenjave në armë të zjarrit apo në 

municion, neni 373, 
- Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, neni 375, 
- Lejet, pëlqimet dhe licencat e rreme të armëve dhe dhënia e informative të rreme, 

neni 376. 
  
Neni 488 [Ekzekutimi i aktvendimit dhe i urdhrit] 
 
1. Në qoftë se ky Kod nuk parasheh ndryshe, aktvendimi ekzekutohet kur 

merr formën e prerë. Urdhri ekzekutohet menjëherë, përpos rasteve kur 
organi që lëshon urdhrin vendos ndryshe. 

2. Aktvendimi merr formën e prerë kur ndaj tij më nuk mund të ushtrohet 
ankesë ose kur nuk lejohet ankesë. 
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3. Nëse nuk është paraparë ndryshe, aktvendimet dhe urdhrat ekzekutohen 
nga organet që i kanë marrë ato vendime. Kur gjykata ka vendosur për 
shpenzimet e procedurës penale me aktvendim, arkëtimi i këtyre shpen-
zimeve bëhet sipas dispozitave të nenit 487, paragrafët 1 dhe 2 të këtij Kodi. 

 
Dispozitat e nenit 488 rregullojnë ekzekutimin e aktvendimit dhe të urdhrit si lloje të 
vendimeve gjyqësore. Te neni 485 është parë se aktgjykimet asnjëherë nuk mund të 
ekzekutohen pa e fituar formën e prerë. Edhe për sa u përket aktvendimeve ekzistojnë 
rregullat sipas të cilave aktvendimet parimisht ekzekutohen pasi të fitojnë formën e 
prerë, po që se me Kod nuk është paraparë ndryshe. Gjatë zhvillimit të procedurës 
penale merren shumë aktvendime nga organe të ndryshme siç janë policia, prokurori i 
shtetit, gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit 
gjykues, trupi gjykues apo kolegji gjyqësor. 
 
Paragrafët 1 dhe 2.  
 
Kundër aktvendimit parimisht mund të ushtrohet ankesë. Mirëpo, në raste procedurale 
të caktuara është përjashtuar efekti suspenziv i ankesës, i cili do të pengonte realizimin 
e qëllimit që synohet të arrihet me aktvendim. Kur është fjala për aktvendime të cilat 
kanë të bëjnë me çështjet procedurale nuk parashihet mundësia e atakimit me ankesë. 
Efekti suspenziv i ankesës do të mund të pengonte realizimin me sukses të masës ose të 
veprimit që duhet të zbatohet nëpërmjet zbatimit të aktvendimit, e aktvendime të tilla 
janë ato nga nenet: 467, paragrafi 3, 489, paragrafi 1, 137, paragrafi 3, 189, paragrafi 3, 
367, paragrafi 5. etj. Sa i përket ekzekutimit të aktvendimit pa e fituar formën e prerë nuk 
lejohet analogjia. Me fjalë tjera, nuk lejohet jashtë numrit të përcaktuar me Kod të 
zgjerohet numri i aktvendimeve të cilat mund të ekzekutohen pa klauzolë për ekzekutim.  
Gjatë rrjedhës së procedurës penale, sidomos në shqyrtim gjyqësor, merret numër më i 
konsiderueshëm i aktvendimeve të cilat kanë të bëjnë me drejtimin e procedurës dhe 
kanë karakter procedural. Me qenë se me aktvendime të tilla asgjë nuk vendoset 
përfundimisht, atëherë ka arsye për përjashtim të ankesës, në mënyrë që mos të 
zvarritet e të komplikohet procedura. 
Për formën e prerë të aktvendimeve kundër të cilave është lejuar ankesa dhe për 
momentet kur fitohet forma e prerë vlenë ajo që është thënë për formën e prerë të 
aktgjykimit. Shih: komentet e nenit 485. 
Urdhri ka formë të prerë në momentin e shqiptimit, andaj ekzekutohet menjëherë, 
përveç rasteve kur organi i cili lëshon urdhrin vendos ndryshe. Urdhri për shoqërim 
forcërisht të të pandehurit ose të dëshmitarit mund të ekzekutohet menjëherë por, 
varësisht nga situata, mund të ekzekutohet në kohë të caktuar; urdhri për kontroll të 
banesës ose të personit, sipas rregullit ekzekutohet menjëherë; urdhri për ekspertim ka 
karakter të përhershëm dhe vlen deri te përfundimi i ekspertimit, etj. 
 
Paragrafi 3.  
 
Aktvendimet dhe urdhrat ekzekutohen nga organet që i kanë marrë ato vendime, nëse 
Kodi nuk parasheh ndryshe. Urdhrin për shoqërim forcërisht e merrë gjykata, ndërsa e 
zbaton policia, urdhrin për kontroll të banesës e lëshon gjykata, e cila vet mund ta 
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zbatojë atë ose ekzekutimin ia beson policisë. Urdhrin për zbatim të masave të fshehta 
dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit e jep gjyqtari i procedurës paraprake, ndërsa ato i 
zbaton policia. 
Për shpenzime të procedurës penale (neni 450 paragrafi 2, nënparagrafi 1-5) vendoset 
me aktgjykim dhe për pagimin e tyre, sipas rregullit, ngarkohet i pandehuri.  
Për arkëtim të shpenzimeve procedurale vlejnë dispozitat e nenit 487. 
  
Neni 489 [Mëdyshjet për ekzekutimin e vendimit dhe korrigjimet e tij] 
 
1. Kur ka mëdyshje lidhur me lejimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor apo 

për llogaritjen e dënimit, ose kur me aktgjykimin e formës së prerë nuk 
është vendosur për llogaritjen e paraburgimit apo të dënimit të mbajtur më 
parë apo llogaritja nuk është bërë në mënyrë të saktë, kryetari i trupit 
gjykues që ka gjykuar çështjen në shkallë të parë për këto çështje vendos 
me aktvendim të posaçëm. Ankesa nuk pezullon ekzekutimin e aktvendimit, 
përveç nëse gjykata vendos ndryshe. 

2. Kur ka mëdyshje lidhur me interpretimin e vendimit gjyqësor, për këtë 
vendos gjykata që ka marrë vendimin e formës së prerë. 

 
Paragrafi 1.  
 
Në paragrafin 1 të këtij neni është paraparë aplikimi i dispozitave të posaçme në rast 
dyshimi lidhur me ekzekutimin e vendimit të marrë. Sipas kësaj dispozite vendimi 
gjyqësor plotësohet me elemente të cilat në rastin konkret nuk paraqesin gjykim të 
çështjes, por janë elemente për të cilat nuk është vendosur, ndonëse është dashur të 
vendoset, ose kur vendimi është jo i plotë. 
Objekt dyshimi në kuptim të paragrafi 1 munden me qenë: - a) lejimi i ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor (p.sh. paraqitet dyshimi për atë se a është llogaritur mirë afati për 
ankesë, ose, kur është fjala për koneksitet subjektiv ose objektiv, a është vendosur me 
aktgjykim të shkallës së dytë për të gjithë të pandehurit dhe për të gjitha veprat penale; 
- b) llogaritja e dënimit (dyshimi mund të paraqitet për rregullsinë e llogaritjes së 
dënimit për veprën ose për veprat penale që kanë qenë objekt akuze; - c) llogaritja e 
paraburgimit a të dënimit të vuajtur më parë apo llogaritja nuk është bërë në mënyrë të 
saktë997 (këtu mund të jetë fjala edhe për situatën kur nuk është llogaritur dënimi i 
shqiptuar në procedurë për kundërvajtje, ose koha e qëndrimit në vëzhgim për vërtetim 
të përgjegjësisë penale).  
Në praktikë gjyqësore është marrë qëndrim që në dënimin plotësues Ndalimi i drejtimit 
të automjetit (neni 67 i KP) të llogaritet koha gjatë të cilës i është marrë përkohësisht 
leja e vozitjes. 
Çështja e lejueshmërisë së ekzekutimit mund të shtrohet si në gjykatën e cila duhet ta 
dërgojë aktgjykimin në ekzekutim, ashtu edhe në gjykatën në të cilën është dërguar 
aktgjykimi për ekzekutim. Për çështjet e apostrofuara në paragrafi 1, kryetari i trupit 
gjykues i gjykatës së shkallës së parë vendosë sipas detyrës zyrtare me aktvendim të 
posaçëm, pavarësisht nëse për ankesë ka vendosur gjykata e shkallës së dytë ose e 
shkallës së tretë.  
                                                 
997 Škulić, Komentar..., op. cit., fq. 646. 
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Kundër aktvendimit të posaçëm lejohet ankesë por ajo nuk ka karakter suspenziv, 
përveç nëse gjykata nuk vendosë ndryshe. 
Kjo dispozitë nuk ka të bëjë me marrjen e aktvendimit të posaçëm për shpenzime të 
procedurës penale (nenet 451, 453, paragrafi 4), për konfiskim të sendit, për marrje të 
aktvendimit për përmirësim të aktgjykimit (neni 371, paragrafi 1). 
Kryetari i trupit gjykues gjithashtu vendosë për atë se a ka arritur parashkrimi për 
ekzekutim të sanksionit penal, e jo organi i cili ekzekuton sanksionin penal.998  
 
Paragrafi 2.  
 
Rastet nga paragrafi 2 të këtij neni kanë të bëjnë me interpretimin e vendimit gjyqësor, 
thënë më konkret, interpretimi ka të bëjë vetëm me dispozitivin e vendimit, jo me 
arsyetimin, sepse dispozitivi është lëndë e ekzekutimit. Nëpërmjet interpretimit nuk 
mund të ndryshohet, të përmirësohet as të plotësohet dispozitivi i vendimit, ose të 
anulohet vendimi, por vetëm jepen sqarime për përmbajtjen e tij që është vendosur në 
dispozitiv të vendimit.999  
Për dallim nga paragrafi 1, ku aktvendimin e merr kryetari i trupit gjykues, i cili ka 
gjykuar në gjykatën e shkallës së parë, sipas paragrafi 2 interpretimin e jep gjykata. 
Duket se dallimi nuk është vetëm terminologjik por është përmbajtjesor. Dallimi është 
përmbajtjesor sepse çdoherë nuk mund të identifikohet gjykata e cila ka vendosur në 
shkallë të parë me gjykatën e cila e ka mare aktgjykimin e formës së prerë. Gjykatat e 
tilla janë identike kur aktgjykimi ka fituar formën e prerë në shkallë të parë (me që nuk 
ka pasur ankesë ose ankesa është hedhë ). Edhe kur ankesa është refuzuar vendimi 
është i gjykatës së shkallës së parë, sepse gjykata e shkallës së dytë e ka vërtetuar atë. 
Në situatë të tillë, interpretimin e jep kolegji shqyrtues tre anëtarësh me aktvendim të 
posaçëm ku arsyetohet pikëpamja se si duhet të kuptohet dispozitivi i vendimit dhe si 
të ekzekutohet. 
Mirëpo, kur gjykata e mjetit juridik e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë, 
atëherë gjykata e shkallës së parë nuk është identike me gjykatën e cila ka marrë 
aktgjykim të formës së prerë. Në situatë tillë interpretimin do duhej ta jep kolegji i 
gjykatës së mjetit juridik.1000 
Kundër aktvendimit për interpretim lejohet ankesë, përveç kur aktvendimin e ka marrë 
Gjykata Supreme e Kosovës.  
  
Neni 490 [Lëshimi i kopjes së vërtetuar të vendimit lidhur me kërkesën 

pasurore juridike] 
 

Kur vendimi mbi kërkesën pasurore juridike merr formën e prerë, i 
dëmtuari mund të kërkojë nga gjykata e cila ka marrë vendimin në shkallë 
të parë që atij t’i lëshojë kopjen e vërtetuar të vendimit me shkrim që thotë 
se vendimi mund të ekzekutohet. 

 

                                                 
998 VS BiH, Kvlz. 459/87, Kreho, fq. 76.  
999 Petrić 1, fq. 267. 
1000 Ibid. 
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Të dëmtuarit i nevojitet një kopje e aktgjykimit me shënim se është i ekzekutueshëm, 
në mënyrë që të kërkojë ekzekutimin e kërkesës pasurore juridike te gjykata 
kompetente, ose të realizojë kërkesës pasurore juridike në procedurë kontestimore kur 
kërkesa nuk është zgjidhë ose është zgjidhë pjesërisht.  
Të dëmtuarit i dërgohet kopja e vërtetuar e aktgjykimit sipas detyrës zyrtare kur ka të 
drejtë ankese (neni 369, paragrafi 4 lidhur me nenin 381, paragrafi 3). Aktgjykimi i 
formës së prerë gjithashtu i dërgohet të dëmtuarit në kërkesë të tij, të cilën ai mund ta 
paraqesë me rastin e komunikimit të aktgjykimit ose më vonë. 
  
Neni 491 [Mbajtja e evidencës për personat e dënuar] 
 

Evidencën mbi procedurat penale dhe evidencën e personave të dënuar e 
mban organi publik kompetent në lëmin e çështjeve gjyqësore. Mënyra e 
mbajtjes së evidencës caktohet me akt nënligjor. 

 
Për ekzekutim të sanksioneve ekziston Ligji Nr. 03/L/191 për ekzekutimin e sanksio-
neve penale.  
Dispozita e këtij neni është sistemore dhe ka të bëjë me evidencën për procedurat 
penale dhe për personat e dënuar për vepër penale të kryera në territorin e Republikës 
së Kosovës, si dhe për persona të dënuar për vepër penale nga gjykatat e huaja, nëse 
aktgjykimet u janë dërguar organeve të Republikës së Kosovës. Ajo përbëhet nga 
shkresat dhe kartoteka në sistemin e përpunimit elektronik të të dhënave.  
Natyra e evidencës së të dënuarve dhe nevoja praktike për të cilat ajo shërben, kërkojnë 
rregullim të unisuar për gjithë vendin. Prandaj parimi themelor për mbajtje të evidencës 
së të dënuarve për qytetarët e Republikës së Kosovës është se ajo mbahet sipas 
vendlindjes së të dënuarit, jo sipas vendit ku jeton. Evidencë e posaçme duhet të 
mbahet për qytetarët e Republikës së Kosovës të lindur jashtë vendit, pastaj për shtetas 
të huaj dhe persona pa shtetësi. 
Në bazë të autorizimeve që i jep ky nen, organi publik kompetent në lëmin e çështjeve 
gjyqësore (sot Ministria e Drejtësisë e në kuadër të saj ministri i drejtësisë), përcakton 
mënyrën e mbajtjes së evidencës me akt nënligjor. 
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Kapitulli XXIX: Dispozitat tjera 
 
Neni 492 [Imuniteti sipas të drejtës ndërkombëtare] 
 
1. Për përjashtimin e ndjekjes penale të personave të huaj, të cilët gëzojnë 

imunitet, zbatohen rregullat e së drejtës ndërkombëtare.  
2. Në rast të dyshimi nëse një person gëzon imunitet, sipas paragrafit 1 të këtij 

neni, organi që e zhvillon procedurën i drejtohet për sqarim Ministrisë për 
Punë të Jashtme. 

 
Angazhimi i shtetit për ruajtjen e rregullimit juridik, çka nënkupton mbrojtjen e 
marrëdhënieve shoqërore, mbrojtjen e të drejtave të individit apo të grupeve të 
individëve është e drejtë dhe detyrë e tij. E drejta e shtetit që t’i inkriminojë veprat 
penale dhe të parasheh sanksionet penale për kryerësit e tyre paraqet pushtet represiv 
shtetëror dhe rregullohet me të drejtën penale materiale. Në pjesën më të madhe 
pushteti ndëshkues shtetëror përputhet me juridiksionin e tij. Mirëpo, në disa raste 
shteti ka pushtetin ndëshkues, por jo edhe juridiksionin, qoftë për shkak se ai është 
përjashtuar, ose shteti heqë dorë nga ai, apo ia lëshon juridiksionin shtetit tjetër. 
Imuniteti sipas të drejtës ndërkombëtare praktikisht është shembulli më i mirë i 
“ndarjes” së pushtetit ndëshkues dhe juridiksionit. 
Bazuar në parimin e legalitetit, Kodi i procedurës penale i mundëson prokurorit të 
shtetit të fillojë ndjekjen penale kur ekziston dyshim i arsyeshëm se është kryer vepër 
penale (neni 6, paragrafi 2). E drejta dhe detyra e prokurorit të shtetit që të ndjek 
kryerësit e veprave penale manifestohet si në momentin fillimit të ndjekjes penale, 
ashtu edhe në vazhdimin e saj gjatë rrjedhës së procedurës penale. Megjithatë, në 
procedurën tonë penale, në rastet kur prokurori i shtetit çmon se më nuk ekzistojnë 
kushtet ligjore për ndjekje, parashihet mundësia që të tërhiqet nga ndjekja e filluar 
(neni 52). 
Imuniteti procedural-penal është institut me ndihmën e të cilit bëhet përkufizimi i 
vlefshmërisë së ligjeve proceduralo penale në lidhje me personat. Imuniteti nuk 
përjashton vlefshmërinë e kodit penal për personin që e gëzon atë. Vlefshmëria e kodit 
penal është përjashtuar në rast të papërgjegjësisë si bazë për përjashtim të pushtetit 
shtetëror ndëshkues. Për dallim nga kjo, në rast të imunitetit sjellja e personit e cila 
është e përshkruar si vepër penale nuk e humb kuptimin për shkak se ekziston 
imuniteti. Imuniteti ndikon vetëm në ndjekje penale si realizim i juridiksionit, por 
ndjekja është e mundshme ndaj bashkëkryerësit në veprën penale, dhe po ashtu, për 
personin që gëzon imunitet ndjekja në shtetin e tij.  
Përjashtimi nga ndjekja penale, përfshinë të gjitha veprimet si në procedurë parapenale 
ashtu edhe gjatë procedurës penale.  
Personi i cili gëzon imunitet nuk mund të heqë dorë nga ai, sepse imuniteti nuk është 
paraparë në interes të personit, por me qëllim që ushtrimi i veprimtarisë së atij personi 
të realizohet pa pengesa. E drejta për të hequr dorë është e drejtë ekskluzive e shtetit 
ose e organizatës përkatëse ndërkombëtare.  
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Paragrafi 1. 
 
Dispozitat e Kapitullit XXIX, i cili ka vetëm nenin 492, rregullojnë materie 
procedurale që ka të bëjë me disa persona që gëzojnë imunitet sipas të drejtës 
ndërkombëtare për të cilët përjashtohet ndjekja penale  
Sipas të drejtës ndërkombëtare imunitet gëzojnë shefat e shteteve të huaj kur gjenden 
në vendin tonë, përfaqësuesit diplomatikë, përfaqësuesit e shteteve në Kombet e 
Bashkuara, gjyqtarët e gjykatave penale ndërkombëtare.1001 Imunitet sipas t` drejtës 
ndërkombëtare gëzojnë edhe personat të cilët thirren në cilësi të dëshmitarit (i 
ashtuquajtur salvus conduktus). Imuniteti të cilin e gëzojnë kategori personash të 
ndryshëm sipas të drejtës ndërkombëtare është imunitet absolut. Kundër personit që e 
gëzon këtë imunitet nuk mund të zhvillohet procedurë penale pranë gjyqësorit vendor. 
Imuniteti sipas të drejtës ndërkombëtare, përveç imunitetit të personave, përfshin edhe 
paprekshmërinë e objekteve të caktuara (lokaleve, arkivit, valixheve etj.) të personave 
që gëzojnë imunitet. 
Imuniteti i përfaqësuesve diplomatikë në tërësi rregullohet me Konventën e Vjenës mbi 
marrëdhëniet diplomatike të datës 18. IV. 1962.  
Në Republikën e Kosovës edhe disa kategori personash të tjerë gëzojnë imunitet sipas 
të drejtës ndërkombëtare. Krahaso: me komentet e nenit 481, paragrafi 3.  
Krahas kategorive të personave që sipas normave të përgjithshme të të drejtës 
ndërkombëtare kanë imunitet, në Kosovë imunitet gëzojnë edhe pjesëtarët e UNMIK-
ut; të KFOR-it; të EULEX-it, dhe të Bankës Botërore dhe zyrtarëve të saj çka është 
rregulluar me Rregulloret përkatëse të UNMIK-ut.1002  
 
Paragrafi 2. 
 
Në rast dyshimi se a gëzon imunitet një person sipas të drejtës ndërkombëtare, organi 
që e zhvillon procedurën i drejtohet për sqarim Ministrisë për Punë të jashtme.  

                                                 
1001 Shih: Statutin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare në Romë, Statutin e Gjykatës penale ndërkom-bëtare 
në Hagë etj. 
1002 Rregullore nr. 2000/44 Mbi privilegjet dhe imunitetet e Bankës Botërore dhe të zyrtarëve të saj; 
Rregullore nr. 2000/47 Për statusin, privilegjet dhe imunitetin e KFOR-it, UNMIK-ut dhe pjesëtarëve të 
tyre, si dhe Urdhëresa Administrative e UNMIK-ut nr. 2002/18 mbi zbatimin e kësaj Rregulloreje. 
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Pjesa e katërt: Procedurat e veçanta 
 
Përveç veprimtarisë procedurale themelore dhe asaj për të mitur, që kanë për objekt 
veprën penale dhe kryerësin e saj, të cilat zhvillohen me qëllim të ndriçimit dhe të 
zgjidhjes së çështjes penale, ekzistojnë edhe procedurat e veçanta. Procedurat e veçanta 
rregullojnë zgjidhjen e lëndëve procedurale të posaçme dhe plotësuese, pas përfundimit 
të veprimtarisë sipas lëndës procedurale themelore ose gjatë rrjedhës së asaj veprimtarie. 
Kodi i procedurës penale në pjesën e katërt rregullon procedurat e veçanta. Kodi 
parasheh si procedura të veçanta procedurat vijuese: Procedurën për dhënien e urdhrit 
ndëshkimor (kapitulli XXX, nenet 493-497); Shqiptimin e vërejtjes gjyqësore 
(Kapitulli XXXI, nenet 498-502); Procedurën ndaj personave të cilët kanë kryer vepër 
penale nën ndikimin e alkoolit ose të drogës (Kapitulli XXXII, nenet 503-505); 
Procedurën penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore (Kapitulli XXXIII, 
nenet 506-518); Procedurën për revokimin e dënimeve alternative (Kapitulli XXXIV, 
neni 519); Procedurën për marrjen e vendimit për shlyerjen e dënimit nga evidenca 
(Kapitulli XXXV, nenet 520-524); Procedurën për kompensim dëmi, rehabilitim dhe 
për ushtrimin e të drejtave të tjera të personave të dënuar ose të arrestuar pa arsye 
(Kapitulli XXXVI, nenet 525-533); dhe Procedurën për dhënien e letërarrestimit dhe të 
shpalljeve publike (Kapitulli XXXVII, nenet 534-538).  
Në kuadër të procedurave të veçanta, siç u pa, janë përfshirë edhe rregullimi i 
procedurës për dhënien e urdhrit ndëshkimor si dhe shqiptimi i vërejtjes gjyqësore. 
Duket se ligjvënësi, pa u përqendruar në përmbajtjen e tyre, mekanikisht i lidhë këto 
procedura me procedurat e veçanta. Në të vërtetë, procedura për dhënien e urdhrit 
ndëshkimor ka të bëjë me zgjidhjen e çështjes kryesore, apo shqiptimi i vërejtjes 
gjyqësore ka të bëjë me shqiptimin e sanksionit (si pjesë e zgjidhjes së vepër penale si 
çështje kryesore) dhe si të tilla, për sa i përket aspektit përmbajtjesor, ato janë më afër 
me procedurën e rëndomtë (sepse urdhri ndëshkimor e zgjidh çështjen penale, kurse 
vërejtja gjyqësore është sanksion i cili gjithashtu ka të bëjë me çështjen kryesore). Në 
anën tjetër, procedurat e tjera të veçanta rregullojnë zgjidhjen e lëndëve procedurale të 
posaçme dhe plotësuese, të cilat vijnë në shprehje pas përfundimit të veprimtarisë sipas 
lëndës procedurale themelore ose gjatë rrjedhës së asaj veprimtarie. 
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Kapitulli XXX: Procedurat për dhënien e urdhrit ndëshkimor 
 
KPP rregullon institutin procedural - urdhrin ndëshkimor, me të cilin është hapur 
mundësia e përfundimit të çështjes penale me vendim gjyqësor pa mbajtur shqyrtimin 
gjyqësor dhe pa i vë në pikëpyetje të drejtat e të pandehurit. Qëllimi i zgjidhjes së tillë 
ligjore është përshpejtimi i zgjidhjes së çështjes penale e cila është objekt gjykimi në 
procedurë gjyqësore duke shqiptuar sanksione penale të caktuara kryerësve të veprave 
penale të caktuara pa mbajtur shqyrtim gjyqësor. 
Specifika e dispozitave për shqiptimin e urdhrit ndëshkimor qëndron në atë se a) me 
aktgjykim vendoset për çështjen penale pa hapur shqyrtim gjyqësor, b) aktgjykimi 
merret në bazë të provave të besueshme nga kallëzimi penal, dhe c) të dhënat dhe 
provat nuk janë proceduar sipas parimit të drejtpërdrejt, gojor dhe të kontradiktivitetit. 
Aktgjykimi për urdhrin ndëshkimor mund të sulmohet me mjet të posaçëm juridik- me 
kundërshtim, i cili nuk prodhon efektin e beneficionit reformation in peius.  
 
Neni 493 [Kërkesa për urdhër ndëshkimor] 
 
1. Për veprat penale për të cilat parashihet dënim me gjobë ose burgim deri në 

tri vjet, për të cilat prokurori i shtetit është informuar në bazë të provave të 
besueshme nga kallëzimi penal, prokurori i shtetit mund të kërkojë në 
aktakuzë që gjykata të jep urdhër ndëshkimor, në të cilin të akuzuarit do t’i 
shqiptojë dënim përkatës pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor. 

2. Prokurori i shtetit mund të kërkojë shqiptimin e një ose më shumë masave 
vijuese: dënim me gjobë, ndalim të drejtimit të automjetit, urdhër për pu-
blikim të aktgjykimit, konfiskim të sendit, vërejtje gjyqësore ose konfiskim 
të dobisë pasurore të fituar me vepër penale. 

 
Paragrafi 1. 
 
Iniciativa për dhënien e urdhrit ndëshkimor i takon prokurorit të shtetit. Në të vërtetë, 
për veprat penale për të cilat parashikohet dënimi me gjobë ose burgim deri në tri 
vjet,1003 prokurori i shtetit mund të kërkojë në aktakuzë që gjykata të jep urdhër 
ndëshkimor ashtu që të akuzuarit t’i shqiptojë dënim përkatës pa e mbajtur shqyrtimin 
gjyqësor. 

                                                 
1003 Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, në qarkorën drejtuar të gjithë kryetarëve të 
gjykatave dhe Zyrës së Prokurorit të Shtetit (Gj.A. Su. A 298 /2014, dt. 12. 08. 2014), ndër të tjera thekson: 
“Neni 493 parag. 1 të KPPK” i ka dhënë mundësi prokurorit që në situata të caktuara përkatësisht kur kemi 
të bëjmë me vepra penale për të cilat ligji ka parashikuar dënim me gjobë ose dënim me burgim deri në tri 
vjet, dmth. bëhet fjalë për vepra penale që ligji ka paraparë dënim alternativ, që i le në diskrecionin e 
gjykatës që të zgjedhë se cilin dënim do e shqiptojë, atë me gjobë apo burgim, të propozojë dhënien e 
urdhrit ndëshkimor-dënimit me gjobë e eventualisht së bashku me dënimin me gjobë edhe ndonjë dënim 
plotësues (jo të gjitha dënimet plotësuese). Mirëpo, në situatën kur ligji parasheh detyrimisht shqiptimin e 
dy dënimeve (dënim kumulativ), siç është rasti nga neni 321 i KPK,-së, gjykata nuk ka mundësi 
diskrecionale që të zgjedhë njërin nga dënimet, por duhet detyrimisht t’i shqiptojë dy dënime, nga kjo qartë 
rezulton se për veprat penale e tilla penale nuk ka mundësi të propozohet e as të jepet urdhri ndëshkimor.” 
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Sikurse që kalimi i çështjes penale në shqyrtim gjyqësor bëhet me aktakuzë të 
prokurorit të shtetit, ashtu edhe shqiptimit të urdhrit ndëshkimor i paraprin ngritja e 
aktakuzës në të cilën prokurori i shtetit kërkon dhënien e urdhrit ndëshkimor. Rregull 
është se aktakuza i paraqitet gjykatës kompetente në kopje të mjaftueshme (neni 242, 
paragrafi 1). Pastaj aktakuza i nënshtrohet kontrollit gjyqësor i cili zbatohet në 
shqyrtim fillestar (neni 245) dhe në shqyrtimin e dytë (neni 254). Shtrohet pyetja a i 
nënshtrohet kontrollit të tillë aktakuza me të cilën kërkohet dhënia e urdhrit 
ndëshkimor? Në kërkim të përgjigjes në pyetjen e shtruar duhet të nisemi nga qëllimi 
që synohet të arrihet me procedurën e veçantë për dhënien e urdhrit ndëshkimor. Sipas 
kësaj procedure Kodi, nën kushte të caktuara, mundëson shqiptimin e sanksionit të 
caktuar pa shqyrtim gjyqësor si stad qendror të procedurës penale. Andaj, për hirë të 
zgjidhjes së përshpejtuar të çështjes penale, e cila sigurohet me urdhër ndëshkimor, 
edhe aktakuza duhet të ketë rrugëtim procedurial më të shkurtër. Kjo për arsye se 
urdhri ndëshkimor mund të jepet për vepra penale të rrezikshmërisë shoqërore 
relativisht të vogël (për vepra penale për të cilat sipas ligjit të aplikueshëm nuk ka qenë 
i paraparë kundërshtimi i aktakuzës, e as procedura për konfirmimin e aktakuzës sipas 
KPPP). Pastaj, konformë nenit 494, paragrafi 2 gjyqtari mund të mos e pranojë 
kërkesën e prokurorit të shtetit për dhënie të urdhrit ndëshkimor, me ç’rast cakton 
shqyrtimin gjyqësor. Më në fund, i pandehuri ose mbrojtësi i tij, nëse ka mbrojtës, me 
paraqitjen e kundërshtimit kundër aktgjykimit drejtpërdrejt ndikojnë në caktimin e 
shqyrtimit gjyqësor për çështjen përkatëse.  
Sipas paragrafit 1 të këtij neni prokurori i shtetit e bazon aktakuzën në provat e 
besueshme nga kallëzimi penal. Dihet se të dhënat nga kallëzimi penal nuk 
konsiderohen prova në kuptimin procedural. Rregull është që provat në të cilat bazohet 
aktgjykimi të shqyrtohen dhe të verifikohen në shqyrtim gjyqësor (neni 8, paragrafi 2). 
Megjithatë, mundësimi i marrjes së aktgjykimit për urdhër ndëshkimor pa i shqyrtuar 
provat në shqyrtim gjyqësor nuk bën të kuptohet se urdhri ndëshkimor mund të jepet 
shkel e shko pavarësisht nga kualiteti i provave. Provat e besueshme nga kallëzimi 
penal në të cilat prokurori i shtetit e bazon aktakuzën megjithatë duhet të jenë, sipas 
çmuarjes së prokurorit (dhe akceptimit të gjyqtarit të vetëm - neni 494, paragrafi 2), të 
atilla sa që sikur ato të paraqiteshin në shqyrtim gjyqësor do të vërtetonin kryerjen e 
veprës penale dhe përgjegjësinë penale të të pandehurit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Prokurori i shtetit mund të kërkojë shqiptimin e një ose me shumë dënimeve ose 
masave nga ky paragraf e ato janë: a) dënimi me gjobë, b) ndalimi i drejtimit të 
automjetit, c) urdhri për publikim të aktgjykimit, ç) konfiskimi i sendit, d) vërejtja 
gjyqësore, ose dh) konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale. 
Në procedurë për dhënien e urdhrit ndëshkimor nuk mund të shqiptohet dënimi me 
burgim. 
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Neni 494 [Hudhja e kërkesës për urdhër ndëshkimor] 
 
1. Një gjyqtar i vetëm hudh kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor për 

vepra penale për të cilat nuk mund të paraqitet kërkesë e tillë, ose kur 
prokurori i shtetit kërkon shqiptimin e dënimit i cili sipas ligjit nuk është i 
lejueshëm. Kolegji shqyrtues në afat prej dyzet e tetë orëve vendos për 
ankesën e prokurorit të shtetit kundër aktvendimit mbi hudhjen e kërkesës. 

2. Kur gjyqtari i vetëm çmon se të dhënat në aktakuzë nuk ofrojnë bazë të 
mjaftueshme për dhënien e urdhrit ndëshkimor ose nga të dhënat e tilla 
mund të pritet shqiptim i ndonjë dënimi tjetër nga ai që e ka propozuar 
prokurori i shtetit, ai pasi që ta pranojë aktakuzën cakton shqyrtim 
gjyqësor. 

 
Paragrafi 1.  
 
Në paragrafin 1 janë paraqitur rastet kur gjyqtari i vetëm1004 e hedh me aktvendim 
kërkesën e prokurorit të shtetit për dhënien e urdhrit ndëshkimor. Ato janë rastet kur: a) 
është fjala për vepra penale për të cilat kërkesa e tillë nuk mund të bëhet ose b) 
prokurori i shtetit ka kërkuar shqiptimin e dënimit i cili sipas ligjit nuk është i 
lejueshëm. Për ankesë të prokurorit të shtetit kundër aktvendimit për hedhjen e 
kërkesës së tij vendos kolegji shqyrtues në afat prej dyzetë e tetë orëve.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 kur gjyqtari i vetëm çmon se të dhënat e paraqitura në aktakuzë nuk 
ofrojnë bazë të mjaftueshme për dhënien e urdhrit ndëshkimor ose nga të dhënat e tilla 
mund të pritet shqiptim i ndonjë dënimi tjetër nga ai që e ka propozuar prokurori i 
shtetit, ai pasi që ta pranojë aktakuzën, cakton shqyrtim gjyqësor.  
 
Neni 495 [Aktgjykimi për urdhër ndëshkimor] 
 
1. Kur gjyqtar i vetëm pajtohet me kërkesën, ai jep urdhër ndëshkimor me 

aktgjykim. 
2. Në urdhrin ndëshkimor shënohet se pranohet kërkesa e prokurorit të 

shtetit dhe se shqiptohet dënimi nga kërkesa ndaj të pandehurit, të dhënat 
personale të të cilit duhet shënuar qartë. Dispozitivi i aktgjykimit mbi 
urdhrin ndëshkimor përfshin të dhënat e nevojshme nga neni 365, 
paragrafi 1 i këtij Kodi, përfshirë vendimin për kërkesën pasurore juridike 
nëse është paraqitur propozimi për realizimin e saj. Në arsyetim shënohen 
provat që arsyetojnë dhënien e urdhrit ndëshkimor. 

                                                 
1004 Deri me tani për marrje të vendimit gjyqësor në mënyrë individuale Kodi, varësisht nga situata, i është 
referuar gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit gjykues apo 
kryetarit të gjykatës. Nenet 494, 495, paragrafi paragrafi 1, 496, paragr, 4 i referohen gjyqtarit të vetëm. 
Konsiderojmë se edhe këtu kemi të bëjmë me gjyqtarin e vetëm gjykues në kompetencë të të cilit është 
gjykimi i veprave penale për të cilat mund të shqiptohet urdhri ndëshkimor. Konkluzionin e tillë e mbështet 
edhe neni 497 i cili i referohet gjyqtarit të vetëm gjykues. 
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3. Urdhri ndëshkimor përmban udhëzimin për të pandehurin në pajtim me 
dispozitat e nenit 496, paragrafi 2 i këtij Kodi si dhe njoftimin se pas 
kalimit të afatit për kundërshtim, kur kundërshtim nuk paraqitet, urdhri 
ndëshkimor merr formë të prerë dhe ekzekutohet dënimi i shqiptuar 
kundër të pandehurit. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Urdhri ndëshkimor shqiptohet me aktgjykim. Në aktgjykim për urdhrin ndëshkimor 
shënohen qartë të dhënat personale të të pandehurit dhe fakti se pranohet kërkesa e 
prokurorit të shtetit dhe se shqiptohet dënimi nga kërkesa ndaj të pandehurit. 
Dispozitivi i aktgjykimit mbi urdhrin ndëshkimor përfshinë elementet e aktgjykimit 
dënues sipas nenit 365 paragrafi 1 përfshirë edhe kërkesën pasurore juridike nëse 
propozimi për realizimin e saj është paraqitur. Në arsyetim shënohen vetëm provat që 
arsyetojnë dhënien e urdhrit ndëshkimor. 
 
Paragrafi 3.  
 
Urdhri ndëshkimor detyrimisht përmban udhëzimin për të pandehurin për mundësinë e 
kundërshtimit të urdhrit ndëshkimor si edhe njoftimin se pas kalimit të afatit për 
kundërshtim, kur kundërshtim nuk paraqitet, urdhri ndëshkimor merr formën e prerë 
dhe ekzekutohet dënimi i shqiptuar kundër të pandehurit.  
 
Neni 496 [Dërgimi i aktgjykimit për urdhër ndëshkimor dhe kundërshtimi i tij] 
 
1. Urdhri ndëshkimor i dërgohet të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, nëse ka 

mbrojtës, si dhe prokurorit të shtetit. 
2. I pandehuri ose mbrojtësi i tij në afat prej tetë ditëve pas pranimit mund të 

paraqesin kundërshtim me shkrim ose me gojë kundër urdhrit ndëshkimor 
në procesverbal të gjykatës. Kundërshtimi nuk duhet domosdo të 
arsyetohet. Në të mund të propozohen prova në dobi të mbrojtjes. I 
akuzuari mund të heqë dorë nga e drejta në kundërshtim, por nga 
kundërshtimi i paraqitur nuk mund të tërhiqet pas caktimit të shqyrtimit 
gjyqësor. Pagimi i gjobës para kalimit të afatit për kundërshtim nuk 
konsiderohet heqje dorë nga e drejta në kundërshtim. 

3. Të pandehurit i cili për shkaqe të arsyeshme lëshon afatin për paraqitjen e 
kundërshtimit, gjyqtari i lejon kthim në gjendje të mëparshme. Me rastin e 
vendosjes mbi lutjen për kthim në gjendje të mëparshme zbatohen 
dispozitat e neneve 447 dhe 448 të këtij Kodi. 

4. Kur një gjyqtar i vetëm nuk e hudh kundërshtimin si të paafatshëm ose të 
paraqitur nga personi i paautorizuar, cakton shqyrtim gjyqësor lidhur me 
aktakuzën e prokurorit të shtetit. 

5. Kolegji prej tre gjyqtarësh vendos për ankesë kundër aktvendimit mbi 
hudhjen e kundërshtimit kundër urdhrit ndëshkimor në afatin e përcak-
tuar në nënparagrafin 1, të nenit 494. 
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Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Paragrafi 1 përcakton personat të cilëve u dërgohet urdhri ndëshkimor. Bie në sy se aty 
nuk është përfshirë i dëmtuari i cili gjithashtu ka interes për t’u njoftuar për rrjedhën e 
procedurës penale. Kundërshtim ndaj urdhrit ndëshkimor mund të paraqes i pandehuri 
ose mbrojtësi i tij në afat prej tetë ditësh nga pranimi i urdhrit ndëshkimor. Nuk është e 
domosdoshme që kundërshtimi të arsyetohet, por në të mund të propozohen prova në 
dobi të mbrojtjes. 
Ka mundësi të hiqet dorë nga kundërshtimi, por jo atëherë kur pas paraqitjes sč tij është 
caktuar shqyrtimi gjyqësor. Pagimi i gjobës para kalimit të afatit për kundërshtim nuk 
konsiderohet heqje dorë nga e drejta në kundërshtim. 
  
Paragrafi 3. 
 
Dispozita e paragrafit 3 rregullon rast të veçantë të rivendosjes së afatit për të pan-
dehurin i cili për shkaqe të arsyeshme e ka lëshuar afatin për paraqitje të kundërshtimit. 
Krahaso: me komentet e neneve 447-448.  
 
Paragrafët 4 dhe 5. 
 
Në qoftë se gjyqtari i vetëm nuk e hedh kundërshtimin si të paafatshëm ose të paraqitur 
nga personi i paautorizuar cakton shqyrtimin gjyqësor.  
Dispozita e paragrafi 5 parasheh se kolegji prej tre gjyqtarësh vendos për ankesë 
kundër aktvendimit mbi hedhjen e kundërshtimit të paraqitur kundër urdhrit 
ndëshkimor në afatin prej dyzet e tetë orëve (afat i njëjtë me afatin që e ka prokurori i 
shtetit për paraqitje të ankesës kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari e hedhë kërkesën 
e tij). Ekziston dallim gjuhësor për sa i përket emërtimit të kolegjit (kolegj shqyrtues - 
kolegj prej tre gjyqtarësh), por që në të vërtetë kanë kuptim të njëjtë.1005 
  
Neni 497 [Gjyqtari i vetëm gjykues nuk detyrohet nga kërkesa për urdhër  

ndëshkimor] 
 

Me rastin e marrjes së aktgjykimit lidhur me kundërshtimin, gjyqtar i 
vetëm gjykues nuk detyrohet me kërkesën e prokurorit të shtetit nga neni 
493, paragrafi 2 i këtij Kodi dhe as me ndalesën nga neni 395 i këtij Kodi. 

                                                 
1005 Lidhur me dispozitën e nenit 496 parag. 5, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, me 23. 01. 2013 
ka marrë Mendim Juridik, në cilin theksohet; “Për ankesën e paraqitur kundër aktvendimit me të cilin është 
hedhur, si i pasafatëshëm, kundërshtimi i të pandehurit i paraqitur kundër propozimit për dhënien e urdhrit 
ndëshkimor, parashikuar nga neni 196 parag 4 të KPP-së, duhet të vendos kolegji shqyrtues i së njëjtës 
gjykatë ”Ndërkaq, në arsyetim të këtij Mendimi Juridik ndër të tjera, theksohet: “me rastin e ankesës së 
paraqitur kundër aktvendimit me të cilin është hedhur si i pasafatëshëm kundërshtimi i të pandehurit i 
paraqitur kundër propozimit për dhënien e urdhrit ndëshkimor, parashikuar nga neni 496 parag. 4 të KPPK-
së duhet të vendos kolegji shqyrtues i së njëjtës gjykatë, me gjithë faktin se norma nuk ka përdorur 
shprehjen paneli kolegj shqyrtues, por ka përdorur shprehjen kolegji prej tre gjyqtarëve gjë që nënkuptohet 
vetvetiu, për arsye se edhe sipas nenit 19. 1. 21. të KPPK-së, kolegj shqyrtues është kolegj i përbërë prej tre 
gjyqtarësh, kështu që nëse për hedhejn e kërkesës për dhënien e urdhrit ndëshkimor vendos kolegji 
shqyrtues (neni 494 parag. 1) edhe pse vendimi nuk është i gjyqtarit të procedurës paraprake, pse atëherë në 
rastin e kundërshtimit të të pandehurit të mos vendos i njëjti kolegj shyrtues (kur e kemi situatën e njëjtë).”  
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Shqyrtimi gjyqësor zbatohet sipas aktakuzës me të cilën prokurori i shtetit kishte 
kërkuar shqiptimin e urdhrit ndëshkimor dhe zhvillohet sipas rregullave të 
përgjithshme për shqyrtimit gjyqësor. Gjyqtari i vetëm gjykues cakton shqyrtimin 
gjyqësor sipas nenit 494, paragrafi 2. 
Në fund, është me rëndësi të theksohet se me rastin e marrjes së aktgjykimit në shqyrtim 
gjyqësor të mbajtur lidhur me kundërshtimin e paraqitur, gjyqtari nuk është i lidhur me 
dënimet-masat të cilat prokurori i shtetit i ka propozuar në kërkesë për dhënien e urdhrit 
ndëshkimor nga neni 493 parag. 2 e as me ndalesën reformatio in peius nga neni 494 i 
KPP-së.  
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Kapitulli XXXI: Shqiptimi i vërejtjes gjyqësore 
 
Vërejtja gjyqësore është sanksion penal i llojit të veçantë, e cila shqiptohet ndaj 
kryerësit që ka kryer vepër penale të një rrezikshmërie relativisht të vogël (neni 85 dhe 
86 të KP). Qëllimi i vërejtjes gjyqësore është që t’i jepet kryerësit qortimi kur, duke 
pasur parasysh të gjitha rrethanat në lidhje me veprën penale dhe kryerësin, 
konsiderohet se vërejtja gjyqësore është e mjaftueshme për të arritur qëllimin e 
dënimit. Me fjalë të tjera, vërejtja gjyqësore si sanksion i llojit të veçantë është një lloj 
mase edukative për kryerës madhor të veprës penale. Me të kryerësit i bëhet me dije se 
ka kryer vepër të dëmshme dhe të rrezikshme që përbën vepër penale dhe nëse kryen 
prapë vepër të tillë, gjykata do të shqiptojë sanksion më të rëndë penal. 
Me rastin e vendosjes për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore, gjykata veçanërisht merr 
parasysh qëllimin e vërejtjes gjyqësore, sjelljen e mëparshme të kryerësit dhe sjelljen e 
tij pas kryerjes së veprës penale, pastaj shkallen e përgjegjësisë penale dhe rrethanat 
tjera në të cilat është kryer vepra penale (neni 86 paragrafi 5 i KP). 
Procedura e shqiptimit të vërejtjes gjyqësore është rregulluar me Kapitullin XXXI 
(nenet 498-502).  
 
Neni 498 [Vërejtja gjyqësore] 
 
1. Vërejtja gjyqësore shqiptohet me aktgjykim. 
2. Nëse në këtë kapitull nuk është paraparë ndryshe, dispozitat e këtij Kodi 

lidhur me aktgjykimin me të cilin i pandehuri shpallet fajtor zbatohen 
përshtatshmërisht edhe ndaj aktgjykimit për vërejtje gjyqësore. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Ndonëse vërejtja gjyqësore si sanksion penal ka karakter të një mase edukative, ajo 
shqiptohet me aktgjykim.  
Vërejtjen gjyqësore si sanksion të posaçëm e rregullojnë dispozitat e posaçme të 
Kapitullit XXXI, mirëpo, dispozitat e këtij Kodi lidhur me aktgjykimin me të cilin i 
pandehuri shpallet fajtor zbatohen përshtatshmërisht edhe ndaj aktgjykimit për 
vërejtjen gjyqësore. 
  
Neni 499 [Shpallja dhe përmbajtja e dispozitivit të aktgjykimit 

për vërejtjen gjyqësore] 
 
1. Aktgjykimi për vërejtje gjyqësore shpallet menjëherë pas përfundimit të 

shqyrtimit gjyqësor, së bashku me arsyet esenciale.  
2. Në dispozitiv të aktgjykimit për vërejtje gjyqësore shënohen të dhënat 

personale të të akuzuarit, shënohet se është shqiptuar vërejte gjyqësore për 
veprën që është objekt i aktakuzës dhe emërtimi ligjor i veprës penale. 
Dispozitivi i aktgjykimit për vërejtje gjyqësore përfshin edhe të dhënat e 
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nevojshme nga neni 365, paragrafi 1, nënparagrafët 1.4 dhe 1. 6 të këtij 
Kodi. 

3. Në arsyetim të aktgjykimit, gjykata paraqet shkaqet në të cilat është bazuar 
me rastin e shqiptimit të vërejtjes gjyqësore. 

 
Paragrafët 1 deri 3. 
 
Vërejtja gjyqësore shpallet menjëherë pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor. Shpallja 
nuk mund të shtyhet. 
Në dispozitiv të aktgjykimit mbi vërejtjen gjyqësore shënohen të dhënat personale për 
të akuzuarin dhe fakti se ajo shqiptohet për veprën që është objekt i aktakuzës. Më tutje 
shënohet urdhri për shqiptimin e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitim ose urdhri për 
marrjen e dobisë pasurore si dhe vendimi për shpenzimet e procedurës penale, për 
kërkesën pasurore juridike dhe përcaktimi nëse aktgjykimi i formës së prerë duhet 
shpallur nëpërmjet mjeteve të informimit.  
Kodi i procedurës penale nuk e thotë shprehimisht nëse me rastin e marrjes së 
aktgjykimit për vërejtjen gjyqësore i akuzuari duhet të shpallet fajtor apo jo. 
Komentatorët e LPP të RSFJ-së për sa i përket vërejtjes gjyqësore shprehnin qëndrimin 
se i akuzuari për veprën e kryer nuk shpallet fajtor por vetëm qortohet. Qëndrimin e 
tillë e mbështetnin në faktin se vërejtja gjyqësore shqiptohej me aktvendim. Kodi i 
procedurës penale i Republikës së Kroacisë në nenin 546, paragrafi 3 parasheh 
shprehimisht se në dispozitiv të aktgjykimit për vërejtjen gjyqësore shënohet se i 
akuzuari është fajtor për veprën penale e cila është objekt i akuzës.  
Përkundër asaj se vërejtja gjyqësore si sanksion i llojit të veçantë nuk është dënim por 
më tepër një masë edukative, qëndron fakti se aktgjykimi për shqiptimin e vërejtjes 
gjyqësore është më i afërt me aktgjykimin fajësues dhe nuk ka të bëjë me llojet e tjera 
të aktgjykimit (neni 498, paragrafi 2). Në anën tjetër, shqiptimi i vërejtjes gjyqësore 
shënohet në evidencën e perspnave të dënuar sipas nenit 103, paragrafi 2, nënparagrafi 
2.1. të KP. Me që është kështu, konsiderojmë se gjykata në dispozitiv të aktgjykimit 
për vërejtjen gjyqësore, krahas konstatimit se i akuzuari ka kryer veprën penale, duhet 
ta shpall fajtor të akuzuarin. 
Në arsyetim gjykata paraqet shkaqet me të cilat është udhëhequr me rastin e shqiptimit 
të vërejtjes gjyqësore. Në këtë drejtim të akuzuarit të pranishëm i bëhet me dije dhe i 
sqarohet rëndësia që ka vërejtja gjyqësore, qortohet për veprën e kryer dhe potencohet 
pritja se shqiptimi i vërejtjes gjyqësore do të ndikojë tek ai që në të ardhmen të mos 
kryej vepra penale. Kur i akuzuari nuk është i pranishëm me rastin e shpalljes së 
aktgjykimit, ose kur vërejtja gjyqësore shqiptohet në procedurë për dhënien e urdhrit 
ndëshkimor sipas Kapitullit XXX, në arsyetim të aktgjykimit duhet të përfshihet 
qortimi me shkrim sipas nenit 85 të KP. 
 
Neni 500 [Arsyet për ankesë kundër aktgjykimit mbi vërejtjen gjyqësore] 
 
1. Kundër aktgjykimit për vërejtjen gjyqësore mund të paraqitet ankesë sipas 

arsyeve të parapara në nenin 383, paragrafi 1, nënparagrafët 1.1., 1.2. dhe 
1.3. të këtij Kodi, si dhe për shkak të mosekzistimit të rrethanave që e 
arsyetojnë shqiptimin e vërejtjes gjyqësore. 
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2. Kur aktgjykimi për vërejtjen gjyqësore përmban vendimin mbi masën për 
trajtim të detyrueshëm për rehabilitim, konfiskimin e dobisë pasurore të 
fituar me vepër penale, shpenzimet e procedurës penale ose kërkesën 
pasurore juridike, ndaj aktgjykimit të tillë mund të ushtrohet ankesë për 
shkak se gjykata nuk e ka zbatuar drejt masën e trajtimit të detyrueshëm 
për rehabilitim ose të konfiskimit të dobisë pasurore të fituar me vepër 
penale apo për arsye se vendimin për shpenzimet e procedurës penale ose 
për kërkesën pasurore juridike e ka marrë në kundërshtim me dispozitat 
ligjore. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kundër aktgjykimit me të cilin shqiptohet vërejtja gjyqësore mund të paraqesin ankesë 
personat e autorizuar për paraqitje të ankesës kundër aktgjykimit (neni 381). Ankesa 
mund të paraqitet për shkak: - të shkeljeve esenciale të dispozitave të KPP, - të 
shkeljeve të ligjit penal, - të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike, 
(jo edhe për shkak të dënimit, sepse vërejtja gjyqësore nuk është dënim), si dhe - për 
shkak të mos ekzistimit të rrethanave që e arsyetojnë shqiptimin e vërejtjes gjyqësore.  
Në vend të ankesës për shkak të matjes jo të drejtë të dënimit ose të dënimit alternativ 
(neni 385, paragrafi 1 nënparagrafi 5) e cila nuk vjen në konsiderim, në këtë nen është 
dhënë si bazë e re për ankesë kur nuk ekzistojnë rrethana që e arsyetojnë shqiptimin e 
vërejtjes gjyqësore. Këtu është fjala për situatën kur gjykata gabimisht ka çmuar se në 
rastin konkret duhet të shqiptojë vërejtjen gjyqësore, por nuk e ka shkel ligjin.1006 
 
Paragrafi 2. 
 
Aktgjykimi mund të atakohet edhe për shkak se, sipas mendimit të palës, gjykata nuk e 
ka aplikuar drejtë masën për trajtim të detyrueshëm për rehabilitim, ose të marrjes së 
dobisë pasurore, apo për shkak se vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale ose 
kërkesën pasurore juridike është marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore.  
 
Neni 501 [Ndalimi i tejkalimit të autorizimeve gjyqësore të parashikuara me ligj] 
 

Përveç shkeljeve të ligjit penal të përcaktuara në nenin 385 të këtij Kodi, 
me rastin e shqiptimit të vërejtjes gjyqësore po ashtu ekziston shkelje e 
ligjit penal kur gjykata tejkalon autorizimet që i ka me ligj përkitazi me 
vërejtjen gjyqësore, masën e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitimin ose 
konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale. 

 
Shkelja e ligjit penal si bazë për ankesë ekziston, përveç në rastet paragrafi 1 - 4 të 
nenit 385 të KPP, edhe kur gjykata tejkalon autorizimet ligjore përkitazi me vërejtjen 
gjyqësore, masën për trajtim të detyrueshëm për rehabilitim ose për marrjen e dobisë 
pasurore.  

                                                 
1006 Vasiljević, Grubač 1, fq. 760. 



Ejup Sahiti 

1173 

Tejkalim i autorizimeve që gjykata i ka sipas ligjit, gjë që mund të merret si bazë për 
ankesë kundër aktgjykimit për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore, ekziston kur gjykata ka 
shqiptuar vërejtën gjyqësore pa u plotësuar rrethanat nga neni 86, paragrafi 5 të KP.  
Konsiderohet se ka tejkalim të autorizimeve edhe kur gjykata ka shqiptuar vërejtjen 
gjyqësor për vepër penale për të cilën Kodi penal nuk ka paraparë mundësinë e 
shqiptimit të saj.1007 
 
Neni 502 [Efekti i ankesës] 
 
1. Kur ankesën kundër aktgjykimit për vërejtje gjyqësore e paraqet 

prokurori në dëm të të akuzuarit, Gjykata e Apelit mund të marrë 
aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor dhe gjykohet me dënim ose 
shqiptohet dënim alternativ kur çmon se gjykata themelore saktë ka 
vërtetuar provat materiale, por zbatimi i drejtë i ligjit kërkon shqiptimin e 
dënimit. 

2. Gjykata e Apelit mund të vendosë për çdo ankesë kundër aktgjykimit mbi 
vërejtjen gjyqësore me aktgjykim me të cilin aktakuza hudhet, ose me 
aktgjykim me të cilin i akuzuari lirohet nga akuza kur çmon se gjykata 
themelore i ka vërtetuar saktë faktet vendimtare, por zbatimi i drejtë i ligjit 
kërkon marrjen e ndonjërit nga këto aktgjykime. 

3. Kur ekzistojnë arsyet nga neni 401 i këtij Kodi, Gjykata e Apelit merr 
aktgjykim me të cilin refuzohet ankesa si e pabazë dhe vërteton 
aktgjykimin e gjykatës themelore mbi vërejtjen gjyqësore. 

 
Paragrafi 1. 
 
Neni 502 ka të bëjë me efektin e ankesës kundër aktgjykimit për vërejtjen gjyqësore. 
Gjykata e Apelit duke shqyrtuar ankesën kundër aktgjykimit ose duke vepruar sipas 
detyrës zyrtare (neni 394) e aprovon ankesën dhe e ndryshon aktgjykimin apo e 
refuzon ankesën dhe e vërteton aktgjykimin e gjykatës themelore. 
Me rastin e ankesës së prokurorit të shtetit në dëm të të akuzuarit Gjykata e 
Apelitmund të marrë aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor dhe gjykohet me 
dënim ose shqiptohet dënim alternativ. Për ndryshim të tillë të aktgjykimit sipas 
paragrafit 1 të këtij neni nevojitet plotësimi i dy kushteve: a) vlerësimi i Gjykatës së 
Apelit se gjykata themelore saktë i ka vërtetuar faktet vendimtare dhe b) se zbatimi i 
drejtë i ligjit kërkon shqiptimin e dënimit. 
 
Paragrafi 2. 
 
Gjykata e Apelit, duke vepruar sipas ankesës së cilitdo subjekt të autorizuar, gjithashtu 
e ndryshon aktgjykimin për vërejtjen gjyqësore me aktgjykim refuzues ose me 
aktgjykim lirues kur çmon se gjykata themelore i ka vërtetuar saktë faktet vendimtare, 
por zbatimi i drejtë i ligjit kërkon marrjen e ndonjërit nga këto aktgjykime. 
 

                                                 
1007 Marina, op. cit., fq. 411.  



Ejup Sahiti 

1174 

Paragrafi 3. 
 
Gjykata e Apelit merr aktgjykim me të cilin refuzohet ankesa si e pabazë dhe vërteton 
aktgjykimin e gjykatës themelore mbi vërejtjen gjyqësore kur vërteton se nuk 
ekzistojnë shkaqet për të cilat është ushtruar ankesë kundër aktgjykimit dhe nuk ka 
shkelje të ligjit sipas nenit 394, paragrafi 1 i këtij Kodi. 
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Kapitulli XXXII: Procedura ndaj personave të cilët kanë kryer vepër penale 

nën ndikimin e alkoolit ose drogës 
 
Në kuadër të këtij kapitulli me dispozitat specifike të neneve 503, 504 dhe 505 
rregullohet procedura e shqiptimit të masës për trajtim të detyrueshëm rehabilitues ndaj 
personave të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës. Ligji i 
procedurës penale i cili zbatohej pas luftës në Kosovë deri me aprovimin e Kodit të 
përkohshëm të procedurës penale e rregullonte procedurën e shqiptimit të masës për 
trajtim të detyrueshëm rehabilitues ndaj personave të cilët kanë kryer vepër penale nën 
ndikimin e alkoolit ose drogës vetëm me një nen përkatësisht me dispozitën e nenit 499 
me gjithsej dy paragrafë. Kodi i përkohshëm i procedurës penale i Kosovës e ka 
rregullonte këtë materie me gjithsej tre nene (nenin 486, 487 dhe 488). Ndërkaq, Kodi 
në fuqi i procedurës penale e rregullon në mënyrë të njëjtë këtë materie sikurse edhe 
Kodi i mëparshëm i procedurës penale, në kuadër të tre neneve (nenet 503, 504 dhe 
505). Por, për dallim nga Kodi i mëparshëm, Kodi i ri i procedurës penale paragrafin 3 
të nenit 503 e ka zbërthyer në 3 paragrafë, ashtu që neni 503 i Kodit të ri të procedurës 
penale përbëhet nga pesë paragrafë. Në këtë mënyrë ligjdhënësi këtë dispozitë e ka 
bërë më të lehtë për zbatim.  
 
Neni 503 [Shqiptimi i masës për trajtim të detyrueshëm rehabilitues] 
 
1. Me aktgjykim dënues, gjykata mund të shqiptojë masën e trajtimit të dety-

rueshëm për rehabilitimin e kryerësve të varur nga alkooli ose nga droga të 
cilët kanë kryer vepër penale nën ndikim të alkoolit ose drogës në pajtim 
me nenet 58 dhe 90 të Kodit Penal. 

2. Masën nga paragrafi 1. i këtij neni gjykata mund ta shqiptojë pavarësisht 
nga sanksioni që i ka shqiptuar të akuzuarit dhe ekzekutimi i saj bëhet 
pavarësisht nëse i akuzuari gjendet në liri apo në mbajtje të dënimit me 
burgim. 

3. Gjykata vendos për zbatimin e masës nga paragrafi 1. i këtij Kodi pas 
dëgjimit të mendimit të ekspertit dhe pas dëgjimit të prokurorit të shtetit 
dhe mbrojtjes. Mendimi i ekspertit duhet t’i analizojë mundësitë për traj-
timin e të pandehurit. 

4. Koha e qëndrimit në institucionin shëndetësor për masën e trajtimit të 
detyrueshëm rehabilitues llogaritet në kohëzgjatjen e dënimit me burgim. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në mbështetje të nenit 57 (referimi në nenin 58, ashtu siç theksohet në tekstin e këtij 
paragrafi është i gabuar) dhe nenit 91 (referimi në nenin 90 ashtu siç theksohet në 
tekstin e këtij paragrafi po ashtu është i gabuar) të Kodit Penal, gjykata me aktgjykim 
dënues, përfshirë dënimin me kusht nga neni 57 i KP, vërejtjen gjyqësore apo lirimin 
nga dënimi mund të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitimin e 
kryerësve të varur nga alkooli ose nga droga kur konstaton se arsye kryesore për 
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kryerjen e veprës penale ka qenë varësia nga alkooli ose droga dhe ka gjasa për mjekim 
të suksesshëm të kryerësit të veprës penale. Kjo masë ekzekutohet në institucionin e 
kujdesit shëndetësor. Mirëpo, kur masa për trajtim të detyrueshëm, nga neni 91 
paragrafi 2 të KP, shqiptohet krahas dënimit me gjobë, vërejtjes gjyqësore apo lirimit 
nga dënimi, gjykata mund të vendos, me pëlqimin e të dënuarit që kjo masë të 
ekzekutohet në liri. Kur kryerësi, nuk e shfrytëzon këtë privilegj ashtu që pa shkak të 
arsyeshëm nuk i nënshtrohet trajtimit në liri ose arbitrarisht e braktis trajtimin, gjykata 
mund të vendos që trajtimi të ekzekutohet në institucionin e kujdesit shëndetësor. 
Kohëzgjatja e kësaj mase kushtëzohet me sanksionin i cili i shqiptohet kryerësit të 
veprës penale. Kështu, kur kjo masë shqiptohet krahas dënimit me gjobë, vërejtjes 
gjyqësore apo lirimit nga dënimi kohëzgjatja e trajtimi të kryerësit është e kufizuar 
ashtu që nuk mund të zgjasë më tepër se dy vjet. Ndërkaq, kur masa e rehabilitimit të 
detyrueshëm të kryerësve të varur nga alkooli ose droga, është shqiptuar krahas dënimit 
me burgim, kjo masë mund të zgjasë derisa të ekzekutohet dënimi me burgim. 
 
Paragrafi 2. 
 
Në këtë paragraf përcaktohet se masën për rehabilitim të detyrueshëm gjykata mund ta 
shqiptojë pavarësisht nga sanksioni që i ka shqiptuar të akuzuarit dhe se ekzekutimi i 
masës në fjalë bëhet pavarësisht nëse i akuzuari gjendet në liri apo në mbajtje të 
dënimit me burgim. 
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas këtij paragrafi gjykata me rastin e vendosjes për të zbatuar masën për trajtim të 
detyrueshëm rehabilitues paraprakisht dëgjon mendimin e ekspertit, të prokurorit të 
shtetit dhe mbrojtjes. Mendimi i ekspertit në këtë rast është kusht i detyrueshëm për 
shqiptimin e masës për trajtim të detyrueshëm. Kështu, nëse gjykata nuk e siguron 
konstatimin dhe mendimin e ekspertit për të zbatuar masën e trajtimit të detyrueshëm 
rehabilitues ndaj kryerësve të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e alkoolit ose 
drogës, por krahas dënimit me kusht urdhëron që i pandehuri të shërohet në mënyrë 
ambulante, në këtë rast gjykata ka shkelur ligjin penal në dëm të të pandehurit, ashtu që 
aktgjykimi sipas detyrës zyrtare duhet të anulohet sipas nenit 394 paragrafi 1 
nënparagrafi 4.1008 
 
Paragrafi 4. 
 
Në komentet e paragrafit 1 të këtij neni është theksuar se kur sipas nenit 91 paragrafi 4 
të KP, krahas dënimit me burgim është shqiptuar masa për rehabilitim të detyrueshëm 
kjo masë në këtë rast mund të zgjasë deri sa të ekzekutohet dënimi me burgim. 
Ndërkaq, në paragrafin 4 të këtij neni përcaktohet shprehimisht se gjykata detyrohet që 
kohën e qëndrimit në institucionin shëndetësor për masën e trajtimit të detyrueshëm 
rehabilitues ta llogaritë në kohëzgjatjen e dënimit me burgim. Në të kundërtën kur 
gjykata nuk zbaton këtë dispozitë do të shkel ligjin penal nga neni 385 paragrafi 
1.6.(Shih: komentet e nenit 385, paragrafi 1.6.)  
                                                 
1008 Vasiljević, Grubač, Komentar, 2010, fq. 1006.  
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Neni 504 [Mbikëqyrja e trajtimit të detyrueshëm rehabilitues nga gjykata] 
 
1. Gjykata e cila ka shqiptuar masën e trajtimit të detyrueshëm për 

rehabilitim në institucionin e kujdesit shëndetësor, sipas detyrës zyrtare ose 
me propozimin e institucionit për kujdes shëndetësor dhe bazuar në 
mendimin e ekspertit të psikiatrisë, i merr të gjitha vendimet lidhur me 
kohëzgjatjen dhe ndryshimin e masës nga neni 90 i Kodit Penal. 

2. Vendimet nga paragrafi i mëparshëm merren nga kolegji shqyrtues pas 
seancës së dëgjimit. Njoftimi për seancë dëgjimi i dërgohet prokurorit të 
shtetit dhe mbrojtësit. Para marrjes së vendimit, gjykata dëgjon mendimin 
e ekspertit dhe të kryerësit nëse gjendja e tij shëndetësore e lejon këtë. 

3. Në procedurë për shqyrtim të vazhdimit ose ndryshimit të masës për 
trajtim të detyrueshëm për rehabilitim, kryerësi duhet të ketë mbrojtës. 

4. Çdo dy (2) muaj, gjykata në pajtim me paragrafin 2. të këtij neni vendos 
sipas detyrës zyrtare nëse ende ekzistojnë kushtet për masën e trajtimit të 
detyrueshëm për rehabilitim në institucionin për kujdes shëndetësor. 
Eksperti i cili nuk punon në institucionin e kujdesit shëndetësor ku kryerësi 
i është nënshtruar trajtimit të detyrueshëm për rehabilitim, kryen 
ekspertimin dhe paraqet konstatimin e tij me shkrim dhe kur është e 
nevojshme, bën deklarim në gjykatë. 

5. Gjykata pushon zbatimin e masës nga paragrafi 1. i këtij neni kur trajtimi 
ose rehabilitimi më nuk janë të nevojshëm ose kur ka kaluar koha e 
përcaktuar në nenin 90 te Kodit Penal. 

 
Paragrafi 1. 
 
Kohëzgjatja e masës për rehabilitim të detyrueshëm, siç është theksuar në komentet e 
paragrafit 1 të këtij neni kushtëzohet nga sanksioni penal të cilin ia shqipton gjykata 
kryerësit të veprës penale. Në paragrafin 1 të këtij neni përcaktohet shprehimisht se 
gjykata e cila ka shqiptuar masën e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitim në institucionin 
e kujdesit shëndetësor njëherësh vendos edhe lidhur me kohëzgjatjen dhe ndryshimin e 
masës nga neni 90 i Kodit Penal. Në këtë rast, si gjykatë e cila ka vendosur në shkallë të 
parë për këtë masë, është gjykata themelore. Kjo gjykatë vendos për kohëzgjatjen dhe 
ndryshimin eventual të masës përkatëse: a. sipas detyrës zyrtare ose b. me propozimin e 
institucionit për kujdes shëndetësor duke u bazuar në mendimin e ekspertit të psikiatrisë. 
 
Paragrafi 2. 
 
Në paragrafin 2 përcaktohet decidivisht se vendimet lidhur me kohëzgjatjen dhe 
ndryshimin e masës për rehabilitim të detyrueshëm i merr kolegji shqyrtues në 
procedurën e parashikuar me këtë paragraf. Në të vërtetë, sipas këtij paragrafi vendimet 
përkatëse, kolegji shqyrtues i merr pas mbajtjes së seancës së dëgjimit në të cilën vinë 
në shprehje disa nga parimet themelore të procedurës penale siç është parimi 
kontradiktor, i drejtpërdrejt etj. Për seancën e kolegjit njoftohen prokurori i shtetit dhe 
mbrojtësi. Mirëpo, para se gjykata të marrë vendimin duhet dëgjojë mendimin e 
ekspertit dhe të kryerësit nëse gjendja e tij shëndetësore e lejon marrjen e tij në pyetje. 
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Paragrafi 3. 
 
Në këtë paragraf, përveç të tjerash përcaktohet edhe një rast i mbrojtjes së 
detyrueshme. Në të vërtetë, në procedurën për shqyrtim të vazhdimit ose ndryshimit të 
masës për trajtim të detyrueshëm për rehabilitim, kryerësi duhet të ketë mbrojtës i cili 
në mënyrë aktive mbron të pandehurin para kolegjit shqyrtues. 
 
Paragrafi 4. 
 
Kohëzgjatja e masës së trajtimit të detyrueshëm parimisht kushtëzohet me llojin e 
sanksionit penal të shqiptuar ndaj kryerësit të veprës penale të varur nga alkooli ose 
droga, përveç rasteve nga neni 91, paragrafi 3, në mënyrë të qartë përcaktohet 
kohëzgjatja e kësaj mase. Për këtë arsye çdo dy muaj, gjykata në pajtim me paragrafin 
2. të këtij neni vendos sipas detyrës zyrtare nëse ende ekzistojnë kushtet për masën e 
trajtimit të detyrueshëm për rehabilitim në institucionin për kujdes shëndetësor. Në 
këtë rast, kur është fjala për ekspertizën si provë kryesore, kolegji shqyrtues për hir të 
objektivitetit nuk i beson ekspertizës së ekspertit i cili punon në institucionin e kujdesit 
shëndetësor por ekspertizën ia beson një eksperti i cili nuk punon në institucionin e 
kujdesit shëndetësor, ku kryerësi i është nënshtruar trajtimit të detyrueshëm për 
rehabilitim. Detyrë e këtij eksperti është që të bëjë ekspertizën, përkatësisht paraqesë 
konstatimin dhe mendimin me shkrim para kolegjit kur kjo është e nevojshme ose 
eventualisht të bëj deklarim në gjykatë. 
 
Paragrafi 5. 
 
Në këtë paragraf, rregullohen rastet kur gjykata pushon zbatimin e masës për 
rehabilitim të detyrueshëm. Në të vërtetë, gjykata e pushon zbatimin e kësaj mase në dy 
raste: a. kur trajtimi ose rehabilitimi më nuk janë të nevojshëm ose b. kur ka kaluar 
koha e përcaktuar në nenin 90 të Kodit Penal. 
 
Neni 505 [Zbatimi përshtatshmërisht i dispozitave të tjera të këtij kodi] 
 

Me përjashtim të rasteve kur në këtë Kapitull parashihet ndryshe, 
dispozitat tjera të këtij Kodi zbatohen përshtatshmërisht për personat të 
cilët kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit dhe drogës. 

 
Në këtë paragraf përcaktohet se dispozitat nga kapitulli XXXII me të cilat rregullohet 
procedura ndaj personave të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e alkoolit ose 
drogës, janë dispozita speciale në krahasim me dispozitat të tjera të Kodit të procedurës 
penale. Kjo do të thotë se dispozitat nga ky kapitull janë dispozita primare në krahasim 
me dispozitat të tjera të Kodit të procedurës penale. Me fjalë të tjera, dispozita të tjera 
të KPP si dispozita të përgjithshme zbatohen përshtëshmërisht ndaj personave të cilët 
kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës, me kusht që me dispozitat 
nga ky kapitull, si dispozita speciale, nuk është rregulluar ndryshe procedura ndaj 
personave të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës. 
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Kapitulli XXXIII: Procedura penale ku përfshihen kryerës me çrregullime  

mendor1009 
 
Neni 506 [Përkufizimet] 
 
Për qëllime të këtij Kapitulli: 
 
1. “Çrregullim mendor” do të thotë çdo paaftësi apo çrregullim i mendjes apo 

trurit qoftë i përhershëm apo i përkohshëm që rezulton me dëmtim apo 
çrregullim të funksionimit mendor; 

2. “Paaftësi mendore” ka kuptimin e paraparë në paragrafin 1. të nenit 18 të 
Kodit Penal; 

3. “Aftësi e zvogëluar mendore” ka kuptimin e paraparë në paragrafin 2. të 
nenit 18 të Kodit Penal; dhe 

4. “Masë e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik” do të thotë masë e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik dhe ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor 
ose masë a trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri. 

 
Neni 506, përcakton përkufizimet që janë me rëndësi për procedurën penale ku 
përfshihen kryerës me çrregullime mendore. 
Sipas nenit 506:  
1. “Çrregullimi mendor” kuptohet çdo paaftësi apo çrregullim i mendjes apo trurit 

qoftë i përhershëm apo i përkohshëm që për pasojë ka dëmtimin apo çrregullimin e 
funksionimit mendor. Mirëpo, në rastet kur ekziston dyshim se i pandehuri ka qenë 
në gjendje të ndonjë çrregullimi mendor siç përcaktohet në paragrafin 1 të këtij 
neni, gjykata sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e prokurorit të shtetit apo 
mbrojtësit, mund të caktojë ekspert për të bërë ekzaminimin psikiatrik të të 
pandehurit për të konstatuar nëse në kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri 
ka qenë në gjendje të çrregullimit mendor, ashtu siç përcaktohet me dispozitat 
vijuese të nenit 508.  

2. “Paaftësia mendore” e një personi e ka kuptimin e paraparë në dispozitën 
paragrafit 1. të nenit 18 të Kodit Penal. Në dispozitën e paragrafit 1 të nenit 18 të 
KP shprehimisht përcaktohet se personi i cili ka kryer vepër penale konsiderohet i 
paaftë mendërisht nëse në kohën e kryerjes s veprës penale ka lënguar nga ndonjë 
sëmundje e përkohshme ose e përhershme, nëse ka pasur çrregullim mendor apo 
ngecje në zhvillimin mendor që e ka prekur funksionin e tij mendor dhe si pasojë e 
kësaj, nuk ka qenë në gjendje të kuptojë natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e 
veprimeve ose mosveprimeve të tij ose nuk ka qenë në gjendje t’i kontrollojë 

                                                 
1009 Para hyrjes në fuqi të KPP të vitit 2013, ndaj personave me çrregullime mendore zbatohej procedura 
sipas Rregullores së UNMIK-ut, nr. 2004/34 së dt. 24. Gusht 2004, Mbi procedurën penale ku përfshihen 
kryerës me çrregullime mendore. Me rastin e ndryshimit të KPP, dispozitat e kësaj rregulloreje, me disa 
ndryshime dhe plotësime përveç dispozitave me ekzekutimin e masave të trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 
janë përfshirë në KPP të vitit 2013.  
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veprimet ose mosveprimet e tij apo të kuptojë se kryen veprën penale.1010 Në rastet 
kur ekziston dyshim se i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore siç 
përcaktohet në paragrafi 2 të këtij neni, gjykata sipas detyrës zyrtare ose me 
propozimin e prokurorit të shtetit apo mbrojtësit, mund të caktojë ekspert për të 
bërë ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit për të konstatuar nëse në kohën e 
kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore, 
ashtu siç përcaktohet me dispozitat vijuese të nenit 508. 

3. “Aftësia e zvogëluar mendore” e ka kuptimin e paraparë në paragrafin 2. të nenit 
18 të Kodit Penal. Sipas kësaj dispozite personi i cili ka kryer vepër penale 
konsiderohet se ka aftësi të zvogëluar mendore nëse në kohën e kryerjes së veprës 
penale aftësia e tij për të kuptuar natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e veprimeve 
ose mosveprimeve të tij ka qenë esencialisht e zvogëluar për shkaqe e theksuat në 
paragrafi 1 të nenit 18 të KP. Në këtë rast personi aftësia mendore e të cilit ka qenë 
e zvogëluar konsiderohet penalisht përgjegjës, por këto rrethana gjykata i merr 
para sysh kur vendos për kohëzgjatjen dhe llojin e sanksionit ose masës së trajtimit 
të detyrueshëm. Në rastet kur ekziston dyshim se i pandehuri ka qenë në gjendje të 
ndonjë çrregullimi mendor siç përcaktohet në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata 
sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e prokurorit të shtetit apo mbrojtësit, 
mund të caktojë ekspert për të bërë ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit për të 
konstatuar nëse në kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë në 
gjendje të paaftësisë mendore apo çrregullimit mendor, ashtu siç përcaktohet me 
dispozitat vijuese të nenit 508. 

4. “Masë e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik” duhet të kuptohet masa e trajtimit 
të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor ose 
masë a trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, ashtu siç përcaktohet në nenin 89 
dhe 90 të KP.1011 

 
Neni 507 [Masat e trajtimit të detyrueshëm sipas Kodit Penal] 
 

Kryerësi më çrregullim mendor apo personi i cili trajtohet si i tillë gëzon të 
drejtat dhe masat e trajtimit të detyrueshëm nga Kapitulli V i Kodit Penal. 

 
Kjo dispozitë ka karakter udhëzues dhe i referohet dispozitave përkatëse të KP me të 
cilat rregullohet materia e masave të trajtimit të detyrueshëm. Kështu, në nenin 87 
përcaktohen të drejtat dhe standardet themelore lidhur me trajtimin e kryerësve me 
çrregullime mendore, në nenin 88 përcaktohen masat e zbatueshme dhe sanksionet 
penale të cilat mund të zbatohen ndaj kryerësit i cili nuk është përgjegjës penalisht ose 
ka aftësi të zvogëluar apo është i varur nga droga ose alkooli, në nenin 89, përcaktohen 
kushtet për caktimin e masës për trajtim të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në 
institucionin e kujdesit shëndetësor dhe në nenin 90 të KP, përcaktohen kushtet për 
caktimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, etj.  
 

                                                 
1010 Më hollësisht, shih: Salihu, Hasani, Zhitija, op. cit., fq. 74-82. 
1011 Më hollësisht, shih: Salihu, Hasani, Zhitija, op. cit., fq. 297-300. 
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Neni 508 [Zbatimi i ekzaminimit psikiatrik] 
 
1. Në çdo kohë gjatë procedurës, duke përfshirë kohën gjatë shqyrtimin 

gjyqësor, nëse ekziston dyshimi se i pandehuri ka qenë në gjendje të 
paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në 
kohën e kryerjes së veprës penale apo nëse ka ndonjë çrregullim mendor, 
gjykata sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e prokurorit të shtetit apo 
të mbrojtësit, mund të caktojë ekspert sipas nenit 146 të këtij Kodi për të 
kryer ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit për të konstatuar nëse: 
1.1. në kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë në gjendje 

të paaftësisë mendore ose aftësisë së zvogëluar mendore; ose 
1.2. i pandehuri është i paaftë për të përballuar gjykimin. 

2. Në urdhër shënohet koha kur duhet kryer ekzaminimin psikiatrik i cili 
duhet kryer brenda dy (2) javësh nga lëshimi i urdhrit. Nëse i pandehuri 
nuk ka angazhuar mbrojtës, gjykata nxjerr një urdhër për emërimin e 
mbrojtësit me shpenzime të shtetit. 

3. Mbrojtësi mund të marrë pjesë në ekzaminimin psikiatrik për të 
konstatuar aftësinë e të pandehurit për të përballuar gjykimin, përveç nëse 
eksperti konstaton se prania e tij do të pengonte vlerësimin e drejtë të të 
pandehurit 

4. Nëse eksperti konstaton se për ekzaminimin psikiatrik të pandehurit 
nevojitet observim në një institucion të kujdesit shëndetësor, ose nëse i 
pandehuri refuzon ekzaminimin psikiatrik, eksperti i paraqet kërkesë të 
arsyetuar gjykatës për marrjen e aktvendimit mbi ndalimin në institucionin 
e kujdesit shëndetësor. Pas dëgjimit të prokurorit të shtetit dhe mbrojtësit, 
gjykata mund të marrë aktvendim për ndalimin e të pandehurit në 
institucionin e kujdesit shëndetësor deri në dy (2) javë. Ankesa kundër këtij 
aktvendimi nuk e ndalon ekzekutimin e tij 

5. Nëse eksperti konstaton se për ekzaminimin psikiatrik të pandehurit në 
pajtim me paragrafin 1 të këtij neni ose për observimin e tij në një 
institucion të kujdesit shëndetësor në pajtim me paragrafin të këtij neni 
nevojitet më tepër kohë, ai i paraqet kërkesë të arsyetuar gjykatës për 
zgjatjen e afatit. Gjykata mund të urdhërojë zgjatjen e afatit deri në dy (2) 
javë. 

6. Nëse observimi në institucionin e kujdesit shëndetësor në pajtim me 
paragrafin 4. të këtij neni shqiptohet ndaj personit i cili është në 
paraburgim, koha e kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor llogaritet 
në periudhën e paraburgimit. 

7. Në rastin e ekzaminimit psikiatrik të urdhëruar në pajtim me paragrafin 1. 
nën-paragrafin 1.1. të këtij neni, eksperti në konstatimin e tij shënon 
elementet vijuese: natyrën, llojin, shkallën dhe kohëzgjatjen e sëmundjes 
mendore të të pandehurit; llojin e ndikimit që kjo gjendje mendore ka 
pasur dhe ende ka në të kuptuarit dhe veprimet e të akuzuarit dhe nëse ky 
çrregullim mendor ka ekzistuar dhe deri në çfarë shkalle në kohën e 
kryerjes së veprës penale 
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8. Në rastin e ekzaminimit psikiatrik të urdhëruar në pajtim me paragrafin 1. 
nën-paragrafin 1.2. të këtij neni, eksperti në konstatimin e tij shënon 
elementet vijuese: natyrën, llojin, shkallën dhe kohëzgjatjen e sëmundjes 
mendore të të pandehurit dhe llojin e ndikimit që ky çrregullim mendor e 
ka në të kuptuarit dhe veprimet e të akuzuarit, veçmas në aftësinë e tij për 
ta mbrojtur veten, në aftësinë që të konsultohet me personat tjerë duke 
përfshirë mbrojtësin dhe në aftësinë për ta kuptuar akuzën. 

 
Paragrafi 1. 
 
Gjendja e paaftësisë mendore ose gjendja e e aftësisë së zvogëluar mendore apo 
çrregullimi tjetër mendor, janë çështje që trajtohen në fushën e mjekësisë përkatësisht 
psikiatrisë dhe jo në fushën e drejtësisë. Prandaj në rastet kur kryerësi i veprës penale 
dyshohet se në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë në njërën nga gjendjet e 
theksuara më sipër angazhohet eksperti për të ekzaminim psikiatrik të kryerësit të 
veprës penale. Në këtë rast angazhimi i ekspertit mund të bëhet nga gjykata sipas 
detyrës zyrtare ose me propozim të prokurorit të shtetit apo të mbrojtësit në mbështetje 
të nenit 146 të KPP. Detyrë primare e ekspertit është që në çdo kohë gjatë zhvillimit të 
procedurës, duke përfshirë kohën gjatë shqyrtimit gjyqësor të konstatojë nëse: a. në 
kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore 
ose aftësisë së zvogëluar mendore ose b. i pandehuri është i paaftë për të përballuar 
gjykimin.  
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 të këtij neni, angazhimi i ekspertit bëhet me urdhër të gjykatës në të 
cilin duhet përcaktohet intervali kohor brenda së cilës duhet kryhet ekzaminimi 
psikiatrik. Kështu, në urdhër decidivisht duhet të theksohet se ekzaminimi psikiatrik 
ndaj të pandehurit duhet të bëhet brenda periudhës kohore prej dy jave nga nxjerrja e 
urdhrit për ekzaminim psikiatrik. Në këtë rast për shkak për rëndësinë që ka konstatimi 
i ekspertit lidhur me gjendjen psikike të të pandehurit në momentin e kryerjes veprës 
penale vjen shprehje mbrojtja e detyrueshme ashtu që nëse i pandehuri nuk e ka 
angazhuar mbrojtësin gjykata nxjerr urdhër për emërimin e mbrojtësit me shpenzime të 
shtetit.1012  
 
Paragrafi 3. 
 
Derisa me paragrafin paraprak përkatësisht (paragrafi 2 i këtij neni) përcaktohet 
mbrojtja e detyrueshme me rastin e ekzaminimit psikiatrik të të pandehurit, në atë 
mënyrë që nëse i pandehuri nuk angazhon mbrojtës mbrojtësin do e angazhojë gjykata 
sipas detyrës zyrtare, sipas paragrafit 3 të këtij neni rregullohet pjesëmarrja e mbrojtësit 
gjatë ekzaminimit psikiatrik për të konstatuar aftësinë e të pandehurit për të përballuar 
gjykimin. Sipas kësaj dispozite mbrojtësi parimisht mund të marrë pjesë gjatë 
ekzaminimit psikiatrik të pandehurit, më përjashtim të atyre rasteve kur eksperti 
vlerëson se prania e mbrojtësit mund të shprehet negativisht me rastin e ekzaminimit 
                                                 
1012 Më hollësisht për mbrojtjen e detyruar shih: komentet e nenit 57. 
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psikiatrik të pandehurit. Në rastin konkret të ekzaminimit, eksperti në bazë të 
rrethanave të rastit konkret vlerëson nëse mbrojtësi duhet të marrë pjesë gjatë 
ekzaminimit. Mos prania eventuale e mbrojtësit në këtë rast nuk nënkupton edhe 
përjashtimin e institutit të mbrojtjes së detyrueshme. 
 
Paragrafi 4. 
 
Në paragrafin e këtij neni, rregullohen ato raste të ekzaminimit psikiatrik të të 
pandehurit kur nevojitet observim për kohë të caktuar në institucionin përkatës të 
kujdesit shëndetësor. Përveç kësaj më këtë paragraf rregullohen edhe rastet kur i 
pandehuri ndaj të cilit sipas paragrafit 1 të këtij neni është urdhëruar nga gjykata 
ekzaminimi psikiatrik por i pandehuri ka refuzuar që t’i nënshtrohet ekzaminimit 
psikiatrik. Meqenëse, qëndrimi në institucionin e kujdesit shëndetësor për observim 
përbënë një formë kufizimit të lirisë, eksperti paraprakisht duhet t’i paraqes kërkesë të 
arsyetuar gjykatës për të lejuar ekzaminimin në institucionin e kujdesit shëndetësor. 
Gjykata duke vendosur lidhur me kërkesën e ekspertit, mund të marrë aktvendim për 
ndalim të pandehurit në institucionin e kujdesit shëndetësor deri në dy javë, pas 
dëgjimit të prokurorit të shtetit në një anë dhe të mbrojtësit në anën tjetër. Kundër këtij 
aktvendimi mund të paraqitet ankesë por ankesa e tillë nuk e shtyn ekzekutimin e 
aktvendimit mbi ndalimin në institucionin e kujdesit shëndetësor.  
 
Paragrafi 5.  
 
Për ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit sipas paragrafit 1 të këtij neni ose për 
observimin e tij në institucionin përkatës të kujdesit shëndetësor, në pajtim me 
paragrafi 4 të këtij neni, koha deri në dy javë mund të jetë e pamjaftueshme. 
Rrjedhimisht rastet kur për ekzaminim psikiatrik nevojitet kohë më e gjatë për 
observim psikiatrik pikërisht rregullohen me paragrafin 5 të këtij neni. Në të vërtetë, 
kur eksperti gjatë ekzaminimit të pandehurit vjen në përfundim se për ekzaminimin 
psikiatrik realisht nevojitet më tepër kohë, ai i paraqet kërkesë të arsyetuar gjykatës për 
të zgjatur afatin prej dy jave, ngase nuk i ka mjaftuar për të përfunduar ekzaminimin 
psikiatrik. Në këtë rast, sërish gjykata mund të urdhërojë zgjatjen e afatit deri në dy 
javë të tjera. Nga sa u tha, del se i pandehuri në observim psikiatrik mund të mbahet më 
së shumti 4 javë. Si mund të shihet, ligjdhënësi ka limituar kohën për observim 
psikiatrik të të pandehurit për të evituar stërzgjatjet e panevojshme të kohës së 
observimit psikiatrik.  
 
Paragrafi 6. 
 
Me paragrafin 6 të këtij neni, parashikohen ato situata procedurale kur observimi 
psikiatrik është urdhëruar ndaj personit i cili është në paraburgim. Observimi psikiatrik 
ndaj të pandehurit i cili gjendet në paraburgim vjen në shprehje nëse ekziston dyshimi 
se i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë së 
zvogëluar mendore në kohën e kryerjes së veprës penale apo nëse vuan nga ndonjë 
çrregullim mendor. Në të gjitha rastet, kur gjatë kohës së qëndrimit në paraburgim, 
paraqitet nevoja për observim në institucionin për kujdes shëndetësor, sipas paragrafit 
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1 të këtij neni dhe i pandehuri i nënshtrohet observimit me qëllim të ekzaminimit 
psikiatrik, koha e kaluar në këtë institucion do të llogaritet në periudhën e qëndrimit në 
paraburgim.  
 
Paragrafi 7. 
 
Sipas paragrafit 1, nënparagrafi 1. 2 të këtij neni, gjykata mund të urdhërojë ekzaminim 
psikiatrik të të pandehurit për të konstatuar nëse në kohën e kryerjes së veprës penale i 
pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose aftësisë së zvogëluar mendore. 
Në rastet kur gjykata urdhëron ekzaminimin psikiatrik sipas paragrafit 1 të këtij neni, 
konstatimi i ekspertit duhet të përfshijë taksativisht këto elemente: natyrën, llojin, 
shkallën dhe kohëzgjatjen e sëmundjes mendore të të pandehurit; llojin e ndikimit që 
kjo gjendje mendore ka pasur dhe ende ka në të kuptuarit dhe veprimet e të akuzuarit 
dhe nëse ky çrregullim mendor ka ekzistuar dhe deri në çfarë shkalle në kohën e 
kryerjes së veprës penale 
 
Paragrafi 8. 
 
Sipas paragrafit 1, paragrafi 1.2. të këtij neni, gjykata mund të urdhërojë ekzaminimin 
psikiatrik të pandehurit për të konstatuar nëse në kohën e kryerjes së veprës penale i 
pandehuri është i paaftë për të përballuar gjykimin. Sikurse edhe në paragrafin 
paraprak të këtij neni eksperti ka për detyrë që në konstatimin e tij të përfshij 
taksativisht këto elemente: natyrën, llojin, shkallën dhe kohëzgjatjen e sëmundjes 
mendore të të pandehurit dhe llojin e ndikimit që ky çrregullim mendor e ka në të 
kuptuarit dhe veprimet e të akuzuarit, veçmas në aftësinë e tij për ta mbrojtur veten, në 
aftësinë që të konsultohet me personat tjerë duke përfshirë mbrojtësin dhe në aftësinë 
për ta kuptuar akuzën. Si mund të shihet, për dy rastet nga paragrafi 7 dhe 8, e 
përbashkët është se konstatimi i ekspertit duhet të përmbajë elementet përkatëse për 
faktet vendimtare që lidhen me ekzaminim psikiatrik, ndërkaq dallimi sa i përket disa 
elementeve të konstatimit të ekspertit, para se gjithash ka të bëjë me detyrimin e që ka 
eksperti lidhur me ekzaminim psikiatrik. Në rastin nga paragrafi 7, eksperti konstaton 
nëse në kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë 
mendore ose aftësisë së zvogëluar mendore, ndërkaq në rastin e paragrafit 8 të këtij 
neni, i pandehuri është i paaftë për ta përballuar gjykimin.  
 
Neni 509 [Paraburgimi për personat me çrregullime mendor] 
 
1. Përveç rasteve nga neni 187 i këtij Kodi ku mund të urdhërohet para-

burgimi, gjykata mund të urdhërojë paraburgim ndaj personit nëse: 
1.1. ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale; 196 
1.2. në bazë të ekzaminimit psikiatrik të urdhëruar sipas nenit 508 të 

këtij Kodi, personi ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose në 
gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në kohën e kryerjes së 
veprës penale; dhe 
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1.3. personi aktualisht vuan nga çrregullimi mendor, dhe si rezultat i 
kësaj, ka arsye për të besuar se ai do të rrezikojë jetën apo shëndetin 
e ndonjë personi tjetër. 

2. Paraburgimi në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni mund të urdhërohet 
vetëm nëse prokurori i shtetit ka paraqitur propozimin e paraparë në nenin 
512 të këtij Kodi. Paraburgimi i tillë mbahet në institucionin e kujdesit 
shëndetësor dhe mund të zgjasë për aq kohë sa i pandehuri është i 
rrezikshëm, por që nuk kalon afatet e parapara për paraburgim në nenin 
190 të këtij Kodi. 

3. Nëse i pandehuri ndodhet në paraburgim dhe më pas konstatohet se ka 
qenë në gjendje të paaftësisë mendore në kohën e kryerjes së veprës penale, 
gjykata urdhëron që i pandehuri të mbajë paraburgimin në institucionin e 
kujdesit shëndetësor nëse ai aktualisht ndodhet në gjendje të çrregullimit 
mendor. 

4. Gjykata merr aktvendim në pajtim me paragrafin 1. ose 3. të këtij neni 
vetëm pas dëgjimit të prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe të pandehurit, 
nëse gjendja e tij këtë e lejon, dhe pasi të ketë shqyrtuar mendimin e 
ekspertit. Aktvendimi i tillë i dërgohet prokurorit të shtetit, të pandehurit 
dhe mbrojtësit të tij, institucionit mjekësor dhe qendrës së paraburgimit. 
Ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e urdhrit 

5. Institucioni i kujdesit shëndetësor vendos për masat për të siguruar 
sigurinë publike dhe sigurinë e të pandehurit pas konsultimeve me organin 
kompetent të paraburgimit, duke marrë parasysh nevojat për siguri dhe 
nevojat terapeutike. 

6. Dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin zbatohen përshtatshmërisht për 
paraburgimin e mbajtur në institucionin e kujdesit shëndetësor. 

 
Paragrafi 1. 
 
KPP në nenin 187 parashikon kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për caktimin e 
paraburgimit.1013 Për dallim nga kjo bazë e përgjithshme e paraburgimit, në paragrafin 
1 të këtij neni, parashikohet një bazë e veçantë për caktimin e paraburgimit e cila ka të 
bëj me personat të cilët e kanë kryer vepër penale në gjendje çrregullimit mendor. Kjo 
bazë e paraburgimit, po ashtu përfshinë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të 
paraburgimit. Mirëpo, derisa kushtet e përgjithshme sipas paragrafit 1 të këtij neni janë 
identike me kushtet për caktimin e paraburgimit nga neni 187, kushtet e veçanta të 
përcaktuara sipas këtij neni janë të ndryshme nga kushte e veçanta nga neni 187.  
Me fjalë të tjera, sipas paragrafit 1, nënparagrafi 1.1 të këtij neni, si kusht i 
përgjithshëm për të urdhëruar paraburgimi është dyshimi bazuar se personi me 
çrregullim mendor ka kryer vepër penale. Ndërkaq, si kushte të veçanta janë: a. që 
personi ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar 
mendore në kohën e kryerjes së veprës penale sipas ekzaminimit psikiatrik të urdhëruar 
në bazë nenit 508 të KPP dhe b. personi aktualisht vuan nga çrregullimi mendor, dhe si 
rezultat i kësaj, ka arsye për të besuar se ai do të rrezikojë jetën apo shëndetin e ndonjë 

                                                 
1013 Shih: Komentet e nenit 187 me të cilin përcaktohen kushtet për caktimin e paraburgimit. 
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personi tjetër. Për të urdhëruar gjykatat paraburgimin sipas kësaj baze kërkohet që 
kushtet e përgjithshme dhe kushtet e veçanta kumulativisht të përmbushën.  
 
Paragrafi 2. 
 
Në paragrafi 2 të këtij neni, përcaktohen kushtet të tjera për caktimin e paraburgimit, 
vendi ku duhet të mbahet paraburgimi si edhe kohëzgjatja e paraburgimit. Kështu, 
sipas paragrafit 2 të këtij neni, paraburgimi mund të caktohet vetëm kur janë plotësuar 
kushtet (e përgjithshme dhe të veçanta nga paragrafi 1 i këtij neni) për caktimin e 
paraburgimit dhe prokurori i shteti ka paraqitur propozimin për shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik të parashikuar në nenin 512. Prokurori i shtetit, në 
mbështetje të nenit 512, i paraqet propozim gjykatës për të shqiptuar masën e trajtimit 
të detyrueshëm nëse i pandehuri ka kryer veprën penale në gjendje të paaftësisë 
mendore dhe nëse ekzistojnë shkaqet për shqiptimin e masës së tillë siç parashihet me 
nenet 88 dhe 89 të KP. Në anën tjetër, sipas nenit 89, paragrafi 1 të KP, gjykata mund 
të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e 
kujdesit shëndetësor kryerësit i cili ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë 
mendore ose aftësisë esencialisht zvogëluar mendore kur plotësohen këto kushte: a. 
kryerësi ka kryer vepër penale për të cilën është paraparë dënimi më së paku tre vjet 
burgim; b. ekziston rrezik serioz se kryerësi do të kryej vepër tjetër penale; c. trajtimi i 
detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për të shmangur kryerjen e veprës 
tjetër penale; d. kryerësi është i paaftë për t’u përballur me gjykimin dhe trajtimi i 
detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për të shmangur rrezikun serioz. 
Për dallim nga të pandehurit të tjerë, të cilët mbajnë paraburgimin në institucionin e 
paraburgimit përkatësisht qendrat për mbajtjen e paraburgimit, personat me çrregullime 
psikike e mbajnë paraburgimin në institucionin e kujdesit shëndetësor. Sa i përket 
zgjatjes së paraburgimit, paraburgimi mund të zgjasë për aq kohë sa i pandehuri është i 
rrezikshëm por që nuk mund të kalon afatet e parapara për paraburgim ne neni 190. 
 
Paragrafi 3.  
 
Me paragrafin 3 të këtij neni, rregullohen ato situata procedurale kur ndaj të pandehurit 
është caktuar paraprakisht paraburgimi mirëpo në ndërkohë gjatë mbajtjes së 
paraburgimit konstatohet se i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore në 
kohën e kryerjes së veprës penale. Në të tilla raste, gjykata urdhëron që i pandehuri të 
mbajë paraburgimin në institucionin e kujdesit shëndetësor nëse në kohën e zhvillimit 
të procedurës penale ndodhet në gjendje të çrregullimit mendor. Me fjalë të tjera, 
gjykata me të konstatuar se personi ndaj të cilit është caktuar paraburgimi sipas bazave 
të përgjithshme të paraburgimit, ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore në kohën e 
kryerjes së veprës penale dhe aktualisht është në gjendje të çrregullimit mendor, 
urdhëron që i pandehuri të mbajë paraburgimin në institucionin e kujdesit shëndetësor. 
Mirëpo, në këtë rast, urdhri për të mbajtur paraburgimin në institucionin e kujdesit 
shëndetësor nuk mbështet në dispozitat e përgjithshme për caktimin e paraburgimit1014 
por në dispozitat për paraburgim të parapara me paragrafi 1 të këtij neni. Kjo 
praktikisht do të thotë se në këtë rast vjen deri te zëvendësimi i bazave të përgjithshme 
                                                 
1014 Shih: komentet e nenit 187 të KPP-së. 
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të paraburgimit me bazat për paraburgim lidhur me personat me çrregullime mendore 
nga paragrafi 1 i këtij neni. 
 
Paragrafi 4. 
 
Në paragrafin 4 të këtij neni rregullohet mënyra e vendosjes për paraburgimin ndaj 
personit i cili në momentin e kryerjes së veprës penale ka qenë në gjendje të paaftësisë 
mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore dhe çështjet të tjera që lidhen 
me dërgimin e aktvendimit për paraburgim si edhe karakterin e ankesës kundër 
aktvendimit për paraburgim. Me fjalë të tjera, sipas paragrafit 4 të këtij neni, gjykata 
aktvendimin për caktimin e paraburgimit nga paragrafi 1 dhe 3 të këtij neni e merr në 
procedurën sipas dispozitave të përgjithshme për caktimin e paraburgimit. Kjo 
nënkupton, që aktvendimi për paraburgim merret në seancën dëgjimore1015 pasi të jetë 
dëgjuar, prokurori i shtetit, mbrojtësi dhe i pandehuri nëse gjendja shëndetësore e të 
pandehurit e lejon një gjë të tillë. Mirëpo, këtu për dallim nga procedura e 
paraburgimit, sipas dispozitave të përgjithshme për paraburgim, para shqiptimit të 
urdhrit për paraburgim në institucionin e kujdesit shëndetësor merret para sysh 
mendimi i ekspertit lidhur me çrregullimin mendor të pandehurit. Me tutje, edhe në 
këtë rast zbatohet parimi kontradiktor ashtu që aktvendimi për paraburgim i dërgohet 
prokurorit të shtetit, të pandehurit dhe mbrojtësit të pandehurit, institucionit mjekësor 
dhe qendrës së paraburgimit. Sikurse, edhe në rastin e paraburgimit sipas dispozitave të 
përgjithshme për paraburgim, edhe në këtë rast ankesa kundër aktvendimit nuk ka 
karakter supsenziv përkatësisht ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit për 
paraburgim. 
 
Paragrafi 5. 
 
Deri sa për domosdonë e mbajtjes së paraburgimit në institucionin e kujdesit 
shëndetësor vendos gjykata, sipas paragrafit 5 të këtij neni, institucioni për kujdes 
shëndetësor pasi që i pandehuri të jetë vendosur në të, merr të gjitha masat e 
domosdoshme për të garantuar sigurinë publike, duke përfshirë edhe sigurinë e të 
pandehurit. Institucioni i kujdesit shëndetësor para se të marrë këto masa, konsultohet 
me organin kompetent të paraburgimit. Në këtë rast, duhet patjetër të merret parasysh 
edhe nevojat për siguri përfshirë nevojat terapeutike.  
 
Paragrafi 6.  
 
Me paragrafin 6 të këtij neni, përcaktohet shprehimisht se dispozitat e KPP mbi 
paraburgimin do të zbatohen në mënyrë analoge me paraburgimin i cili mbahet në 
institucionin e kujdesit shëndetësor. Në këtë rast bëhet fjalë për analogjinë ligjore1016 e 
cila haset në një numër të konsiderueshëm të rasteve. Përveç analogjisë ligjore në 
procedurën penale vjen në shprehje edhe analogjia gjyqësore. Për dallim nga analogjia 
gjyqësore e cila është metodë e plotësimit të zbrazësive juridike, analogjia ligjore 
paraqet një mënyrë të rregullimit juridik të situatave të njëjta ose të ngjashme 
                                                 
1015 Shih: komentet e nenit 188, të KPP-së. 
1016 Krahaso: Sahiti, Murati, op. cit., fq. 75.  
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procedurale. Me fjalë të tjera, me analogjinë ligjore, nuk plotësohen zbrazësitë juridike 
ngase ligji parasheh zbatimin e analogjisë së plotë. Kështu analogjia ligjore në të 
drejtën e procedurës penale vjen në shprehje në rastet, (përfshirë edhe rastin nga 
paragrafi 6 të këtij neni) kur shprehimisht është përcaktuar në vet Kodin e procedurës 
penale.1017 Në fund duhet theksuar se derisa analogjia është e lejuar në të drejtën e 
procedurës penale në të drejtën e penale është rreptësisht e ndaluar.  
 
Neni 510 [Aktvendimi mbi aftësinë për t’iu nënshtruar gjykimit] 
 
1. Gjykata, sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të mbrojtësit apo prokurorit 

të shtetit, merr aktvendim mbi aftësinë e të pandehurit për t’iu nënshtruar 
gjykimit pas shqyrtimit të raportit të ekspertit të marrë në pajtim me nenin 
508 të këtij Kodi dhe pas dëgjimit të prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe të 
pandehurit. 

2. Gjykata vendos se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit 
nëse ai aktualisht ka çrregullim mendor dhe për shkak të çrregullimit të 
tillë mendor ai nuk është i aftë që të mbrohet, të konsultohet me mbrojtësin 
apo të kuptojë procedurën. 

3. Kundër aktvendimit mbi aftësinë e të pandehurit për t’iu nënshtruar 
gjykimit mund të ushtrohet ankesë. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me dispozitat e nenit 508, rregullohet në detaje procedura e zbatimit të ekzaminimit 
psikiatrik në rastet kur ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka qenë në gjendje të 
paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në kohën e kryerjes 
së veprës penale apo nëse ka ndonjë çrregullim mendor, për të konstatuar nëse: a. në 
kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore 
ose aftësisë së zvogëluar mendore: ose b. i pandehuri është i paaftë për të përballuar 
gjykimin. Duke u mbështetur në dispozitat e nenit 508 të KPP, gjykata merr aktvendim 
mbi aftësinë e të pandehurit për t’iu nënshtruar gjykimit. Mirëpo, gjykata në këtë rast 
një vendim të tillë mund ta marrë vetëm pas shqyrtimit të raportit të ekspertit të hartuar 
në pajtim me nenin 508 dhe pas dëgjimit paraprak të prokurorit të shtetit, mbrojtësit 
dhe të pandehurit. Shqyrtimi raportit të ekspertit në mënyrë të drejtpërdrejte dhe në 
bazë të parimit kontradiktor i mundëson gjykatës për të qartësuar faktet në bazë të të 
cilave do të marr aktvendimin mbi aftësinë e të pandehurit për t’iu nënshtruar gjykimit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Me dispozitën e paragrafit 2 të këtij neni vihen në pah shprehimisht rastet kur gjykata 
duhet të vendos se i pandehuri për shkak të çrregullimit mendor në momentin e 
zhvillimit të procedurës penale është i paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit. Këto raste 
vinë në shprehje kur: a. i pandehuri është i paaftë që vet të mbrohet b. të konsultohet 
me mbrojtësin apo c. të kuptojë procedurën. Në tri rastet bëhet fjalë për mbrojtjen 

                                                 
1017 Shih: nenin 456, paragrafi paragrafi 1-4; nenin 529 paragrafi paragrafi 4 etj. 



Rexhep Murati 

1189 

materiale të cilën i pandehuri për shkak të gjendjes së çrregullimit mendor nuk mund ta 
ushtrojë realisht gjatë procedurës penale.1018 
 
Paragrafi 3. 
 
Kundër aktvendimeve të gjyqtarit të procedurës paraprake dhe kundër aktvendimeve të 
tjera të gjykatës themelore parimisht është e lejuar ankesa1019. Në të njëjtën mënyrë 
edhe kundër aktvendimit mbi aftësinë e të pandehurit për t’iu nënshtruar gjykimit të 
marr sipas paragrafit 3 të këtij neni është e lejuar ankesa. Lidhur me ankesën kundër 
aktvendimit vendos Gjykata e Apelit.1020  
 
Neni 511 [Pushimi apo ndërprerja e procedurës për shkak të aktvendimit 

mbi paaftësinë për t’iunënshtruar gjykimit] 
 
1. Nëse gjykata vendos se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar gjy-

kimit gjatë procedurës për shkak të sëmundjes së përhershme mendore, ajo 
merr vendim për pushimin e procedurës 

2. Nëse gjykata vendos se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar 
gjykimit gjatë procedurës për shkak se ai ka pësuar ndonjë çrregullim të 
përkohshëm mendor pas kryerjes së veprës penale, ndërpriten hetimet ose 
ndërpritet shqyrtimi gjyqësor në pajtim me këtë Kod. 

3. Nëse procedura pushohet në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni, pro-
cedura rifillohet me kërkesën e prokurorit të shtetit, posa të pushojnë së 
ekzistuari arsyet për marrjen e aktvendimit të tillë. 

4. Nëse gjykata vendos se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar 
gjykimit në pajtim me këtë nen, ajo mund të kërkojë fillimin e procedurave 
për pranimin e tij në ndonjë institucion të kujdesit shëndetësor në pajtim 
me ligjin në fuqi për Procedurën Jashtëkontestimore. Në këtë rast, gjykata 
mund të marrë aktvendim që i pandehuri të ndalet në institucionin e 
kujdesit shëndetësor për një periudhë maksimale prej dyzet e tetë (48) 
orëve në pritje të fillimit të procedurave për pranim në ndonjë institucion të 
kujdesit shëndetësor në pajtim me ligjin në fuqi për Procedurën 
Jashtëkontestimore, nëse si rezultat i çrregullimit mendor të këtij personi 
ekzistojnë arsyet për të dyshuar se ai do të rrezikojë jetën apo shëndetin e 
ndonjë personi tjetër. 

 
Paragrafi 1.  
 
Gjykata lidhur me aftësinë e të pandehurit për t’iu nënshtruar gjykimit merr vendime 
tëndryshme në varësi nga natyra e sëmundjes dhe kohës së paraqitjes së sëmundjes 
psikike. Në paragrafin 1 të këtij neni, bëhet fjalë për sëmundjen e përhershme mendore, 

                                                 
1018 Lidhur me mbrojtjen materiale me gjerësisht shih: Grubač, Momćilo, Krivično procesno pravo, 
Beograd, 2006, fq. 181.  
1019 Shih: nenin 408, paragrafit. 1 të KPP-së. 
1020 Lidhur me procedurën e ankesës kundër aktvendimit në Gjykatën e Apelit shih: komentet e neneve 412-
416 të KPP-së.  
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dhe kur gjykata vendos se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit gjatë 
procedurës për shkak të sëmundjes së përhershme mendore, ajo në këtë rast merr 
vendim për pushimin e procedurës. 
 
Paragrafi 2. 
 
Sikundër theksuam më sipër, në paragrafin 1 të këtij neni rregullohen rastet kur 
gjykatavendos se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit gjatë 
procedurës për shkak të sëmundjes së përhershme mendore, ndërkaq në paragrafin 2 të 
këtij neni rregullohen rastet kur i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit 
gjatë procedurës për shkak se ai ka pësuar ndonjë çrregullim të përkohshëm mendor 
pas kryerjes së veprës penale. Si mund të shihet këto dy dispozita kanë përmbajtje të 
ndryshme ngase me to rregullohen situata të ndryshme procedurale që ndërlidhen me 
natyrën e sëmundjes mendore dhe fazën e procedurës penale në të cilën paraqitet 
sëmundja mendore. Kështu derisa sipas paragrafit 1 të këtij neni, gjykata me aktvendim 
pushon procedurën penale për shkak të sëmundjes mendore të përhershme e cila ka 
ekzistuar në momentin e kryerjes së veprës penale, ndërkaq sipas paragrafit 2 të këtij 
neni, kur çrregullimi mendor i përkohshëm është paraqitur pas kryerjes së veprës 
penale, procedura penale nuk pushohet por procedura ndërpritet (pezullohet). Me fjalë 
të tjera, në rastet kur sëmundja e përkohshme është paraqitur gjatë zhvillimit të 
hetimeve, prokurori i shtetit ndërpret hetimet ndërkaq në rastet kur sëmundja e 
përkohshme është paraqitur gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata ndërpret shqyrtimin 
gjyqësor në pajtim me KPP. Mirëpo, fjala: “ ndërpritet” shqyrtimi gjyqësor, e përdorur 
në parag 2 të këtij neni nuk është adekuate dhe duhet zëvendësohet me fjalën: “shtyhet” 
shqyrtimi gjyqësor. Kjo para se gjithash ngase sipas nenit 310, çrregullimi ose 
paaftësia mendore e përkohshme është arsye për shtyrje e shqyrtimit gjyqësor dhe jo 
për ndërprerje të shqyrtimit gjyqësor.1021 Për më tepër, në nenin 312 me të cilin 
rregullohet ndërprerja e shqyrtimit gjyqësor, sëmundja e përkohshme mendore nuk 
paraqitet si arsye për ndërprerje të shqyrtimit gjyqësor.  
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafi 1 të këtij neni, gjykata e pushon procedurën për shkak të sëmundjes së 
përhershme mendore kur gjen se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit. 
Mirëpo, nëse sëmundja mendore e kualifikuar si sëmundje e përhershme kalon dhe i 
pandehuri është i aftë për t’iu nënshtruar gjykimit, procedura e pushuar do të rifillohet. 
Me fjalë të tjera, sipas paragrafit 3 të këtij neni, procedura rifillohet me kërkesën e 
prokurorit të shtetit, posa të pushojnë së ekzistuari arsyet për marrjen e aktvendimit 
mbi pushimin e hetimeve. 
 
Paragrafi 4. 
 
Sipas paragrafit 2 të nenit 511, gjykata vendos se i pandehuri është i paaftë për t’iu 
nënshtruar gjykimit në rastet kur ai gjatë zhvillimit të procedurës penale ka çrregullim 
mendor dhe për shkak të çrregullimit të tillë mendor, ai nuk është i aftë të mbrohet, të 
                                                 
1021 Më gjerësisht shih: komentet e nenit 312 të KPP-së. 
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konsultohet me mbrojtësin apo ta kuptojë procedurën. Mirëpo, i pandehuri i cili është i 
paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit njëherësh për shkak të çrregullimit mendor mund të 
jetë i rrezikshëm edhe për jetën apo shëndetin e personave të tjerë. Në këto raste 
gjykata mund kërkojë fillimin e procedurave për vendosjen e tij në ndonjë institucion të 
kujdesit shëndetësor në pajtim me Ligjin në fuqi për procedurën jashtë kontestimore. 
Me qellim të zbatimit të këtyre procedurave, gjykata mund të marrë aktvendim që i 
pandehuri të ndalet në institucionin e kujdesit shëndetësor për një periudhë maksimale 
prej dyzet e tetë orëve. Në këtë rast ndalimi në institucionin e kujdesit shëndetësor 
paraqet një masë të veçantë për sigurimin e pranisë të të pandehurit në pritje të fillimit 
të procedurave për pranim në ndonjë institucion të kujdesit shëndetësor në pajtim me 
Ligjin në fuqi për procedurën jashtë kontestimore. Me fjalë të tjera, ndalimi sipas këtij 
paragrafi bëhet në rastet kur për shkak të çrregullimit mendor të këtij personi ekzistojnë 
arsyet për të dyshuar se ai do të rrezikojë jetën apo shëndetin e ndonjë personi tjetër. 
 
Neni 512 [Propozimi i prokurorit për masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik] 
 
1. Para hapjes së shqyrtimit gjyqësor, prokurori i shtetit paraqet propozim që 

gjykata të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nëse i 
pandehuri ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore dhe nëse 
ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së tillë, siç parashihet në nenet 88 
dhe 89 të Kodit Penal. 

2. Nëse provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor dëshmojnë se i pandehuri 
ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore, prokurori i shtetit 
gjatë shqyrtimit gjyqësor e ndryshon aktakuzën dhe paraqet propozim që 
gjykata të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nëse 
ekzistojnë aryset për shqiptimin e masës së tillë siç parashihet në nenet 88 
dhe 89 të Kodit Penal. 

3. I pandehuri duhet të ketë mbrojtës pas dorëzimit të propozimit nga para-
grafi 1. ose 2. i këtij neni. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në procedurën penale vinë në shprehje akte të ndryshme paditëse varësisht nga stadet, 
përkatësisht nga fazat e procedurës penale dhe format e procedurës penale. Kur është 
fjala për stadet përkatësisht fazat nëpër të cilat kalon procedura penale, në teorinë e së 
drejtës së procedurës penale ka mendime të ndryshme.1022 Mirëpo, sipas nenit 68 të 
KPP-së procedura penale përbëhet nga këto faza: hetimi, ngritja e aktakuzës dhe e 
deklarimit të të akuzuarit, shqyrtimi gjyqësor dhe procedura lidhur me mjetet juridike. 
Ndërkaq, sa i përket formave të procedurës penale, e drejta e jonë e procedurës penale i 
njeh këto forma të procedurës penale: procedurën e rregullt e cila zhvillohet në 
gjykatën themelore; procedurat alternative të cilat zhvillohen në departamentet 
përkatëse të gjykatës themelore; procedurën për të mitur e cila zhvillohet në 
departamentin për të mitur; procedurën për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore; 
procedurën për shqiptimin e urdhrit ndëshkimor dhe procedurën e masës për trajtim të 

                                                 
1022 Më gjerësisht shih: Sahiti, Murati, op. cit., fq. 298. 
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detyrueshëm psikiatrik.1023 Duke pasur para sysh këto forma të procedurës penale, në 
procedurën penale vinë në shprehje këto akte paditëse: kallëzimi penal; propozimi për 
ndjekje i të dëmtuarit, aktakuza, propozimi i arsyetuar i prokurorit të shtetit për 
shqiptimin e masës edukative ose të dënimit ndaj të miturit dhe propozimi i prokurorit 
të shtetit për shqiptimin e masës së trajtimit psikiatrik.1024 Në këtë kontekst sipas 
parimit akuzator edhe procedura për shqiptimin e masës për trajtim të detyrueshëm 
fillon me paraqitjen e propozimit të prokurorit të shtetit për shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm. 
Prandaj, sipas paragrafit 1 të këtij neni, akti paditës të cilin e paraqet prokurori i shtetit 
është propozimi për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. Këtë akt 
paditës prokurori i shtetit para hapjes së shqyrtimit gjyqësor ia paraqet gjykatës për të 
shqiptuar masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. Kusht themelor për të paraqitur 
prokurori i shtetit këtë propozim është që i pandehuri të ketë kryer veprën penale në 
gjendje të paaftësisë mendore dhe nëse janë përmbushur kushtet për shqiptimin e 
masës së trajtimit të detyrueshëm sipas nenit 88 dhe nenit 89 të Kodit Penal.  
 
Paragrafi 2. 
 
Në paragrafin 2 të këtij neni, rregullohen situatat procedurale kur gjatë shqyrtimit 
gjyqësor të zhvilluar në bazë të aktakuzës së prokurorit të shtetit, rezulton se provat e 
paraqitura në shqyrtimin gjyqësor dëshmojnë se i pandehuri ka kryer veprën penale në 
gjendje të paaftësisë mendore. Në këtë rast, prokurori i shtetit është i autorizuar që 
gjatë shqyrtimit gjyqësorë të ndryshojë aktakuzën e paraqitur dhe në vend të saj të 
paraqet propozimin që gjykata të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm me kusht 
që të jenë përmbushur kushtet për shqiptimin e masës për trajtimin e detyrueshëm 
psikiatrik të përcaktuara nenet 88 dhe 89 të Kodit Penal. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në dy situatat procedurale të përcaktuara në dy paragrafët e mëparshme të këtij neni i 
pandehuri duhet të ketë mbrojtës pas dorëzimit të propozimit për shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. Me fjalë të tjera, në këtë rast bëhet fjalë për 
mbrojtjen e detyruar, të përcaktuar me nenin 57, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1.  
 
Neni 513 [Zbatimi i procedurës për shqiptimin e masës së trajtimit 

të detyrueshëm psikiatrik] 
 
1. Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik shqiptohet pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor nga gjykata e cila është kompetente për gjykimin e 
çështjes në shkallë të parë. 

2. Përveç personave të cilët duhet të thirren në shqyrtimin gjyqësor duhet të 
thirren edhe ekspertët dhe psikiatrat nga institucioni i kujdesit shëndetësor 
të cilëve iu është besuar kryerja e ekzaminimit psikiatrik mbi aftësinë 

                                                 
1023 Cf. Ibid., fq. 298, 299. 
1024 Cf. Ibid., fq. 182. 
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mendore të të akuzuarit. Bashkëshorti/ja e të pandehurit dhe prindërit e tij 
ose prindërit adoptues njoftohen për shqyrtimin gjyqësor. 

3. Vendimi mbi shqiptimin e masës së tillë bazohet në dëgjimin e personave të 
thirrur dhe në rezultatet dhe mendimet e ekspertëve. Gjatë marrjes së 
vendimit mbi shqiptimin e masës, gjykata nuk detyrohet nga propozimi i 
prokurorit të shtetit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me paragrafin 1 të këtij neni, përcaktohet decidivisht se masa e trajtimit të detyrueshëm 
psikiatrik shqiptohet pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor. Në këtë rast shqyrtimi 
mbahet në gjykatën e shkallës së parë e cila ka kompetencë për ta gjykuar çështjen. Ky 
shqyrtim ndonëse nuk është krejtësisht identik me shqyrtimin gjyqësor në procedurë të 
rregullt, megjithatë është një formë e shqyrtimit gjyqësor për të cilin vlejnë disa 
rregulla të përgjithshme për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor në procedurën e rregullt. 
Shqyrtimi i masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik pas shqyrtimit gjyqësor 
arsyetohet me faktin se shqyrtimi gjyqësor ofron garanci procedurale për shqiptimin e 
drejt dhe të ligjshëm të kësaj mase. Kur është fjala për shqiptimin e masës së trajtimit 
të detyrueshëm psikiatrik me ndalim, duhet theksuar se praktika e Gjykatës për të 
drejtat e njeriut në Strasburg përkitazi me zbatimin e nenit 5, paragrafi 1 i Konventës 
evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, tregon se e drejta e 
lirisë dhe sigurisë individuale mund të cenohet edhe jashtë rasteve të privimit të 
paligjshëm nga liria me anë të arrestit përkatësisht ndalimit dhe të paraburgimit. Në të 
vërtetë, kjo gjykatë ka gjetur se neni 5, paragrafi 1, me të cilin përcaktohet e drejta e 
lirisë dhe sigurisë individuale, mund të cenohet edhe në rastet kur një person mbahet i 
mbyllur një kohë të gjatë në klinikë psikiatrike duke u trajtuar gabimisht si i sëmur 
psikik pa pëlqimin e tij dhe pa vendim gjyqësor.1025 
 
Paragrafi 2. 
 
Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik, siç është theksuar në paragrafin paraprak të 
këtij neni shqiptohet pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor. Për këtë shqyrtim gjyqësor 
sipas rregullave të përgjithshme për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, thirren i akuzuari 
dhe mbrojtësi i tij, prokurori i shtetit, i dëmtuari dhe përfaqësuesit e tyre ligjor, 
përfaqësuesit e autorizuar si dhe përkthyesi.1026 Mirëpo, sipas paragrafit 2 të këtij neni 
përveç personave të cilët thirrën rëndom në shqyrtim gjyqësor duhet të thirren edhe 
ekspertët nga institucioni i kujdesit shëndetësor ku i pandehuri i është nënshtruar 
ekzaminimit psikiatrik mbi aftësinë mendore të të akuzuarit. Si karakteristikë e këtij 
shqyrtimi, është prania e ekspertëve të cilët kanë bërë ekzaminimin psikiatrik. Kjo 
është e kuptueshme ngase konstatimi dhe mendimi i tyre do varet shqiptimi i masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. Përveç personave të tjerë për këtë shqyrtim, 
njoftohen bashkëshorti përkatësisht bashkëshortja e të pandehurit dhe prindërit e të 
pandehurit ose prindërit adoptues. Mirëpo, kur është fjala për pranin e këtyre personave 

                                                 
1025 Shih: rastin Stork kundër Gjermanisë, botuar në Kohën Ditore, 22 tetor 2005, fq. 13. 
1026 Shih: komentet e nenit 289 paragrafi paragrafi 1 të KPP-së. 
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të afërm ata vetëm njoftohen por nuk thirren1027 që le të kuptohet se pa këta persona 
mund të mbahet shqyrtimi gjyqësor në të cilin mund shqiptohet masa e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik. 
 
Paragrafi 3. 
 
Në shqyrtimin gjyqësor lidhur me shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm 
psikiatrik dëgjohen personat e thirrur përfshirë edhe ekspertin i cili e ka bërë 
ekzaminimin psikiatrik të pandehurit. Duke u mbështetur në deklaratat e personave të 
thirrur si edhe në rezultatet dhe mendimet e ekspertëve gjykata merr vendim lidhur me 
shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. Mirëpo, me rastin e marrjes 
së vendimit mbi shqiptimin e masës, gjykata nuk është e lidhur me propozimin e 
prokurorit të shtetit. Me fjalë të tjera, gjykata lidhur me propozimin e prokurorit të 
shtetit vendos në bazë vërtetimit të fakteve dhe rrethanave të rastit konkret në 
shqyrtimin gjyqësor..  
 
Neni 514 [Vendimet gjyqësore] 
 
1. Nëse gjykata konstaton se nuk ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së 

trajtimit të detyrueshëm psikiatrik të parapara në nenet 88 dhe 89 të Kodit 
Penal, ajo e pushon procedurën e shqiptimit të masës së trajtimit të dety-
rueshëm psikiatrik. 

2. Gjykata merr aktgjykim lirues për të pandehurin nëse i pandehuri ka qenë 
në gjendje të paaftësisë mendore kur e ka kryer veprën penale dhe nëse 
prokurori i shtetit nuk ka paraqitur propozimin për shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në pajtim me nenin 512 të këtij Kodi. 

3. Gjykata merr aktvendim për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrue-
shëm psikiatrik nëse ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik siç parashihet në nenet 88 dhe 89 të Kodit Penal dhe 
nëse prokurori i shtetit ka paraqitur propozimin për shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në pajtim me nenin 512 të këtij Kodi. Në 
aktvendim theksohet: 
3.1. vepra të cilën është vërtetuar se e ka kryer i pandehuri, kualifikimi 

juridik i veprës dhe dispozitat e zbatuara të ligjit penal; 
3.2. vendimin që i pandehuri e ka kryer veprën në gjendje të paaftësisë 

mendore; dhe 
3.3. masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik që i është shqiptuar të 

pandehurit. 
4. Të gjithë personat të cilët kanë të drejtë të ushtrojnë ankesë kundër 

aktgjykimit, përveç të dëmtuarit, kanë të drejtë të paraqesin ankesë kundër 
aktvendimit të gjykatës brenda tetë (8) ditësh pas marrjes së aktvendimit. 

5. Në rastin kur gjykata vendos të pushojë procedurën në pajtim me 
paragrafin 1. të këtij neni, pas konstatimit se në kohën e kryerjes së veprës 

                                                 
1027 KPP në shumë vende përdor shprehjet thirrje dhe njoftim. Dallimi kryesor ndërmjet thirrjes dhe 
njoftimit qëndron në faktin se thirrja paraqet detyrim për palën ndërkaq njoftimi nuk nënkupton detyrimin 
p.sh. për të marr pjesë gjatë ndërmarrjes së një veprimi procedural. 
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penale i pandehuri nuk ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore, prokurori 
shtetit mund të heqë dorë nga e drejta e parashtrimit të ankesës kundër 
këtij vendimi, dhe menjëherë mund të paraqesë aktakuzë. Aktakuza 
paraqitet brenda tetë (8) ditësh nga heqja dorë e të drejtës për ankesë. 

6. Në rastet nga paragrafi 5. i këtij neni, shqyrtimi gjyqësor rihapet pranë 
trupit të njëjtë gjykues dhe procedura vazhdon në bazë të aktakuzës së re 
duke iu nënshtruar këtyre kushteve: 
6.1. gjykata mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor për përgatitjen e 

mbrojtjes; dhe 
6.2. provat e paraqitura më herët nuk prezantohen përsëri, përveç se në 

rastet e parapara në nenin 311 të këtij Kodi ose nëse trupi gjykues e 
çmon të nevojshme që ndonjë pjesë e provës të prezentohet sërish. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafit 1 të nenit 513, gjykata kompetente për gjykim në shkallë të parë 
shqipton masën për trajtim të detyrueshëm vetëm pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, 
në të cilin dëgjohen personat e thirrur në shqyrtim gjyqësor përfshirë ekspertin 
psikiatrik i cili ka ekzaminuar aftësinë mendore të të akuzuarit, dhe nëse gjatë 
shqyrtimit gjyqësor gjykata gjen se nuk ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik, të parapara në nenet 88 dhe 89 të Kodit Penal, 
gjykata e pushon me aktvendim procedurën e shqiptimit të masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik. Lidhur me këtë aktvendim, ankesën kundër aktvendimit dhe 
afatin e paraqitjes së ankesës kundër aktvendimit zbatohen dispozitat e nenit 408 dhe 
409.1028 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, siç u tha në paragrafin e më sipërm, gjykata e pushon 
procedurën penale nëse është paraqitur propozimi për shqiptimin e masës për trajtim të 
detyrueshëm psikiatrik, por ajo gjen se nuk janë plotësuar kushtet për shqiptimin e 
masës së tillë. Ndërkaq, sipas paragrafit 2 të këtij neni, rregullohen ato situata 
procedurale kur prokurori i shtetit nuk paraqet propozim për shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm, e gjykata gjen se i pandehuri në momentin e kryerjes së 
veprës penale ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore. Me fjalë të tjera, sipas 
paragrafit 2 të këtij neni, kur konstatohet se i pandehuri në momentin e kryerjes së 
veprës penale megjithatë ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ndërsa prokurori i 
shtetit paraprakisht nuk ka paraqitur propozimin për shqiptimin e masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik sipas nenit 512 të KPP-së, gjykata merr aktgjykim lirues.  
Përndryshe, gjykata sipas nenit 364 mund të marr aktgjykim lirues në tri raste (nëse 
vepra për të cilën i akuzuari akuzohet nuk përbën vepër penale, nëse ka rrethana që 
përjashtojnë përgjegjësinë penale dhe nëse nuk është provuar se i akuzuari ka kryer 
veprën penale për të cilën akuzohet). Mirëpo, në këtë rast si mund të shihet, gjykata e 

                                                 
1028 Më gjerësisht, shih: komentet e nenit 408 dhe 409 të KPP. 
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merr aktgjykimin lirues për shkak të ekzistimit të rrethanave që përjashtojnë 
përgjegjësinë penale, duke u mbështetur në dispozitën e nenit 364 paragrafi 1.2.1029 
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafit 3 të këtij neni, pas dëgjimit të personave të thirrur në shqyrtimin 
gjyqësor e në veçanti duke mbështetur në mendimin e ekspertit, gjykata mund të marr 
aktvendim për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nëse 
përmbushën këto kushte: a) nëse ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik sipas nenit 88 dhe 89 të Kodit Penal dhe b) nëse prokurori i 
shtetit ka paraqitur propozimin për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm 
psikiatrik, në pajtim me nenin 512 të KPP. Aktvendimi mbi shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik është një akt formal elementet e të cilit përcaktohen 
shprehimisht me paragrafin 3 të këtij neni. Ky aktvendim duhet përmbajë këto 
elemente: veprën të cilën është vërtetuar se e ka kryer i pandehuri, kualifikimi juridik i 
veprës dhe dispozitat të ligjit penal të cilat janë zbatuar në rastin konkret; vendimin që i 
pandehuri e ka kryer veprën në gjendje të paaftësisë mendore dhe masën e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik që i është shqiptuar të pandehurit. 
 
Paragrafi 4. 
 
Me paragrafin 4 të këtij neni rregullohet e drejta në ankesë kundër aktvendimit mbi 
shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. Kështu, sipas paragrafit 4 të 
këtij neni, kundër aktvendimit me të cilin është shqiptuar masa e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik, të drejtë për të paraqitur ankesë kundër aktvendimit kanë 
praktikisht të gjithë personat të cilët kanë të drejtë të paraqesin ankesë kundër 
aktgjykimit, përveç të dëmtuarit. Kjo ankesë mund të paraqitet kundër aktvendimit të 
gjykatës brenda tetë ditësh nga dita e dorëzimi i aktvendimit për dallim ankesa kundër 
aktgjykimit e cila mund të paraqitet në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të 
aktgjykimit. Me fjalë të tjera, nga përmbajtja e paragrafit 4 të këtij neni del se të drejtë 
në ankesë parimisht kanë të gjithë personat të cilët mund të ushtrojnë ankesë kundër 
aktgjykimit përveç të dëmtuarit i cili nuk bën pjesë në grupin e personave të autorizuar 
për paraqitjen e ankesës kundër aktvendimit mbi shqiptimin e masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik. Meqenëse, dispozita e paragrafit 4 i këtij neni sa i përket 
personave të autorizuar për paraqitjen e ankesës kundër aktvendimit për shqiptimin e 
masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik i referohet parimisht dispozitave përkatëse 
lidhur me ankesën kundër aktgjykimit, si të tillë, këtë dispozitë duhet vështruar në 
kontekst të nenit 380 dhe 381.  
Në të vërtetë, sipas nenit 380 ankesë kundër aktgjykimit mund të paraqesin personat e 
autorizuar brenda pesëmbëdhjetë ditësh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit. Ndërkaq, 
sipas nenit 381 paragrafi 1, personat e autorizuar për paraqitjen e ankesës kundër 
aktgjykimit janë: prokurori i shtetit, i akuzuari, mbrojtësi, përfaqësuesi ligjor i të 
akuzuarit dhe i dëmtuari. Megjithatë, si mund të shihet, e drejta e të dëmtuarit sipas 
paragrafit 3 të nenit 381 në krahasim me personat e tjerë të autorizuar për paraqitjen e 
ankesës kundër aktgjykimit është dukshëm më e reduktuar ngase i dëmtuari mund 
                                                 
1029 Më gjerësisht, shih: komentet e nenit 364 paragrafi paragrafi 1.2 të KPP. 
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paraqesë ankesë ndaj aktgjykimit vetëm kundër vendimit mbi sanksionin penal për 
veprat penale kundër jetës dhe trupit, kundër integritetit seksual, kundër sigurisë së 
trafikut publik dhe për shpenzimet e procedurës penale. Përveç kësaj, ankesë sipas 
nenit 381 paragrafi 4, mund të paraqesë edhe personi pasuria e të cilit është konfiskuar 
ose nga i cili është konfiskuar dobia pasurore e fituar me vepër penale si edhe personi 
juridik, pasuria e të cilit është konfiskuar.1030 
Deri sa e drejta e të dëmtuarit në ankesë kundër aktgjykimit sipas nenit 381 paragrafi 3, 
është dukshëm e reduktuar, ankesa kundër aktvendimit mbi shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik sipas nenit 514 paragrafi 4, është krejtësisht e 
përjashtuar. Arsye për përjashtim të të drejtës së të dëmtuarit në ankesë kundër 
aktvendimit në këtë rast është se masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nuk është 
sanksion penal. Ndonëse, i dëmtuari nuk ka të drejtë ankese kundër aktvendimit me të 
cilin është shqiptuar masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik, konsiderojmë se ai ka të 
drejtë, ndonëse nuk theksohet shprehimisht që sipas nenit 62 paragrafi 1.5, në mënyrë 
anologe që të kërkojë nga gjykata që ta dërgojë urdhrin për kompensim te koordinatori 
i fondit për kompensim të viktimave. 
 
Paragrafi 5. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni, gjykata e pushon procedurën penale në rastet kur 
konstaton se në kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri nuk ka qenë në gjendje të 
paaftësisë mendore. Në një situatë të tillë procedurale, për të mos iu shmangur 
procedurës penale i pandehuri i cili nuk ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore 
përkatësisht i cili ka qenë në gjendje të aftësisë mendore në momentin e kryerje së 
veprës, prokurori i shtetit mund të heqë dorë nga e drejta e parashtrimit të ankesës 
kundër aktvendimit me të cilin është pushuar masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 
dhe në këtë rast menjëherë mund të paraqesë aktakuzë. Prokurori i shtetit aktakuzën 
mund ta paraqesë vetëm brenda afatit tetë ditësh nga heqja dorë e të drejtës për ankesë 
kundër aktvendimit me të cilin është pushuar procedura penale. 
 
Paragrafi 6. 
 
Dispozitën e paragrafit 6 të këtij neni duhet vështruar në kontekst dhe si vazhdim të 
paragrafit 5 të këtij neni sipas të cilit gjykata e pushon procedurën e shqiptimit të masës 
së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik kur gjen se i pandehuri në momentin e kryerjes së 
veprës penale nuk ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore. Në të vërtetë, kur në rastet 
sipas paragrafit 5 të këtij neni gjykata e pushon procedurën, shqyrtimi gjyqësor rihapet 
sipas paragrafit 6 të këtij neni dhe procedura më tutje zhvillohet para trupit të njëjtë 
gjykues i cili paraprakisht ka zhvilluar dhe pushuar procedurën për shqiptimin e masës 
së trajtimit të detyrueshëm. Me fjalë të tjera në paragrafin 6 të këtij neni, për hir të 
efikasitetit procedural përcaktohet se shqyrtimi gjyqësor rihapet para të njëjtit trup 
gjykues ndërkaq procedura vazhdon në bazë të aktakuzës së re. Pra, në këtë rast 
procedura vazhdon në bazë të aktakuzës se re të prokurorit të shtetit e cila duhet t’i 
nënshtrohet këtyre kushteve: a. gjykata mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor për 
përgatitjen e mbrojtjes; dhe b. provat e paraqitura më herët nuk prezantohen përsëri, 
                                                 
1030 Më gjerësisht shih: komentet e nenit 380 dhe 381 të KPP. 
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përveç në rastet e parapara në nenin 311 të KPP-së 1031ose nëse trupi gjykues e çmon të 
nevojshme që ndonjë pjesë e provës të prezantohet sërish. Kur është fjala për kushtet 
nën të cilat sipas paragrafit 6 të këtij neni, rihapet shqyrtimi gjyqësor bie në sy se këtu 
asgjë nuk thuhet nëse aktakuza e re i nënshtrohet kontrollit gjyqësor, 1032 për dallim 
nga legjislacioni i mëparshëm i cili në mënyrë shprehimore kishte përjashtuar 
mundësinë e kontrollimit të aktakuzës së re.1033 Meqenëse ligjdhënësi në këtë rast në 
mënyrë shprehimore nuk ka përjashtuar mundësinë e kontrollimit të aktakuzës kjo 
nënkupton se aktakuza e re e ngritur pas pushimit paraprak të procedurës për 
shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm, mund t’i nënshtrohet kontrollimit ngase 
bëhet fjalë për personin me aftësi mendore në momentin e kryerjes së veprës penale.  
 
Neni 515 [Shqiptimi dhe llogaritja e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik] 
 
1. Kur gjykata merr aktgjykim ndaj personit i cili ka kryer vepër penale në 

gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore, në atë aktgjykim ajo gjithashtu 
shqipton masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nëse ekzistojnë arsyet 
për shqiptimin e masës së tillë nga nenet 88 dhe 89 të Kodit Penal. 

2. Masat nga paragrafi 1. i këtij neni mund të shqiptohen pavarësisht nëse i 
pandehuri ndodhet në liri apo ndaj tij është shqiptuar dënimi me burgim. 

3. Koha e kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor në pajtim me nenin 
508, me urdhrin për paraburgim në pajtim me nenin 509 të këtij Kodi ose 
me masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim, llogaritet në 
dënimin e shqiptuar. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në paragrafin 1 të këtij neni parashihet mundësia shqiptimit të masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik bashkë aktgjykimin dënues edhe ndaj personit i cili ka kryer 
veprën penale në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore. Me fjalë të tjera, sipas 
paragrafi 1 në rastet kur gjykata merr aktgjykim ndaj personit i cili ka kryer vepër 
penale në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore, në atë aktgjykim ajo gjithashtu 
shqipton masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. Mirëpo, edhe në këtë rast, kusht 
për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm është që të ekzistojnë arsyet për 
shqiptimin e masës së tillë nga nenet 88 dhe 89 të Kodit Penal. 
 
Paragrafi 2. 
 
Sipas paragrafit 2 të këtij neni masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik ndaj personit i 
cili ka kryer veprën penale në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore mund t’i 
shqiptohet pavarësisht nëse i pandehuri ndodhet në liri apo ndaj tij është shqiptuar 
dënimi me burgim. Kjo praktikisht nënkupton edhe rastet kur procedura penale 
përfundon me vendim me të cilin nuk është shqiptuar dënim me burgim efektiv.  
 

                                                 
1031 Më gjerësisht shih: komentet e nenit 311 të KPP-së.  
1032 Më gjerësisht shih komentet: e neneve 242-256 të KPP-së. 
1033 Shih: nenin 12 paragafi. 12. 6 a., të Rregullores së UNMIK-ut, nr. 34/2004, të 24 gusht 2004. 
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Paragrafi 3. 
 
Në paragrafi 3 të këtij neni përcaktohet shprehimisht se çdo privim i lirisë së personit 
ndaj të cilit zhvillohet procedura për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm 
psikiatrik llogaritet në dënimin e shqiptuar. Me fjalë të tjera, koha e kaluar në 
institucionin e kujdesit shëndetësor në pajtim me nenin 508, me urdhrin për 
paraburgim, në pajtim me nenin 509 të këtij Kodi, ose me masën e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik me ndalim, llogaritet në dënimin e shqiptuar. 
 
Neni 516 [Njoftimi mbi vendimin me të cilin shqiptohet masë e trajtimit 

të detyrueshëm psikiatrik] 
 

Pasi të marrë formë të prerë, vendimi me të cilin shqiptohet masa e 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim apo masa e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik në liri i dorëzohet gjykatës e cila është kompetente 
që të marrë vendim mbi privimin nga zotësia për veprim. Qendra 
kompetente për mirëqenie sociale gjithashtu njoftohet për vendimin. 

 
Gjykata sipas paragrafit 3 të nenit 514 merr aktvendim për shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nëse ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik të parashikuar në nenet 88 dhe 89 të Kodit penal. 
Ndërkaq, me këtë nen përcaktohet që pasi aktvendimi me të cilin shqiptohet masa e 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim apo masa e trajtimit të detyrueshëm 
psikiatrik në liri të marrë formë të prerë, ky aktvendim duhet t’i dorëzohet gjykatës 
themelore për të marrë vendim mbi privimin nga zotësia për veprim. Në këtë rast, 
lidhur me këtë vendim duhet të njoftohet Qendra kompetente për mirëqenie sociale. 
 
Neni 517 [E drejta për mbrojtës] 
 

Kryerësi ka mbrojtës gjatë procedurës për të ndryshuar apo pushuar 
masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. 

 
Në procedurën penale vijnë në shprehje disa forma të mbrojtjes. Mirëpo format më të 
shpeshta të mbrojtjes janë: mbrojtja fakultative dhe mbrojtja e detyrueshme.1034 
Mbrojtja e detyrueshme rregullohet me nenin 57 të KPP-së. Në të vërtetë, sipas 
paragrafit 1 të nenit 57 kur bëhet fjalë për personin me çrregullime mendore apo 
paaftësi mendore dhe për këtë arsye është i paaftë për t’u mbrojtur me sukses, mbrojtja 
e detyruar vjen në shprehje nga marrja në pyetje për herë të parë. Ndërkaq, me nenin 
518 si mund të shihet rregullohet një formë e veçantë e mbrojtjes e cila vjen në 
shprehje gjatë procedurës për të ndryshuar apo pushuar masën e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik.  
 

                                                 
1034 Për format e mbrojtjes në procedurën penale më gjerësisht shih: Grubač, Krivično procesno pravo, 
Beograd, 2006, fq. 181-184.  
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Neni 518 [Ekzekutimi i masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik] 
 

Ekzekutimi i masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nga ky kapitull 
rregullohet me nenet 181 deri 187 të Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve 
Penale. 

 
Duhet theksuar se dispozitat për ekzekutimin e masave të trajtimit psikiatrik, sikundër 
që është theksuar më parë, ishin përfshirë në Rregulloren e UNMIK-ut, nr. 34/2004 
Mbi procedurën penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore, bashkë me 
dispozitat të tjera procedurale. Mirëpo, si mund të shihet në KPP e vitit 2012, këto 
dispozita nuk janë përshirë në kuadër të procedurës penale ku përfshihen kryerës me 
çrregullime mendore, por të njëjtat janë përfshirë me nenin 181 deri 187 të Ligji për 
ekzekutimin e sanksioneve penale.1035 Për këto arsye, kur është fjala për ekzekutimin e 
këtyre masave, me dispozitën e nenit 518 përcaktohet se ekzekutimi i masës së trajtimit 
të detyrueshëm psikiatrik nga ky kapitull rregullohet me nenet 181 deri 187 të Ligjit 
për Ekzekutimin e sanksioneve penale. 

                                                 
1035 Ligji nr. 03/L-191 i dt. 22 korrik 2010. 
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Kapitulli XXXIV: Procedura për revokimin e dënimeve alternative 
 
Neni 519 [Kushtet për revokimin e dënimeve alternative] 
 
1. Kur dënimi me kusht kushtëzohet me njërin nga detyrimet nga neni 51 i 

Kodit Penal dhe i akuzuari nuk e përmbush detyrimin brenda afatit të 
caktuar nga gjykata, gjykata themelore fillon procedurën për revokimin e 
dënimit me kusht sipas propozimit të prokurorit të shtetit ose të dëmtuarit 
ose sipas detyrës zyrtare. 

2. Gjyqtari të cilit i caktohet çështja gjyqësore, merr në pyetje të dënuarin 
kur është i arritshëm dhe shtron pyetjet e nevojshme për vërtetimin e 
fakteve dhe mbledhjen e provave që kanë të bëjnë me gjykimin e çështjes, e 
pastaj shkresat ia dërgon kolegjit. 

3. Kryetari i kolegjit cakton seancën e kolegjit për të cilën e lajmëron pro-
kurorin e shtetit, të dënuarin dhe të dëmtuarin. Mosprania e palëve dhe e të 
dëmtuarit nëse janë thirrur me rregull nuk pengon mbajtjen e seancës së 
kolegjit. 

4. Kur gjykata vërteton se i dënuari nuk e ka përmbushur detyrimin e cak-
tuar me aktgjykim, atëherë merr aktgjykimin në pajtim me nenin 55 të 
Kodit Penal. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me Kodin penal të Kosovës rregullohen disa forma të revokimit të dënimit me kusht. 
Kështu, sipas nenit 53, paragrafi 1, gjykata e revokon dënimin me kusht kur personi i 
dënuar gjatë kohës së verifikimit kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat 
është shqiptuar dënimi me burgim prej dy apo më tepër vjet. Në këtë rast fjala është për 
revokimin obligator. Ndërkaq, sipas nenit 53, paragrafi 2, gjykata mund të revokojë 
dënimin me kusht kur personi i dënuar gjatë kohës së verifikimit kryen një; apo më 
shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar dënimi me burgim me më pak se dy vjet 
ose dënimi më gjobë. Në rastin e dytë fjala është për revokimin fakultativ. Përveç kësaj 
sipas nenit 54 të Kodit penal, parashikohet revokimi i dënimit me kusht për shkak të 
veprave penale të kryera më parë. Në të gjitha këto raste revokimin e dënimit e bën 
gjykata e cila merr aktgjykim për veprat e reja penale ose për shkak të veprave penale 
të kryera më parë.  
Për dallim nga këto raste, në nenin 519 të KPP, rregullohet revokimi i dënimit me 
kusht për shkak të mos përmbushjes së kushteve përkatëse nga neni 55 lidhur me nenin 
59 të KP. Për revokimin e dënimit me kusht sipas dispozitës së nenit 519 duhet të 
plotësohen kushtet përkatëse formale dhe materiale. Si kusht formal është që 
paraprakisht të ketë iniciativë për revokim të dënimit me kusht të këtyre subjekteve: 1. 
prokurorit të shtetit 2. të dëmtuarit ose 3. të gjykatës sipas detyrës zyrtare. Ndërkaq, si 
kusht material është nëse personi i dënuar: 1. në afatin e caktuar nuk e kthen dobinë 
pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale, 2. nuk e kompenson dëmin e shkaktuar 
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me vepër penale ose nuk i përmbush detyrimet të tjera të parapara me dispozitat e nenit 
59 të Kodit penal.1036 
 
Paragrafi 2.  
 
Për të zbatuar dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni është e domosdoshme të caktohet 
organi përkatës për shqyrtuar nëse janë plotësuar kushtet për revokimin e dënimit me 
kusht dhe arsyeshmërinë e revokimit të dënimit me kusht. Sipas paragrafit 2, si organ i 
cili do të ndërmarr veprimet fillestare në procedurën e revokimit të dënimit me kusht 
është gjyqtari përkatës i gjykatës themelore. Ai do e merr në pyetje të dënuarin kur 
është i arritshëm. Gjatë marrjes në pyetje, do të sqarohen faktet e nevojshme për të 
vërtetuar faktet dhe mbledhur prova që kanë të bëjnë çështjen e cila është objekt e 
procedurës së revokimit. Pas kësaj gjyqtari ia dërgon shkresat kolegjit për të marrë 
vendim. Gjykata lidhur me revokimin e dënimit me kusht mund të vendos me 
aktgjykim ose me aktvendim. Në rastet kur gjykata gjen se janë plotësuar kushte për 
revokim të dënimit me kusht merr: 1. aktgjykim me të cilin revokon dënimin me kusht 
dhe ekzekuton dënimin i cili është caktuar me dënim me kusht 2. vazhdon afatin e 
përmbushjes së kushtit brenda afatit të verifikimit, 3. heq këtë kusht nëse personi i 
dënuar nuk mund ta përmbush kushtin për shkaqe të arsyeshme ose 4. detyrimin 
përkatës e zëvendëson me detyrimin tjetër. Ndërkaq kur gjen se nuk janë plotësuar 
kushtet për të revokuar dënimin me kusht e pushon me aktvendim procedurën e 
revokimit të dënimit me kusht. 1037 
 
Paragrafi 3.  
 
Për ta zhvilluar procedurën për revokimin e dënimit me kusht është kompetent kolegji 
prej tre gjyqtarëve profesional i gjykatës themelore. Kolegji vendos si në rastet kur 
vendimin mbi dënimin me kusht e ka marr gjyqtari i vetëm ashtu edhe në rastet kur 
vendimin e ka marr trupi gjykues. Pasi që të jenë dorëzuar shkresat kolegjit, kryetari i 
kolegjit cakton seancën e kolegjit për të cilën thirren prokurori i shtetit, i dënuari dhe i 
dëmtuari. Gjykata është e detyruar që në mënyrë të rregullt të thërras prokurorin e 
shtetit, të dënuarin dhe i dëmtuarin, por mosprania e tyre nuk pengon mbajtjen e 
seancës së kolegjit. 
 
Paragrafi 4.  
 
Kolegji i gjykatës themelore duke vendosur në procedurën e revokimit të dënimit me 
kusht, kur gjen se i dënuari nuk e ka përmbushur detyrimet e përcaktuara me 
aktgjykim, vendos me aktgjykim në përputhje me nenin 55 i cili i referohet nenit 51 
dhe nenin 59 të KP. Me fjalë të tjera, gjykata në mbështetje të nenit 51 paragrafi 3 të 
KP, me rastin e marrjes së aktgjykimit me të cilin është shqiptuar dënimi me kusht 
mund të caktojë që dënimi të ekzekutohet nëse: 1. në afatin e caktuar personi i dënuar 
nuk kthen dobinë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale, 2. nuk kompenson 
dëmin që ka shkaktuar me vepër penale ose 3. nuk përmbush detyrimet të tjera të 
                                                 
1036 Krahaso: Škulić 2, fq. 1291. 
1037 Ibid. 
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parapara me KP. Mirëpo, kur gjykata gjen se personi i dënuar nuk ka përmbushur 
kushtin apo kushtet e përmendura me sipër brenda afatit të caktuar nga gjykata, gjykata 
mund të vendos që ta vazhdojë afatin e përmbushjes së kushtit brenda afatit të 
verifikimit apo mund ta revokojë dënimin me kusht dhe ta ekzekutojë dënimin. 
Ndërkaq, kur i dënuari për shkaqe të arsyeshme nuk mund ta përmbush kushtin, 
gjykata ka në dispozicion dy alternativa: a. të heq përmbushjen e kushtit dhe b. ta 
zëvendësojë at kusht me një kusht tjetër përkatës të paraparë me ligj i cili realisht mund 
të përmbushet nga i dënuari.  
Gjykata me rastin shqiptimit të dënimit me kusht në përputhje me KP, të akuzuarit 
vetëm i përcakton dënimin dhe në vend të dënimit i shqipton dënimin me kusht. 
Mirëpo, kur gjykata gjen se i akuzuari nuk i ka përmbushur detyrimet e përcaktuara 
mund ta revokojë dënimin me kusht, ashtu që në këtë rast nuk do të matë dënimin 
serish por do të shqiptojë dënimin e përcaktuar më parë. Dënimi me kusht shqiptohet 
me aktgjykim kundër të cilit janë të lejuara mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme 
sikurse ndaj aktgjykimit të marr në shqyrtimin gjyqësor.. 
Revokimi i dënimit me kusht mund të bëhet për shkak të mospërmbushjes së 
detyrimeve të caktuara më së voni një vit pas kalimit të kohës së verifikimit.  
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Kapitulli XXXV: Procedura për marrjen e vendimit për shlyerjen e dënimit 

nga evidenca 
 
Neni 520 [Shlyerja e dënimit] 
 
1. Kur ligji parasheh shlyerjen e dënimit pas kalimit të një afati të caktuar, 

me kusht që kryerësi të mos kryejë vepër të re penale brenda këtij afati nga 
neni 103 i Kodit Penal, organi publik kompetent për çështje gjyqësore sipas 
detyrës zyrtare merr aktvendimin për shlyerjen e dënimit. 

2. Para marrjes së aktvendimit mbi shlyerjen e dënimit bëhen gjurmime të 
nevojshme, veçanërisht në mbledhjen e të dhënave të cilat tregojnë nëse 
kundër të dënuarit zbatohet procedurë penale për ndonjë vepër të re penale 
të kryer para kalimit të afatit të paraparë për shlyerjen e dënimit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Rehabilitimi është institut i drejtës penale i cili rregullohet me dispozitat e nenit 103 
(rehabilitimi ligjor) dhe nenit 104 (rehabilitimi gjyqësor) të KP, ndërkaq KPP në nenin 
520-524, rregullon procedurën e zbatimit të këtij instituti, të emërtuar si procedurë për 
marrjen e vendimit për shlyerjen e dënimit nga evidenca. Kështu, në nenin 520 
paragrafi 1 rregullohet pikërisht procedura e zbatimit të rehabilitimit ligjor të 
përcaktuar me nenin 103 të KP, sipas të cilit shlyerja e dënimit nga evidenca e 
personave të dënuar për herë të parë, vjen në shprehje nëse personi i dënuar nuk kryen 
vepër të re penale brenda afateve vijuese: një vit nga dita e plotfuqishmërisë së 
aktgjykimit në rastin e vërejtjes gjyqësore ose lirimit nga dënimi (neni 103 paragrafi 2, 
nënparagrafi 2.1.); një vit nga dita e skadimit të periudhës së verifikimit në rastin e 
dënimit me kusht (neni 103 paragrafi 2, nënparagrafi 2.2.); një vit nga dita e mbajtjes 
së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose me ndryshim të ligjit në rast të 
dënimit me gjysëmliri (neni 103 paragrafi 2, nënparagrafi 2.3.); tre vjet pas mbajtjes së 
dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose ndryshim të ligjit në rastin e dënimit 
me burgim deri në një vit, dënimit me gjobë ose dënimit plotësues (neni 103, paragrafi 
2 nënparagrafi 2.4.); pesë vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose 
përfundimit me falje ose ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me burgim prej një deri 
në tre vjet (neni 103, paragrafi 2, nënparagrafi 2.5.); tetë vjet nga dita e mbajtjes së 
dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose ndryshim të ligjit në rastin e dënimit 
me burgim prej 3 deri në pesë vjet (neni 103, paragrafi 2, nënparagrafi 2.6.); dhjetë vjet 
nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose ndryshim të 
ligjit në rastin e dënimit me burgim prej pesë deri në dhjetë vjet (neni 103, paragrafi 2, 
nënparagrafi 2.7.); pesëmbëdhjetë vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose 
përfundimit me falje ose ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me burgim prej dhjetë 
deri në pesëmbëdhjetë vjet (neni 103, paragrafi 2, nënparagrafi 2.8.).  
Megjithatë, dënimet me burgim mbi pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm 
nuk mund të shlyhen (neni 103, paragrafi 3). Gjithashtu, rehabilitimi ligjor dhe 
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gjyqësor nuk vinë në shprehje gjatë kohëzgjatjes së dënimeve plotësuese dhe masave të 
trajtimit të detyrueshëm (neni 103, paragrafi 4). 
Në bazë të nenit 520, paragrafi 1, organi kompetent për mbajtën e evidencës së të 
dënuarve merr aktvendim për shlyerjen e dënimit, në rastet e theksuara më sipër në 
nenin 103, paragrafi 2 të KP, nëse i dënuari pas kalimit të kohës të caktuar me ligj nuk 
kryen vepër penale të re. Shlyerja e dënimit sipas nenit 520, paragrafi 1, bëhet sipas 
detyrës zyrtare dhe si e tillë është e detyrueshme sepse bëhet sipas fuqisë së ligjit. Me 
fjalë të tjera, kjo shlyerje e dënimit përbën një formë të shlyerjes jashtëgjyqësore e cila 
vjen në shprehje me të plotësuar kushtet materiale juridike në mënyrë kumulative: a. të 
ketë kaluar koha e përcaktuar me ligj dhe b. i dënuari të mos ketë kryer vepër penale në 
kohën e përcaktuar me ligj. Personi të cilit i është shlyer dënimi nuk konsiderohet 
person i dënuar (neni 103, paragrafi 1 i KP). Çdo vepër penale pa marrë parasysh 
peshën e ndërpret afatin e parashikuar për lejimin e rehabilitimit.1038 
Sipas nenit 15 të Ligjit për përgjegjësinë e personave juridik evidenca për dënimet e 
shqiptuara ndaj personave juridik mbahet në gjykatën e shkallës së parë në territorin e 
së cilës gjendet selia e personit juridik vendor, përkatësisht selia e përfaqësisë apo 
degës së personit juridik të huaj.1039 Ndërkaq, pasojat juridike të dënimit dhe pushimi i 
tyre lidhur me personat juridik rregullohen me nenin 16 të Ligjit për përgjegjësinë e 
personave juridik. Shlyerja e dënimit vjen në shprehje edhe ndaj personit juridik ngase 
për veprat penale për të cilat vërtetohet përgjegjësia e personave juridik, mund të 
shqiptohet dënimi me gjobë. Kjo për arsye se person i dënuar sipas nenit 19, paragrafi 
1.6, konsiderohet personi i cili me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës është 
shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale, që nënkupton si personin fizik ashtu edhe 
personin juridik.  
Prandaj me nocionin të dënuar në kuptim të dispozitave të nenit 520 dhe 521 duhet 
kuptuar edhe personin juridik.1040  
Duhet theksuar se me rehabilitim nuk cenohen të drejtat e personave të tretë të cilat 
mbështetën në dënimin shqiptuar.1041 
 
Paragrafi 2. 
 
Kur është fjala për rehabilitimin ligjor, organi kompetent për mbajtjen e evidencës së të 
dënuarve, para se të marr së aktvendim mbi shlyerjen e dënimit bën gjurmimet të 
nevojshme, veçanërisht në drejtim të mbledhjes e të dhënave të cilat tregojnë nëse 
kundër të dënuarit zbatohet procedurë penale për ndonjë vepër të re penale, të kryer 
para kalimit të afatit të paraparë për shlyerjen e dënimit. Pra, organi i cili merr 
aktvendim për shlyerje të dënimit duhet të vërtetojë jo vetëm nëse i dënuari në 
periudhën e caktuar është dënuar për vepër penale por edhe nëse në periudhën e caktuar 
ka kryer vepër penale për të cilën zhvillohet procedurë penale. Me fjalë të tjera, 
shlyerja e dënimit nuk lidhet vetëm me mos dënim për vepër penale të kryer në kohën e 
                                                 
1038 Vasiljević, Grubač 2, fq. 1022. 
1039 Ligji për përgjegjësinë e personave juridik për vepra penale, nr. 04/L-030. 
1040 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, Komentari 
Zakona o krivičnom /kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini, Vjeće Evrope i Evropska Komisija, 
Sarajevo, 2005, fq. 958. 
1041 Ilić Goran, Maijić Miodrag, Beljanski Slobodan, Trešnjev Aleksandar, Komentar Zakonika o krivičnom 
postupku, Beograd, 2013 fq. 1135. 
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caktuar me ligj, por mjafton që i dënuari të mos këtë kryer vepër penale të re për të 
cilën zhvillohet procedura penale. Kjo për arsye se sipas nenit 103 dhe 104 i KP 
rehabilitimi para se gjithash kushtëzohet me moskryerje të veprës penale të re në kohë 
të caktuar me ligj. Rehabilitimi paraqitet me kalimin e kohës së caktuar pa marr 
parasysh se është bërë dhe kur fshirja e dënimit me aktvendim nga evidenca e të 
dënuarve. Ndërkaq aktvendimi për rehabilitim ligjor i dorëzohet vetëm udhëheqësit të 
evidencës së të dënuarve.1042 Me rastin e vendosjes për rehabilitim nëse është fjala për 
dënimin për të cilin bëhet shlyerja e dënimit, gjykata merr parasysh edhe vendimet 
lidhur me mjetet juridike të jashtëzakonshme si edhe rezultatet e amnistisë dhe 
faljes1043. 
 
Neni 521 [Procedura për shlyerjen e dënimit në rastet kur organi administrativ  

nuk vepron] 
 
1. Kur organi publik kompetent në lëmin e çështjeve gjyqësore nuk merr 

aktvendim mbi shlyerjen e dënimit, personi i dënuar mund të kërkojë të 
konstatohet se shlyerja e dënimit është bërë në bazë të ligjit. 

2. Kur organi publik kompetent në lëmin e çështjeve gjyqësore nuk merr 
aktvendim sipas kërkesës së të dënuarit brenda tridhjetë (30) ditëve nga 
dita e marrjes së kërkesës, i dënuari mund të kërkojë që gjykata e cila në 
shkallë të parë ka marrë aktgjykimin të merr aktvendim për shlyerje të 
dënimit. 

3. Për këtë kërkesë vendos gjykata pasi të dëgjojë mendimin e prokurorit të 
shtetit kur procedura është filluar me kërkesë të tij. 

 
Paragrafi 1. 
 
Ndonëse sipas detyrës zyrtare organi kompetent për shlyerjen e dënimit është i detyruar 
të marrë aktvendim për rehabilitim ligjor, megjithatë ndodh që ky organ në praktikë të 
mos marr aktvendim për shlyerje të dënimit. Në këto raste, personit të dënuar i njihet e 
drejta për të kërkuar nga organi kompetent që të vërtetojë së shlyerja e dënimit është 
bërë në bazë të ligjit. Kjo zgjidhje e mbron interesin e të dënuarit duke i mundësuar që 
në rast të heshtjes së organit kompetent të kërkojë që ky organ të veprojë në përputhje 
me ligjin. Sipas paragrafit 1 të këtij neni rezulton se organi kompetent për shlyerje të 
dënimit megjithatë nuk detyrohet të marrë aktvendim për shlyerje të dënimit edhe në 
rastet kur janë plotësuar kushtet për shlyerje në bazë të ligjit. Për më tepër, organi 
kompetent nuk detyrohet të marr aktvendim për rehabilitim edhe në rastet kur i 
pandehuri kërkon shlyerjen e dënimit. Mirëpo, me paraqitjen e kërkesës së të dënuarit, i 
dënuari krijon prezumimet procedurale juridike për t’iu drejtuar gjykatës për të marrë 
aktvendim për shlyerje të dënimit.1044  
 

                                                 
1042 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 1022. 
1043 Ibid. 
1044 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hajrija et. al., fq. 958;  
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Paragrafi 2. 
 
Para së i dënuari t’i drejtohet gjykatës për të konstatuar se rehabilitimi është bërë ex 
lege duhet të plotësohen dy kushte: 1) i dënuari duhet t’i jetë drejtuar paraprakisht 
organit kompetent për mbajtje të evidencës së të dënuarve dhe 2) duhet që të ketë 
kaluar koha prej 30 ditëve nga koha e pranimit të kërkesës. Në rast se organi kompetent 
nuk vepron edhe sipas kërkesës të dënuarit në afat prej tridhjetë ditëve nga paraqitja e 
kërkesës, i dënuari mund të kërkojë nga gjykata e cila ka vendosur në shkallë të parë të 
merr aktvendim për shlyerje të dënimit. Në këtë rast, i dënuari i drejtohet me kërkesë 
drejtpërdrejt gjykatës së shkallës së parë e cila ka marr aktgjykimin, pa qenë i detyruar 
që të hapë procedurë administrative apo konflikt administrativ sepse kjo e drejtë është 
paraparë në mënyrë shprehimore me dispozitën e paragrafit2 të nenit 521 të KPP-së..  
Rehabilitimi përkatësisht fshirja e dënimit nga evidenca e të dënuarve nuk është 
pengesë për paraqitje të mjeteve të rishikimit të procedurës penale. Kur më nuk 
ekziston gjykata e cila ka marr aktgjykimin në shkallë të parë, aktvendimin e merr 
gjykata në të cilën me ligj kanë kaluar kompetencat e gjykatës e cila është shuar. 1045 
Në rast se i dënuari i është drejtuar gjykatës për shlyerje të dënimit para se t’i jetë 
drejtuar organit kompetente për mbajtje të evidencës së të dënuarve, kjo kërkesë është e 
parakohshme dhe si e tillë do të hidhet.1046 Kundër aktvendimit për rehabilitim është e 
lejuar ankesa në bazë të dispozitës së përgjithshme lidhur me ankesën ndaj aktvendimit 
të nenit 408.1047 Personat e autorizuar për paraqitje të ankesës kundër aktvendimit janë 
i dënuari, prokurori i shtetit dhe personat të drejtat e të cilëve janë shkelur në pajtim me 
nenin 411. Për ankesë vendos Gjykata e Apelit. 
 
Paragrafi 3. 
 
Lidhur me kërkesën e të dënuarit vendoset në kolegjin e gjykatës e cila ka vendosur në 
shkallë të parë pasi të dëgjohet mendimi i prokurorit të shtetit. Ndonëse vendimi mbi 
rehabilitimin është i karakterit deklarativ, ngase me te vetëm vërtetohen nëse janë 
plotësuar kushtet formale për rehabilitim, megjithatë gjykata para së të marr aktvendim 
për rehabilitim duhet të dëgjojë mendimin e prokurorit të shtetit. Me fjalë të tjera, 
derisa nuk kërkohet pjesëmarrja e prokurorit të shtetit para organit administrativ, nga 
prokurori shtetit duhet marrë deklaratën para se gjykata të marr aktvendim për 
rehabilitim.1048 Deklaratat e të dënuarit mund të jepen me gojë ose më shkrim. 
  
Neni 522 [Shlyerja e dënimeve alternative] 
 

Kur dënimi alternativ nuk revokohet pas një (1) viti nga dita e pushimit të 
kohës së verifikimit, gjykata e cila ka gjykuar në shkallë të parë merr 
aktvendim me të cilin e shlyen dënimin. Ky aktvendim i dërgohet të 
dënuarit dhe prokurorit të shtetit kur procedura është filluar me kërkesë të 
tij, si dhe organit publik kompetent në lëmin e çështjeve gjyqësore. 

                                                 
1045 Vasiljević, Grubač 2, fq. 1023. 
1046 Ilić Goran, et. altera, op. cit., fq. 1138. 
1047 Vasiljević, Grubač 2, fq. 1023. 
1048 Ibid. 
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Revokimi i dënimit me kusht rregullohet me KP-në dhe vjen në shprehje në disa raste: 
revokimi i dënimit me kusht për shkak të kryerjes se veprave penale gjatë kohës së 
verifikimit (neni 53), revokimi i dënimit me kusht për shkak të veprave penale të 
kryera më parë (sipas nenit 54 ) dhe revokimi i dënimit me kusht për shkak të mos 
përmbushjes së kushteve të parapara me ligj (sipas nenit 55 të KPP-së). Duhet theksuar 
se në të gjitha rastet e mësipërme dënimi me kusht mund të revokohet vetëm gjatë 
kohës së verifikimit.1049 Mirëpo, nëse personi i dënuar me kusht gjatë kohës së 
verifikimit kryen vepër penale për të cilën kërkohet revokimi i dënimit me kusht, e kjo 
është konstatuar me aktgjykim të formës së prerë, vetëm pas skadimit të kohës së 
verifikimit, dënimi me kusht mund të revokohet jo më vonë se një vit nga skadimi i 
kohës së verifikimit (neni 56 paragrafi 1 i KP). Të njëjta kushte vlejnë edhe për 
revokimin e dënimit me kusht për shkak të mospërmbushjes së kushteve të shqiptuara 
nga gjykata. Në të vërtetë, kur i dënuari me kusht brenda afatit të caktuar nga gjykata 
nuk përmbush kushtin e shqiptuar nga gjykata, gjykata mund të revokojë dënimin me 
kusht jo më vonë se një vit nga skadimi i kohës për përmbushjen e detyrimit (neni 56 
paragrafi 2).  
Me dispozitat e këtij neni rregullohet shlyerja e detyrueshme me dënimit me kusht nga 
ana e gjykatës sipas detyrës zyrtare, si dënim alternativ. Për dallim nga shlyerja e 
dënimit jashtë gjyqësor sipas detyrës zyrtare nga ana e organit kompetent, ku kërkohet 
që në afat prej një vjeti nga skadimi i periudhës së verifikimit i dënuari të mos kryej 
vepër penale, te rehabilitimi gjyqësor kërkohet që në të njëjtën periudhë kohore 
përkatësisht një vit nga dita e pushimit të kohës së verifikimit dënimi me kusht të mos 
revokohet. Më fjalë të tjera, shlyerja gjyqësore e dënimit me kusht nga ky nen ka të bëj 
ekskluzivisht me dënimet me kusht, më të cilat është shqiptuar përmbushja e 
detyrimeve të përcaktuara me ligj brenda kohës së verifikimit. Kjo për arsye se dënimi 
me kusht mund të revokohet edhe për shkak të mos përmbushjes së detyrimeve të 
përcaktuara me nenin 51 paragrafi 2 të KP-së me ç’ rast gjykata vërteton nëse janë 
përmbushur detyrimet, në çfarë mase dhe arsyet e mospërmbushjes së këtyre 
detyrimeve.1050 Në situatën procedurale nga ky nen, nëse dënimi me kusht nuk 
revokohet brenda kohës përkatëse, kjo do të thotë se i dënuari i ka përmbushur 
detyrimet nga neni 51 parag 2. Aktvendimin për shlyerje të dënimit me kusht e merr 
sipas detyrës zyrtare gjykata e shkallës së parë e cila ka shqiptuar dënimin me kusht. 
Ndonëse në këtë nen, nuk flitet asgjë lidhur me verifikimet e nevojshme, megjithatë, 
gjyqtari të cilin e cakton kryetari i kolegjit duhet të verifikojë të dhënat lidhur me 
revokimin e mundshëm, dita kur ka kaluar koha e verifikimit si edhe dita kur ka kaluar 
koha shtesë prej një viti pas skadimit të kohës së verifikimit, përkatësisht kur i dënuari 
i ka përmbushur detyrimet në kuadër të afatit të verifikimit, në afatin e zgjatur ose në 
rast të pamundësisë për të përmbushur nëse i dënuari është liruar nga detyrimet e 
shqiptuara. Para marrjes së këtij aktvendimi nuk kërkohet shprehimisht që të dëgjohet 
prokurori i shtetit, mirëpo nuk përjashtohet mundësia e dëgjimit të prokurorit të 
shtetit1051. Aktvendimi i dërgohet të dënuarit, prokurorit të shtetit dhe organit 
kompetent për mbajtjen e evidencës së të dënuarve. Kundër aktvendimit palët kanë të 

                                                 
1049 Cf. Ibid., fq. 1024. 
1050 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hajrija et. al., fq. 960; Škulić, Milan, Komentar Zakonika o krivičnom 
postupku, Beograd, 2011, fq. 1228. 
1051 Shih: Nenin 521 paragrafi 3 të KPP-së. 
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drejtë ankesë për të cilën vendos Gjykata e Apeli. Pasi kundër aktvendimit për shlyerje 
të dënimit me kusht, të drejtë ankese kanë vetëm palët, më e arsyeshme do ishte që 
aktvendimi për shlyerje të dënimit me kusht t’i dërgohet organit kompetent pasi të ketë 
marrë formën e prerë.1052 
  
Neni 523 [Procedura për shlyerjen e dënimit në bazë të vendimit gjyqësor] 
 
1. Procedura për shlyerjen e dënimit në bazë të vendimit gjyqësor nga neni 

104 i Kodit Penal fillohet me kërkesë të të dënuarit. 
2. Kërkesa i paraqitet gjykatës e cila ka vendosur në shkallë të parë. 
3. Gjyqtarit të cilit i caktohet çështja, së pari konstaton nëse ka kaluar afati i 

paraparë i nevojshëm ligjor, pastaj bën gjurmime të nevojshme, vërteton 
faktet të cilat i pohon kërkuesi dhe mbledh prova për të gjitha rrethanat e 
rëndësishme për vendim. 

4. Gjykata për sjelljet e kërkuesit mund të kërkojë raport nga policia në 
territorin e të cilit ai ka banuar pas mbajtjes së dënimit, ndërsa raport të 
tillë mund ta kërkojë edhe nga administrata e institucionit ku i dënuari ka 
mbajtur dënimin. 

5. Pas kryerjes së gjurmimeve dhe pas dëgjimit të prokurorit të shtetit, kur 
procedura zbatohet sipas kërkesës së tij, gjyqtari ia dërgon lëndën me 
propozim të arsyetuar kolegjit të gjykatës e cila e ka gjykuar çështjen në 
shkallë të parë. 

6. Kërkuesi ose prokurori i shtetit mund të ushtrojë ankesë ndaj vendimit të 
gjykatës për shlyerjen e dënimit. 

7. Kur gjykata refuzon kërkesën për shkak se i dënuari me sjelljen e tij nuk e 
ka arsyetuar shlyerjen e dënimit, i dënuari përsëri mund të paraqesë 
kërkesë pasi të kalojnë dy (2) vite nga dita kur aktvendimi mbi refuzimin e 
kërkesës ka marrë formën e prerë. 

 
Paragrafi 1. 
 
KP përveç rehabilitimit ligjor (neni 103) parashikon edhe rehabilitimin gjyqësor (neni 
104). Me këtë nen rregullohet pikërisht rehabilitimi gjyqësor. Kushtet materiale 
juridike për rehabilitim gjyqësor parashikohen me nenin 104 të KP.  
Rehabilitimi gjyqësor është formë e rehabilitimit fakultativ nga se kjo procedurë 
zhvillohet eksluzivisht me kërkesë të dënuarit. Gjykata e cila ka vendosur në shkallë të 
parë, sipas bindjes së vet lirë vendos nëse janë plotësuar kushtet për rehabilitim. 
Kështu, kjo gjykatë, në bazë të kërkesës të personit të dënuar, mund të vendos që 
dënimi t’i shlyhet nga evidenca e personit të dënuar duke e konsideruar këtë person të 
padënuar nëse plotësohen këto kushte: 1) të ketë kaluar gjysma e afatit përkatës të 
paraparë për rehabilitim ligjor (neni 103 paragrafi i KP-së) dhe 2) nëse personi i dënuar 
gjatë kësaj kohe nuk ka kryer vepër penale. Më tutje. gjykata me rastin e vendosjes për 
shlyerjen dënimit (të parashkruar, ose të përfunduar me falje ose me ndryshim të KP-
së), duhet të merr parasysh këto rrethana: a) sjelljen e personit të dënuar pas mbajtjes së 
dënimit, b) natyrën e veprës penale dhe c) rrethanat të tjera të cilat mund të jenë të 
                                                 
1052 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hajrija et. al., fq. 960. 
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rëndësishme për vlerësimin e përshtatshmërisë së shlyerjes së dënimit. Kur gjykata 
gjen se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për rehabilitim, merr aktvendim me të cilin 
refuzon kërkesën për rehabilitim. Mirëpo, koha e nevojshme për rehabilitim llogaritet 
nga dënimi i shqiptuar me aktgjykim të formës së prerë, pa marr para sysh dënimin e 
shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë. Kështu, kur dënimi është ndryshuar në 
procedurën lidhur me ankesë ose në procedurën lidhur me mjetet e jashtëzakonshme, 
koha e domosdoshme për rehabilitim llogaritet sipas dënimit të ri, ndërkaq afati 
llogaritet prej ditës kur aktgjykimi ka marr formën e prerë.1053  
 
Paragrafi 2. 
 
Kërkesën për rehabilitim i dënuari ia paraqet gjykatës e cila ka vendosur në shkallë të 
parë. Për kërkesën vendos gjykata në kolegj prej tre gjyqtarëve. 
 
Paragrafi 3. 
 
Para se të vendoset për kërkesën, me urdhër të kryetarit të gjykatës ose me orarin 
vjetor, caktohet gjyqtari i çështjes i cili bën gjurmime të nevojshme. Në kuadër të 
gjurmimeve konstatohet nëse ka kaluar koha e paraparë me ligj për ushtrimin e 
kërkesës, nëse është fjala për dënim me burgim mbi pesëmbëdhjetë ose burgim të 
përjetshëm,1054 dhe nëse ka kaluar afati për përsëritjes së kërkesës (paragrafi 7 i këtij 
neni). Nëse nuk janë përmbushur kushtet për rehabilitim, gjyqtari e hedhë kërkesën si 
të pa lejueshme. Po ashtu, gjyqtari e hedhë kërkesën edhe gjatë kohëzgjatjes së 
dënimeve plotësuese ose të masave të trajtimit të detyrueshëm. Më tutje, nëse është 
përmbushur kushti sa i përket afatit që kërkohet për rehabilitim dhe kushtet të 
tjera,vërteton faktet të cilat i parashtron kërkuesi si edhe mbledh edhe provat të tjera 
lidhur rrethana e rëndësishme për të vendosur lidhur me kërkesën përkatësisht nëse i 
dënuari me sjelljet e veta gjatë kohës së ekzekutimit të dënimit, por edhe pas mbajtjes 
së dënimit, meriton rehabilitimin si edhe nëse i dënuari e ka kompensuar dëmin e 
shkaktuar me vepër penale. Si mund të shihet deri sa rehabilitimi ligjor vjen në 
shprehje në bazë të ligjit, rehabilitimi gjyqësor varet nga vlerësimi i gjykatës nëse i 
dënuari e ka merituar ose jo rehabilitimin.  
 
Paragrafi 4. 
 
Në kuadër të gjurmimeve të mëtejme lidhur me sjelljet e të dënuarit, gjykata mund të 
kërkojë raport nga policia në territorin e të cilës i dënuari ka banuar pas mbajtjes së 
dënimit. Po ashtu, gjykata mund të kërkojë raport për sjelljet e të dënuarit gjatë 
mbajtjes së dënimit. Në raportet e tyre, policia ose administrata e institucionit ku i 
dënuari ka mbajtur dënimin mund të theksojnë rrethana të ndryshme lidhur me sjelljet e 
të dënuarit në rrethin ku jeton pas kthimit nga institucioni për mbajtjen e dënimit me 
burgim, statusin tij familjar dhe përmbushjen e detyrimeve familjare, statusin e tij në 
punë: nëse është i punësuar nëse e ka pranuar punën e ofruar, nëse e ka mbajtur vendin 
e punës, nëse e ka pranuar rikualifikimin e ofruar, specializimin plotësues si edhe 
                                                 
1053 Ilić, Goran et. al., fq. 1299. 
1054 Neni 103 paragrafi 3 i KPP-së. 
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mundësitë të tjera të ngjashme të cilat lehtësojnë punësimin e ri, si e shfrytëzon kohën 
e lirë, shoqërimin me persona të prirur për të kryer vepra penale, si edhe sjelljet e tij 
gjatë kohës së mbajtjes së dënimit, që tregojnë për dëshirën për reintegrimin e plotë në 
shoqëri pas kthimit në liri si p.sh. përfundimi i shkollimit, aftësimi për profesion të ri, 
respektimi i rendit shtëpiak etj.1055 Raportet e policisë në territorin e së cilës i dënuari 
ka banuar, përfshirë më shumë vende suksesive të banimit nuk duhet të mbështetën në 
mbledhje jo formale të informatave por duhet të bazohen në evidencat zyrtare të 
organeve shtetërore si p.sh. shqiptimi i dënimit për kundravajtje, shqiptimi ndalime etj. 
Gjykata raporte të ngjashme mund të sigurojë edhe nga organet të tjera shtetërore, në 
kuadër të kompetencave të tyre.1056  
 
Paragrafi 5. 
 
Gjyqtari me të përfunduar gjurmimet detyrohet të dëgjojë prokurorin e shtetit, i cili 
mund të pajtohet ose ta kundërshtojë kërkesën për rehabilitim. Pas kësaj gjyqtari ia 
dërgon lëndën me propozim të arsyetuar kolegjit të gjykatës e cila ka gjykuar çështjen 
në shkallë të parë për të vendosur lidhur me kërkesën për rehabilitim. Në këtë rast 
shkresat e lëndës i dërgohen kolegjit të gjykatës së shkallës së parë edhe për veprat 
penale për të cilat ka gjykuar gjyqtari i vetëm.  
 
Paragrafi 6. 
 
Lidhur kërkesën për rehabilitim vendos kolegji i gjykatës e cila ka gjykuar në shkallë të 
parë. Kundër vendimit të kolegjit kërkuesi ose prokurori i shtetit mund të ushtrojnë 
ankesë sipas rregullave të përgjithshme për paraqitje të ankesës kundër aktvendimit (neni 
408). Për ankesë vendos Gjykata e Apelit. Si mund të shihet, në dispozitën të cilën po e 
komentojmë, si subjekt i ankesës përmendet “kërkuesi” në vend të dënuarit, që len për të 
kuptuar se kërkesën për rehabilitim mund ta paraqesin edhe personat të tjerë. Mirëpo, cili 
subjekt është bartës real i kërkesës për rehabilitim, kjo përcaktohet me nenin 523 
paragrafi 1. Në të vërtetë, sipas kësaj dispozite subjektet e kërkesës për rehabilitim janë i 
dënuari dhe mbrojtësi i cili bashkë me kërkesën duhet të dorëzojë edhe autorizimin për të 
ndërmarr këtë veprim procedural. Në këtë kontekst duhet theksuar se veprimet 
procedurale penale sipas rregullit i ndërmarrin vetëm palët në interes të tyre. Mirëpo, për 
të ndërmarr veprimet procedurale edhe personat të tjerë, është e domosdoshme që kjo 
shprehimisht të parashikohet me dispozitat përkatëse të KPP-së, siç është rasti me mjetet 
juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme. Për këtë arsye gjykata duhet të hedhë 
kërkesën e cila nuk është paraqitur nga i dënuari ose mbrojtësi i tij i cili duhet të ketë 
autorizim të veçantë për paraqitje të kërkesës për rehabilitim.1057 
 
Paragrafi 7. 
 
I dënuari mund ta përsërisë kërkesën për rehabilitim vetëm pasi të kalojnë dy vite nga 
dita kur aktvendimi mbi refuzimin e kërkesës ka marrë formën e prerë, në rastet kur 

                                                 
1055 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hajrija et. al., fq. 962. 
1056 Vasiljević, Grubač 2, fq. 1026. 
1057 Škulić 2, fq. 1300. 
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kërkesën e ka refuzuar për shkak se i dënuari me sjelljen e tij nuk e ka arsyetuar 
shlyerjen e dënimit. Mirëpo, kur refuzimi është bërë për shkaqe të tjera si p.sh. kur 
kërkesa është paraqitur para skadimit të kohës së paraparë me ligj (neni 103 paragrafi 
2), kërkesa e tillë, pas evitimit të këtyre mangësive, mund të paraqitet pa marr para 
sysh këtë afat.1058 
 
Neni 524 [Efekti i shlyerjes nga evidenca e dënimeve] 
 

Dënimi i shlyer nuk shënohet në certifikatën e lëshuar të bazuar në eviden-
cën e dënimeve për realizimin e të drejtave të individëve. 

 
Me këtë dispozitë rregullohen efektet e dënimeve të shlyera sipas detyrës zyrtare ose në 
bazë të kërkesës së të dënuarit. Kështu, efekt i drejtpërdrejt i dënimit të shlyer është 
fakti se dënimi i shlyer nuk shënohet në certifikatën e cila lëshohet për realizimin e 
drejtave të qytetarëve, bazuar në evidencën e të dënuarve.1059 Për më tepër efektin e 
dënimeve të shlyera duhet shikuar në kontekst të dispozitës nenit 103 paragrafi1 të KP-
së, sipas së cilës personi të cilit i është shlyer dënimi nuk konsiderohet i dënuar në 
kuptimin e plotë të fjalës.  

                                                 
1058 Vasiljević, Grubač 2, fq. 1026. 
1059 Ndërkaq, lidhur me përmbajtjen e dosjes penale dhe zbulimin e të dhënave nga dosja penale shih: nenin 
105 paragrafi 1-5 të KP. 
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Kapitulli XXXVI: Procedura për kompensim dëmi, rehabilitim dhe për ushtrimin  

e të drejtave të tjera të personave të dënuar ose të arrestuar pa 
arsye 

 
Ky kapitull përmban dispozita të karakterit procedural dhe material lidhur me 
kompensimin, rehabilitimin dhe realizimin e të drejtave të tjera të personave të dënuar 
ose të arrestuar pa arsye.  
Çdo person i dënuar, arrestuar, ndaluar, ose i paraburgosur në mënyrë të paligjshme ka 
të drejtë në rehabilitim të plotë, kompensim të drejtë nga mjetet buxhetore dhe të drejta 
të tjera të parapara me ligj.1060 Po ashtu, sipas nenit 29 paragrafi 5 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës, çdo kush që është ndaluar ose arrestuar në kundërshtim me 
dispozitat kushtetuese me të cilat rregullohet e drejta e lirisë dhe sigurisë, gëzon të 
drejtën e kompensimit në mënyrën e parashikuar me ligj. Në anën tjetër, e drejta për 
kompensim të dëmit për dënim dhe arrestim pa arsye garantohet edhe me dokumentet 
ndërkombëtare më të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. 
Kështu, sipas nenit 5 paragrafi 5 të KEDNj-së, çdo kush që ka qenë viktimë e një 
arresti ose ndalimi në kundërshtim me dispozitat e këtij neni, gëzon të drejtën për 
kompensim. Njëkohësisht, me nenin 3 të Protokollit nr. 7 të KEDNj-së parashikohet e 
drejta për kompensim të dëmit për shkak të aktgjykimit të gabuar. Me dispozitën e 
nenit 9 parag 5 të PNDCP-së parashikohet që çdo njeri që është viktimë e një arresti 
apo ndalimi të paligjshëm e gëzon të drejtën e kompensimit të dëmit. Ndërkaq, me 
nenin 14 paragrafi 6 të këtij Pakti personit të dënuar gabimisht i njihet e drejta për 
kompensim të dëmit në përputhje me ligjin e shtetit përkatës.  
Me dispozitat e këtij kapitulli rregullohet kompensimi i dëmit dhe realizimi i të 
drejtave të tjera të personave të dënuar dhe të arrestuar pa arsye. Me fjalë të tjera, me 
këto dispozita rregullohet vetëm dëmi i cili i është shkaktuar të pandehurit për shkak të 
dënimit pa arsye por jo edhe dëmi i cili u shkaktohet palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë 
proceduralë. Si të tilla dispozitat mbi kompensimin e dëmit të personave të dënuar pa 
arsye nuk bëjnë pjesë as në dispozitat e përgjithshme të Ligjit mbi marrëdhëniet 
detyrimeve e as në dispozitat mbi përgjegjësinë e shtetit për dëmin e shkaktuar me 
veprimet e pa drejta të organeve të veta, përkatësisht të zyrtarëve shtetëror, ku një nga 
kushtet e përgjegjësisë së organeve shtetërore është përgjegjësia për punën e 
paligjshme dhe të pa drejtë të zyrtarëve shtetëror. Për dallim nga këto dispozita, sipas 
dispozitave për kompensim nga ky kapitull nuk kërkohet që gjykata të ketë vepruar në 
mënyrë të kundërligjshme dhe të padrejtë por mjafton që një person të jetë dënuar dhe 
arrestuar pa arsye.1061 Në praktikën gjyqësore një person rrallë herë dënohet pa arsye 
me fajin e gjyqtarit e shumë më shpesh me fajin e personave të tretë (dëshmitarëve ose 
ekspertëve të rrem, përdorimit të shkresave të rreme etj) ose pa fajin e askujt (paraqitja 
e fakteve dhe provave të reja) ose për shkak të rrethanave të rastësishme. Kështu, kur 
dëmi është shkaktuar me fajin e personave të tretë ose siç u tha më sipër pa fajin e 

                                                 
1060 Neni 16 i KPP-së 
1061 Krahaso: Pavišić 3, fq. 556.  
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askujt në këtë rast sipas rregullave të përgjithshme mbi kompensimin e dëmit e mban 
vet personi i cili është dënuar pa arsye.1062  
Lidhur me bazën juridike të këtij instituti ka mendime të ndryshme.1063 Mirëpo, sipas 
dispozitave të këtij kapitulli si bazë juridike për kompensim të dëmit, rehabilitim dhe 
për realizimin e të drejtave të tjera të personave të dënuar ose të arrestuar pa arsye 
rezulton të jetë shkelja e këtyre të drejtave themelore të njeriut: a) të drejtës në gjykim 
të drejtë dhe b) dhe të drejtës së lirisë. Kjo për arsye se veprimet e organeve proceduese 
me rastin e dënimit dhe privimit pa arsye përbëjnë format të rënda të shkeljes së këtyre 
të drejtave.  
 
 
1. Procedura për kompensimin e dëmit të personave të dënuar ose arrestuar pa 

arsye 
 
Neni 525 [Personat të cilët kanë të drejtë kompensimi për gjykim të paarsyeshëm] 
 
1. Të drejtë në kompensim dëmi për dënim të paarsyeshëm ka personi kundër 

të cilit është shqiptuar sanksioni penal në formë të prerë ose që është 
shpallur fajtor dhe është liruar nga dënimi por që më vonë, sipas mjetit të 
jashtëzakonshëm juridik, procedura e rishikuar është pushuar në formë të 
prerë ose me aktgjykim të formës së prerë është liruar nga akuza ose akuza 
është refuzuar, përveç në këto raste: 
1.1. kur pushimi i procedurës ose aktgjykimi me të cilin akuza është 

refuzuar ka ndodhur për arsye se në procedurën e re i dëmtuari 
është tërhequr nga propozimi si rezultat i marrëveshjes me të 
pandehurin; ose 

1.2. kur në procedurën e rishikimit me aktvendim është refuzuar akuza 
për shkak të moskomptencës së gjykatës, e paditësi i autorizuar e ka 
ndërmarrë ndjekjen në gjykatën kompetente. 

2. I dënuari nuk ka të drejtë në kompensim dëmi në qoftë se me pohimin e tij 
të rremë ose në mënyrë tjetër ka shkaktuar me qëllim dënimin e tij, përveç 
kur për këtë ka qenë i detyruar. 

3. Në rast të dënimit për vepra penale në bashkim, e drejta në kompensim 
dëmi ekziston për veprën penale për të cilën plotësohen kushtet për njohjen 
e kompensimit. 

 
Paragrafi 1. 
 
Shteti gjatë ushtrimit të drejtës në dënim (ius puendi) megjithatë nuk mund të veprojë 
në mënyrë arbitrare nga se kufizohet me dispozitat e së drejtës penale dhe të drejtës së 
procedurës penale. Në këtë kontekst duhet vështruar edhe të drejtën për kompensim të 
dëmit për dënim ose arrestim pa arsye. Në të vërtetë, kur sipas dispozitës së këtij neni 
një person dënohet ose arrestohet pa arsye, për shkak të shkeljes së të drejtave 

                                                 
1062 Krahaso:Vasiljević, Grubač 2, fq. 1032. 
1063 Mbi bazën juridike të kompensimit të dëmit të personave të dënuar ose të arrestuar pa arsye më 
hollësisht shih: Škulić, Millan, Komentar Zakonika o krivičnom postupku, Beograd, 2011, fq. 1304-1311. 
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themelore të njeriut, shteti detyrohet të bëjë kompensimin e dëmit, rehabilitimin dhe 
realizimin e të drejtave të tjera. Mirëpo, për të realizuar një person të drejtën në 
kompensim të dëmit duhet paraprakisht të plotësohen kumulativsht këto kushte: 1) të 
ekzistojë vendimi i gjykatës me të cilin është shqiptuar sanksioni penal në formë të 
prerë (dënimi ose masa edukuese) ose është shpallur fajtor dhe është liruar nga dënimi 
dhe 2) që më vonë sipas mjetit të jashtëzakonshëm juridik procedura e re është pushuar 
në formë të prerë ose me aktgjykim të formës së prerë është liruar nga akuza ose akuza 
është refuzuar. Procedura e re sipas mjetit të jashtëzakonshëm mund të fillohet me 
kërkesë për rishikim të procedurës penale ose me kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë. 
Me fjalë të tjera, vendimet në fjalë duhet të jenë marr në procedurën e re sipas mjetit të 
jashtëzakonshëm dhe jo në procedurën sipas ankesës si mjet i rregullt juridik ose në 
procedurat e veçanta (p.sh. amnistija) 1064. Si mund të shihet të pandehurit i lejohet e 
drejta në kompensim edhe në rastet kur në procedurën e re lidhur me mjetet e 
jashtëzakonshme pushohet procedura ose refuzohet akuza. Në këtë mënyrë të 
pandehurit i mundësohet të realizojë të drejtën në kompensim në rastet kur prokurori i 
shtetit në procedurën e re tërhiqet nga ndjekja dhe gjykata refuzon akuzën, para se 
gjithash për shkak se prokurori i shtetit gjithmonë duke u tërhequr nga ndjekja mund të 
evitojë shqiptimin e aktgjykimit lirues, në bazë të cilit i pandehuri do të realizonte të 
drejtën në kompensim. Në rastet e pushimit të procedurës, aktgjykimit lirues ose 
aktgjykimit me të cilin refuzohet akuza, në procedurën e rregullt të shkallës së parë ose 
të shkallës së dytë, i pandehuri nuk ka të drejtë në kompensim të dëmit as sipas 
rregullave të KPP-së e as sipas dispozitave të tjera ndonëse në këtë rast megjithatë ka 
dëm (dëm moral dhe material për shkak të shpenzimeve të procedurës penale). I 
pandehuri në këtë situatë procedurale ka të drejtë në shpenzimet e domosdoshme dhe 
shpërblimin për mbrojtësin e tij. Por, për këto shpenzime nuk vendoset sipas 
dispozitave të këtij kapitulli por sipas dispozitave me të cilat rregullohen shpenzimet e 
procedurës penale në gjykatën e shkallës së parë dhe të dytë.1065 I pandehuri nuk ka të 
drejtë në kompensim të dëmit edhe në rastet e rishikimit jo të drejtë procedurës 
penale1066 dhe zbutjes së jashtëzakonshme të dënimit1067 Kjo për arsye se lidhur me 
kërkesën për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit dhe për rishikim jo të drejtë, gjykata 
nuk merr vendim për pushim të procedurës penale, për lirim nga akuza ose refuzimin e 
akuzës.1068 Për më tepër sipas kërkesës për zbutje të jashtëzakonshme, vetëm 
shkurtohet koha për të cilën është shqiptuar dënimi dhe nuk vjen te pushimi i 
procedurës penale, aktgjykimi lirues ose aktgjykimi refuzues. Në rastet e rishikimit jo 
të drejtë procedurës penale, një person nuk ka të drejtë në kompensim të dëmit ngase 
në këtë rast nuk bëhet fjalë për procedurën e re ngase se aktgjykimi dënues ndryshon 
vetëm sa i përket vendimit mbi dënimin. Për të realizuar të drejtën në kompensim të 
dëmit mjafton që aktgjykimi të jetë i formës së prerë dhe është irelevante nëse 
aktgjykimi është ekzekutuar (p.sh. kur për shkak të sëmurjes është shtyrë ekzekutimi 
dhe në ndërkohë në procedurën e rishikuar është marrë aktgjykim lirues). Dhe në të 
                                                 
1064 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hajrija, Hadžiomeragić Malik, Jurčević Marinko, Simović Miodrag, Komen-
tari Zakona o krivičnom /kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini, Vjeće Evrope i Evropska Komisija, 
Sarajevo, 2005, fq. 1001. 
1065 Neni 451 paragrafi 1. 
1066 Neni 420. 
1067 Neni 429. 
1068 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 1033. 
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kundërtën një person nuk gëzon të drejtën në kompensim sipas dispozitës së këtij neni 
edhe kur dënimi është ekzekutuar plotësisht ose pjesërisht (neni 367 paragrafi 8), 
ndërkaq te dënimi i formës së prerë nuk vjen për shkak se në procedurën e ankesës, 
aktgjykimi dënues është prishur. Në këtë rast, kompensimi i dëmit mund të bëhet në 
bazë të nenit 529 paragrafi 1, nga se i pandehuri do të ishte në paraburgim sikur të mos 
të dërgohej me kërkesën e tij në mbajtje të dënimit para se aktgjykimi të ketë marrë 
formën e prerë. Po ashtu, një person nuk ka të drejtë në kompensim të dëmit në rastet 
kur në procedurën e mjeteve të jashtëzakonshme juridike vepra penale është kualifikuar 
më butë. Kjo për arsye se në këtë rast, i pandehuri gëzon të drejtën në rehabilitim sipas 
nenit 530.1069 
Lidhur me vendimet e marra në procedurën e re sipas mjeteve juridike përkatëse 
ekzistojnë dy përjashtime:  
a. pushimi i procedurës ose aktgjykimi me të cilin akuza është refuzuar në 

procedurën e re nuk duhet të jetë pasoje e tërheqjes së prokurorit të shtetit nga 
ndjekja për shkak të tërheqjes së të dëmtuarit nga propozimi për ndjekje si rezultat 
i marrëveshjes me të pandehurin. Sipas KPP-së në fuqi paditës i vetëm i autorizuar 
është prokurori i shtetit, mirëpo për disa vepra penale prokurori i shtetit mund të 
ndërmerr ndjekjen vetëm me propozim të dëmtuarit. Në rastet kur ndjekja nga ana 
e prokurorit të shtetit kushtëzohet me propozimin e të dëmtuarit, mirëpo i dëmtuari 
në ndërkohë tërhiqet nga propozimi, prokurori i shtetit në këtë rast detyrohet të 
tërhiqet nga ndjekja, tërheqje kjo që për pasojë ka pushimin e procedurës penale 
ose aktgjykimin refuzues. Tërheqja e prokurorit të shtetit nga ndjekja duhet të jetë 
ekskluzivisht rezultat i marrëveshjes së të dëmtuarit me të pandehurin dhe jo për 
ndonjë arsye tjetër. Prandaj, në këto raste të pushimit të procedurës ose refuzimit të 
akuzës personi i dënuar pa arsye nuk ka të drejtë në kompensim të dëmit. 
Marrëveshja ndërmjet të dëmtuarit dhe të pandehurit mund të bëhet me gojë ose 
me shkrim para shqyrtimit gjyqësor ose edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor. Objekt i 
marrëveshjes ndërmjet të dëmtuarit dhe të pandehurit mund të jetë që i pandehuri 
të bëj kompensimin e dëmit të shkaktuar me vepër penale ndërkaq i dëmtuari të 
tërheq propozimin për ndjekje. 

b. përjashtimi tjetër ka të bëj me rastet e marrjes së aktgjykimit refuzues për shkak të 
moskompetencës së gjykatës. Në të vërtetë, në rastet kur në procedurën e re 
gjykata me aktgjykim (dhe jo me aktvendim)1069F

1070 refuzon akuzën për shkak të mos 
kompetencës së gjykatës, ndërkaq në ndërkohë prokurori i shtetit (dhe jo paditësi i 
autorizuar)1070F

1071 ndërmerr ndjekjen para gjykatës kompetente. Në këtë rast është e 
qartë se ky vendim nuk ka karakter të vendimit të pa arsyeshëm që do të thotë se 
një person nuk ka të drejtë në kompensim të dëmit. E drejta për kompensim 
eventualisht mund të paraqitet lidhur me aktgjykimin të cilin do e marr gjykata 
kompetente. Mirëpo, në rastet kur prokurori i shtetit nuk e ndërmerr ndjekjen në 
gjykatën kompetente brenda tre muajve nga dita e marrjes së aktgjykimit (jo 
aktvendimit për arsyet që u theksuan më sipër), personi i dënuar pa arsye mund të 

                                                 
1069 Krahaso: Cf. Ibid., fq. 1034. 
1070 Në bazë të nenit 363 gjykata pa përjashtim me aktgjykim e refuzon akuzën. 
1071 Duke qenë se sipas KPP-së në fuqi paditës është ekskluzivisht prokurori i shtetit konsiderojmë se në 
vend shprehjes “paditës i autorizuar”, të përdoret shprehja “prokuror i shtetit” ose vetëm 
shprehja”paditës.” 
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paraqes kërkesën për kompensim të dëmit. Në rastet kur prokurori i shtetit (jo 
paditësi i autorizuar nga arsyet që u theksuan më sipër) ndërmerr ndjekjen në 
gjykatën kompetente, procedura për kompensim dëmi për dënim pa arsye 
pezullohet derisa të përfundojë procedura penale.1072 

 
Paragrafi 2. 
 
Në disa situata procedurale, ndonëse plotësohen kushtet për dënim të pa arsyeshëm, 
megjithatë do ishte e pa drejtë që këtyre personave t’u njihet e drejta në kompensim 
dëmi për dënim të pa arsyeshëm. Kështu, personi i dënuar pa arsye nuk ka të drejtë në 
kompensim dëmi në qoftë se me qëllim i ka kontribuar dënimit të tij: a) me pohimin e 
rremë ose b) në ndonjë mënyrë tjetër. Në këtë rast pohimi i rremë ose mënyrat të tjera 
të ndikimit (p.sh. identiteti i rremë, vënia në lajthim e dëshmitarëve me pohimin e 
rremë, kurdisja (podmetanje) e fakteve dhe provave etj.) për pasojë të drejtpërdrejtë 
duhet të kenë dënimin e një personi. Më fjalë të tjera, këta persona duhet të kenë pas 
qëllim kryesor marrjen e vendimit gjyqësor që konsiston në shqiptimin në formë të 
prerë të njërit nga dënimet ose të shpalljes fajtor dhe të lirimit nga dënimi. Po ashtu, me 
rastin e shqiptimit të dënimit në formë të prerë, pohimi i të pandehurit duhet të ketë 
qenë provë vendimtare. Motivet e të pandehurit për pohim të rremë ose veprime të tjera 
të cilat kanë shkaktuar dënimin mund të janë të ndryshme: p.sh. për të mbrojtur të 
afërmin, për të bishtëruar përgjegjësisë penale kryerësi i vërtetë i veprës penale, për të 
keqpërdorur të drejtën në kompensim të dëmit etj. Në cilat prova mbështet dënimi 
përkatësisht cili është kontributi i pohimit të rremë të fajësisë ose veprimeve të tjera të 
pandehurit të cilat kanë sjellë te dënimi shihet nga arsyetimi i aktgjykimit. 
Konsiderohet se nuk ka pohim të rremë i cili do të përjashtonte të drejtën në 
kompensim në qoftë se i pandehuri në procedurën paraprake ka pranuar kryerjen e 
veprës penale ndërkaq në shqyrtimin gjyqësor dhe në ankesë kundër aktgjykimit ka 
mohuar kryerjen e veprës penale, e gjykata në pohimin nga procedura paraprake e ka 
mbështetur aktgjykimin.1073 I pandehuri nuk ka të drejtë në kompensim dëmi edhe në 
rastet kur aktgjykimin e ka marrë mbi pohimin e rrem të të pandehurit, kundër të cilit 
ka paraqitur ankesë, por vetëm sa i përket vendimit mbi dënimin, duke mos mohuar 
kryerjen e veprës penale.1074 Me rastin e vlerësimit nëse pohimi përkatës ka qenë i 
rremë duhet marr parasysh në veçanti të drejtën e të pandehurit në mbrojtje, mënyrën e 
mbrojtjes, përdorimin e disa por jo të gjitha mjeteve provuese, paraqitjen e ankesës 
përkatësisht mosparaqitjen e ankesës etj. Në këtë rast të gjitha veprimet procedurale të 
dënuarit duhet të ndërlidhën në mënyrë të drejtpërdrejtë me dënimin, ngase pa lidhje të 
drejtpërdrejtë kauzale nuk ka pohim të rremë ose ndonjë mënyrë tjetër të marrjes së 
aktgjykimit dënues.1075  
Dhe në fund, në qoftë se i pandehuri ka dhënë pohimin e rremë duke qenë i detyruar ta 
pohojë veprën penale, i pandehuri nuk e humbë të drejtën në kompensim. Kjo për arsye 
se në këtë rast fjala është për provë të papranueshme dhe të kundërligjshme.1076  

                                                 
1072 Neni 526 paragrafi 3. 
1073 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 1034. 
1074 Ibid. 
1075 Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al. op. cit., fq. 1002. 
1076 Neni 257 paragrafi 2. 
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Paragrafi 3.  
 
Sipas nenit 80 të KP-së, gjykata për veprat penale në bashkim së pari përcakton 
dënimet për çdo vepër penale e mandej për të gjitha këto vepra penale e shqipton 
dënimin unik. KPP-ja të drejtën në kompensim për veprat penale në bashkim e 
rregullon në mënyrë të veçantë, përkatësisht jo në mënyrë integrale por të diferencuar. 
Në rastet kur gjykata shqipton sanksionin penal për veprat penal në bashkim, procedura 
sipas mjetit të jashtëzakonshëm juridik nuk është e domosdoshme të rishikohet për të 
gjitha veprat penale në bashkim por mund të rishikohet vetëm për disa vepra penale për 
të cilat është shqiptuar sanksioni unik. Mirëpo, në qoftë se në procedurën e rishikuar 
për këto vepra penale, gjykata merr aktvendim për pushimin e procedurës penale, 
aktgjykim lirues ose refuzues, gjykata do ta ndryshojë aktgjykimin sa i përket dënimit, 
pasi që aktgjykimi i mëparshëm i formës së prerë nuk mund të ekzekutohet në një 
pjesë. Në këtë rast të pandehurit do t’i njihet e drejta në kompensim për shkak të 
shqiptimit të dënimit pa arsye përkitazi me veprat penale për të cilat është vërtetuar se 
është shqiptuar dënim i pa arsyeshëm, ndërkaq përkitazi me veprat penale të tjera 
sanksioni do të ekzekutohet.1077 Me fjalë të tjera, i dënuari për veprat penale në 
bashkim mund të realizojë të drejtën në kompensim dëmi në pikëpamje vetëm të atyre 
veprave penale për cilat janë plotësuar kushtet për kompensim të dëmit. 
 
Neni 526 [Kërkesa për kompensim nga organi administrativ dhe parashkrimi i saj] 
 
1. E drejta për kompensim dëmi parashkruhet tri (3) vjet pas formës së prerë 

të aktgjykimit të shkallës së parë me të cilin i akuzuar është liruar nga 
akuza ose me të cilin është refuzuar akuza, apo nga forma e prerë e 
aktvendimit me të cilin hudhet aktakuza ose pushohet procedura. Kur për 
ankesë vendos gjykata më e lartë, e drejta për kompensim parashkruhet 
pas tri (3) vitesh nga dita e marrjes së vendimit nga gjykata e tillë. 

2. Para se të paraqesë padinë në gjykatë për kompensim dëmi, i dëmtuari 
kërkesën e tij ia drejton organit publik kompetent në lëmin e çështjeve 
gjyqësore për arritjen e marrëveshjes për ekzistimin e dëmit, llojin dhe 
lartësinë e kompensimit. 

3. Në rastin nga paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2. neni 525 i këtij Kodi, kërkesa 
mund të vendoset vetëm kur paditësi i autorizuar nuk e ka ndërmarrë 
ndjekjen në gjykatën kompetente brenda tre (3) muajve nga dita e marrjes 
së aktvendimit të formës së prerë. Nëse pas kalimit të këtij afati paditësi i 
autorizuar ndërmerr ndjekjen në gjykatën kompetente, procedura për 
kompensim dëmi pezullohet derisa të përfundojë procedura penale. 

 
Paragrafi 1. 
 
Në paragrafin 1 të këtij neni nuk përcaktohet afati brenda të cilit duhet të paraqitet 
kërkesa për kompensim, por përcaktohet shprehimisht se kjo e drejtë parashkruhet tri 
vjet pas formës së prerë të aktgjykimit të shkallës së parë me të cilin i akuzuar është 
liruar nga akuza ose me të cilin është refuzuar akuza, apo nga forma e prerë e 
                                                 
1077 Škulić 2, fq. 1311. 



Rexhep Murati 

1219 

aktvendimit me të cilin hedhet aktakuza ose pushohet procedura. Ndërkaq, në rastet kur 
për ankesë vendos gjykata më e lartë, e drejta për kompensim parashkruhet pas tri 
vitesh nga dita e marrjes së vendimit nga gjykata e lartë. Me fjalë të tjera afati prej tri 
viteve nuk rrjedh prej momentit kur gjykata me lartë vendos lidhur me ankesë, por prej 
momentit kur të dëmtuarit i dorëzohet vendimi i gjykatës më të lartë. Nëse afati 
parashkrimit prej tri vjetëve do rridhte prej momentit marrjes së vendimit, në këtë 
mënyrë praktikisht do të shkurtohej afati i parashkrimit për aq kohë sa ka kaluar prej 
momentit të marrjes së vendimit nga gjykata e më lartë e deri te dorëzimi i vendimit të 
dëmtuarit.1078  
Sipas paragrafit 1 të këtij neni i dënuari pa arsye, duhet që brenda afatit prej tri vjetëve 
t’i drejtohet me kërkesë për kompensim të dëmit organit administrativ ose gjykatës. 
Kusht primar është që kërkesa të paraqitet brenda tri viteve, në kundërtën me kalimin e 
këtij afati kërkesa për kompensim parashkruhet. 
 
Paragrafi 2. 
 
E drejta për kompensim të dëmit mund të realizohet në procedurën e cila përbëhet prej 
dy fazave: a) procedurës administrative dhe procedurës gjyqësore (procedurës civile). 
Faza e parë e procedurës për kompensim zhvillohet para organit administrativ 
(Ministrisë së Drejtësisë) dhe si e tillë është e detyrueshme. Fazën e dytë e përbën 
procedura gjyqësore e cila zhvillohet vetëm kur nuk arrihet marrëveshja për 
kompensim të dëmit para organit administrativ.  
Më fjalë të tjera, i dënuari pa arsye kërkesën për kompensim së pari ia paraqet organit 
kompetent administrativ me qëllim që të arrijë marrëveshje për kompensim dëmi. Në 
kërkesë duhet të theksohet, baza sipas së cilës kërkohet kompensimi, lloji dhe lartësia e 
dënimit. Arritja e marrëveshjes me organin administrativ, nuk nënkupton pranimin ose 
refuzimin e thjesht të kërkesës por nënkupton përpjekjen e njëmend të dy palëve që 
nëpërmjet marrëveshjes së drejtpërdrejt, përkatësisht këmbimit të mendimeve 
nëpërmjet të shkresave, të arrin marrëveshje të pranueshme rreth lartësisë së 
kompensimit të dëmit. Kështu, nëse arrihet marrëveshja para organit administrativ, i 
dëmtuari nuk ka të drejtë që në procedurë gjyqësore të kërkojë realizimin e së drejtës 
në kompensim të dëmit. Me marrëveshje, duhet që konstatohet ekzistimi i dëmit, lloji 
dhe lartësia e dëmit. Dëmi mund të jetë i ndryshëm (p.sh. fitimi i humbur, mos 
shfrytëzim të pushimit vjetor, për jetë të ndarë nga familja, për shkak të keqësimit të 
gjendjes shëndetësore etj)1079 Mirëpo, nëse para organit administrativ arrihet 
marrëveshje e pjesshme, për pjesën tjetër të dëmit, i dëmtuari pa arsye mund ta 
realizojë në procedurën gjyqësore. Nëse para organit administrativ arrihet marrëveshje 
e plotë, organi administrativ merr aktvendim me të cilin faza e parë e procedurës për 
kompensim përfundon. Ndërkaq, kundër aktvendimit të tillë mund të paraqitet ankesë 
vetëm në procedurën administrative. Në këtë rast aktvendimi i organit administrativ 
paraqet titull ekzekutiv në bazë të cilit të dëmtuarit pa arsye do i kompensohet dëmi. 
 

                                                 
1078 Krahaso: Vasiljević, Grubač, op. cit., fq. 1048. 
1079 Cf. Ibid., fq. 1312. 
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Paragrafi 3. 
 
Marrja e aktgjykimit me të cilin refuzohet akuza për shkak moskompetencës nga neni 
525 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2. nuk është bazë absolute për të paraqitur kërkesën për 
kompensim të dëmit. Kjo për arsye se prokurori i shtetit sipas nenit 525 paragrafi 1 
nënparagrafi 1.2 mundë të ndërmarr ndjekjen para gjykatës kompetente brenda tre 
muajve. Megjithatë, prokurori i shtetit mund të mos vazhdojë ndjekjen penale në 
gjykatën kompetente duke penguar kështu marrjen e aktgjykimit të formës së prerë në 
procedurën e rishikuar pa të cilin nuk mund të realizohet e drejta në kompensim dëmi. 
Ndërkaq, me dispozitën e nenit 526 paragrafi 3 pikërisht mbrohet e drejta e të 
dëmtuarit për kompensim të dëmit nga pasiviteti procedural i pakufizuar i prokurorit të 
shtetit (jo të paditësit të autorizuar për arsyet e theksuara më parë) që në disa raste 
mund të ketë për pasojë mohimin e së drejtës për kompensim të dëmit.1080 Për këtë 
arsye prokurori i shtetit detyrohet që në afatin prej tre muajve nga pranimi i aktgjykimit 
të formës së prerë (jo të aktvendimit për arsyet që u theksuan më parë) për të ndërmarr 
ndjekjen në gjykatën kompetente, ngase me kalimin e këtij afati i dëmtuari fiton të 
drejtën për filluar procedurën për kompensim të dëmit sipas dispozitave të këtij 
kapitulli të KPP-së. Në anën tjetër, nëse procedura për kompensim të dëmit fillon e 
prokurori i shtetit ndërmerr ndjekjen penale pas kalimit të afatit prej tre muajve, në këtë 
rast procedura për kompensim pezullohet deri sa procedura nuk përfundon në formë të 
prerë. Ndërkaq, në rastet kur prokurori i shtetit ndërmerr ndjekjen pasi të ketë 
përfunduar procedura në formë të prerë për kompensim të dëmit, procedura e filluar 
penale nuk ndikon në vendimin e marr për kompensim të dëmit si edhe pagesën e këtij 
dëmi.1081  
 
Neni 527 [Padia për kompensim] 
 
1. Kur kërkesa për kompensim dëmi nuk miratohet ose organi publik kompe-

tent në lëmin e çështjeve gjyqësore dhe i dëmtuari nuk arrijnë marrëveshje 
brenda tre (3) muajsh nga dita e paraqitjes së kërkesës, i dëmtuari mund të 
paraqesë padinë për kompensim dëmi në gjykatën kompetente. Nëse 
arrihet marrëveshje vetëm për një pjese të kërkesës, i dëmtuari mund të 
paraqesë padi për pjesën tjetër të kërkesës. 

2. Derisa zgjat procedura nga paragrafi 1. këtij neni nuk ec afati i para-
shkrimit nga neni 526, paragrafi 1. i këtij Kodi. 

3. Padia për kompensim dëmi paraqitet kundër organit publik kompetent në 
lëmin e çështjeve gjyqësore. 

 
Paragrafët 1 dhe 2. 
 
Procedura gjyqësore si fazë e dytë e procedurës për kompensimin e dëmit zhvillohet 
vetëm në ato raste kur procedura para organit kompetent administrativ nuk ka pas 
sukses. Do të konsiderohet se procedura para organit administrativ nuk ka pas sukses: 
a) kur kërkesa refuzohet në tërësi përkatësisht nuk arrihet marrëveshja me organin 
                                                 
1080 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al. op. cit., fq. 1004. 
1081 Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al. op. cit., fq. 1004-1005. 
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administrativ b) kur kërkesa pjesërisht refuzohet përkatësisht arrihet vetëm marrëveshje 
e pjesshme dhe c) kur organi administrativ nuk merr vendim brenda tre muajve nga 
paraqitja e kërkesës. Me fjalë të tjera, nuk do të ketë procedurë gjyqësore kur kërkesa 
për kompensim para organit administrativ është aprovuar në tërësi.. Gjykata civile 
kushtet e përgjithshme për të parashtruar kërkesën për kompensim të dëmit i vlerëson 
në bazë të KPP-së, ndërkaq llojin dhe lartësinë e dëmit sipas Ligjit mbi marrëdhëniet e 
detyrimeve.1082 Mënyrat e kompensimit mund të jenë të ndryshme por më të shpeshtat 
janë: kompensimi në të holla, të cilat paguhen menjëherë ose me këste ose në formë të 
rentës etj. Kur kompensimi caktohet në formë të rentës, mund të ndryshohet varësisht 
nga rrethanat e reja, të rritet ose të zvogëlohet ose të ndërpritet nga momenti i 
paraqitjes së padisë së re.1083 Gjykata civile ekzistimin e dëmit dhe lartësinë e dëmit 
është e detyruar ta vërtetojë me nxjerrjen e provave përkatëse. I dëmtuari me rastin e 
paraqitjes së padisë nuk është i kufizuar me kërkesën e paraqitur më parë organit 
administrativ as lidhur me llojin e dëmit e as lidhur me lartësinë e dëmit ngase kjo 
procedurë është e pavarur nga procedura para organit administrativ. Me fjalë të tjera, i 
dëmtuari në procedurën kontestimore mund të kërkojë edhe ato forma të kompensimit 
të cilat nuk i ka kërkuar para organit administrativ. Ai ka të drejtë në shpenzimet që i 
ka bërë për zhvillimin e procedurës kontestimore. Më se shpeshti si bazë juridike për të 
kërkuar kompensim është aktgjykimi lirues të cilin e ka marrë gjykata në procedurën e 
rishikimit. I dënuari pa arsye në procedurën kontestimore mund të përfaqësohet 
nëpërmjet përfaqësuesit ligjor ose të autorizuarit sikurse edhe në procedurat të tjera. I 
dëmtuari përveç tjerash, të drejtën për të paraqitur padi në gjykatën civile e fiton edhe 
në rastet kur në procedurën para organit administrativ kërkesa për kompensim vetëm 
pjesërisht është përmbushur. Me fjalë të tjera, i dënuari pa arsye e paraqet padinë vetëm 
për pjesën e mbetur dëmit të paraqitur në kërkesë para organit administrativ. Sipas 
paragrafit 1 të këtij neni përcaktohet në mënyrë shprehimore se afati i parashkrimit nga 
neni 526 paragrafi 1 nuk rrjedhë për aq kohë sa zgjatë procedura sipas padisë për 
kompensimin e dëmit. 
 
Paragrafi 3. 
 
Sipas paragrafit 3 të këtij neni shprehimisht përcaktohet se padia për kompensim dëmi 
paraqitet kundër organit publik kompetent në lëmin e çështjeve gjyqësore (përkatësisht 
Ministrisë së Drejtësisë). Në të vërtetë, padia për kompensim në procedurë civile 
paraqitet kundër Republikës së Kosovës e cila si palë e paditur në këtë kontest ka 
legjitimitet pasiv. I dëmtuari nuk detyrohet të paraqesë ankesë kundër vendimit të marr 
në procedurën administrative të shkallës së parë. Po ashtu i dëmtuari nuk detyrohet të 
fillojë kontestin administrativ. Me fjalë të tjera, i dëmtuari e fiton të drejtën në kontest 
civil menjëherë pas që organi administrativ të ketë marrë vendim në shkallë të parë ose 
me kalimin e afatit prej 3 muajve prej momentit prej kur kërkesa i është paraqitur 
organit administrativ. Gjykata civile duhet që sipas detyrës zyrtare të vërtetoi nëse 
paraprakisht është zhvilluar procedura për arritjen e marrëveshje për kompensim para 
organit administrativ. Nëse, gjykata (me kompetencë lëndore dhe territoriale) gjen se 
nuk është zhvilluar procedurë e tillë, e hedhë padinë civile. 
                                                 
1082 Ligji nr. 04/-L-077, G.Z. e Republikës së Kosovës, nr. 16/19 qershor 2012.  
1083 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 1050. 
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Neni 528 [Kompensimi pas vdekjes së të dëmtuarit] 
 
1. Trashëgimtarët trashëgojnë të drejtën e personit të dëmtuar vetëm për 

kompensim dëmi material. Nëse i dëmtuari ka paraqitur kërkesë, trashë-
gimtarët mund të vazhdojnë procedurën vetëm në kufijtë e kërkesës së 
paraqitur për kompensimin e dëmit material. 

2. Pas vdekjes së të dëmtuarit, trashëgimtarët e tij mund ta vazhdojnë 
procedurën për kompensim dëmi apo ta fillojnë procedurën nëse personi i 
dëmtuar ka vdekur para kalimit të afatit të parashkrimit dhe nëse nuk ka 
hequr dorë nga kërkesa për kompensim. 

 
Paragrafi 1. 
 
Trashëgimtaret qoftë kur vazhdojnë procedurën sipas kërkesës të paraqitur nga i 
dëmtuari, qoftë kur e fillojnë procedurën e kompensimit, ata gëzojnë të drejtën për 
kompensim vetëm të dëmit material. Me fjalë të tjera, vetëm kërkesat që kanë të bëjnë 
me kompensim të dëmit material trashëgohen por jo edhe kërkesat të cilat kanë të bëjnë 
me dëm jo material. Kategoritë e trashëgimtareve të cilët gëzojnë të drejtën në 
kompensim mund të jenë të ndryshme: trashëgimtar ligjor, testamental dhe kontraktual. 
Në rastet kur i dëmtuari ka paraqitur kërkesë, trashëgimtarët mund të vazhdojnë 
procedurën e filluar vetëm në kufijtë e kërkesës së paraqitur, pa marr para sysh nëse 
është fjala për procedurën para organit administrativ apo për procedurën kontestimore 
sipas padisë së të dëmtuarit. Kjo do të thotë, se trashëgimtarët, nuk mund ta rrisin 
përkatësisht ta zgjerojnë ose ndryshojnë bazën e kërkesës, por mund ta zvogëlojnë, të 
vendosin të mos e vazhdojnë procedurën, të tërheqin kërkesën ose të heqin dorë nga 
kërkesa.1084 Procedura për kompensim vazhdon në fazën në të cilën ka qenë në ditën e 
vdekjes së të dëmtuarit përkatësisht para organit administrativ ose sipas padis në 
gjykatën civile. Trashëgimtarët realizojnë të drejtat e tyre për kompensim, duke u 
mbështetur në dëmin që i është shkaktuar ekskluzivisht të dënuarit pa arsye, por nuk 
mund të kërkojnë realizimin e të drejtave të ë cilat ata nuk i kanë shfrytëzuar për shkak 
të dënimit të pa arsyeshëm, të cilat i kanë humbur me vdekjen e të dënuarit pa arsye 
(p.sh. e drejta në mbajtje, të drejtat në bazë të kontratës për mbajtje të përjetshme).1085 
Pa marr parasysh numrin e trashëgimtarëve, kërkesa e tyre e përgjithshme për 
kompensim nuk mund të tejkalojë shumën e përcaktuar në kërkesën e mëparshme për 
kompensim të dëmtuarit.  
 
Paragrafi 2. 
 
Në rastet kur i dëmtuari nuk e ka paraqitur kërkesën para vdekjes, trashëgimtarët mund 
ta paraqesin kërkesën për kompensim të dëmit material pas vdekjes së tij me kusht që 
personi i dëmtuar ka vdekur para kalimit të afatit të parashkrimit dhe nëse nuk ka hequr 
dorë nga kërkesa për kompensim. Në të vërtetë, kur procedura për kompensim nuk 
është zhvilluar fare, trashëgimtarët kërkesën për kompensim e parashtrojnë sipas 

                                                 
1084 Krahaso: Pavišić 3, fq. 560. 
1085 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 1052; Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al. op. cit., fq.1007; Škulić 
2, fq. 1314.  
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dispozitave të këtij kapitulli. Kjo do të thotë, se para se të paraqesin padi në gjykatë, ata 
duhet t’i drejtohen organit publik në lëmin e çështjeve gjyqësore (Ministrisë së 
Drejtësisë) me qëllim të të arritjes së marrëveshjes për ekzistimin e dëmit, llojit dhe 
lartësisë së dëmit. Ndonëse, me dispozitat e KPP-së nuk përcaktohet afati brenda të 
cilit trashëgimtaret mund të fillojnë procedurën për kompensim, duhet konsideruar se 
për trashëgimtarët vlen afati i njëjtë i cili vlen për të dëmtuarin. Pra, për trashëgimtarët 
mënyrë anologe vlen afati i parashkrimit të kërkesës për kompensim i përcaktuar në 
nenin 526, paragrafi 1. Kjo do të thotë se nëse ka kaluar koha e parashkrimit prej tri 
vjetëve, nga dita e formës së prerë të vendimeve përkatëse, ose i dëmtuari para vdekjes 
ka hequr dorë nga kërkesa për kompensim, trashëgimtarët e humbin të drejtën në 
kompensim të dëmit.  
 
Neni 529 [Personat që kanë të drejtë në kompensim për heqje lirie pa bazë] 
 
1. E drejta në kompensim dëmi i takon gjithashtu: 

1.1. personit i cili është mbajtur në paraburgim e kundër tij nuk është 
filluar procedurë penale ose procedura është pushuar me aktvendim 
të formës së prerë ose ai me aktgjykim të formës së prerë është liruar 
nga akuza apo akuza është refuzuar; 

1.2. personit i cili ka mbajtur dënimin me heqje të lirisë dhe me rastin e 
rishikimit të procedurës penale ose kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë i është shqiptuar dënim me burgim më të shkurtër nga 
dënimi të cilin e ka mbajtur, apo i është shqiptuar saksion penal pa 
heqje të lirisë ose është deklaruar fajtor dhe është liruar nga dënimi; 

1.3. personit i cili për shkak të gabimit ose veprimit të paligjshëm të një 
organi është arrestuar pa arsye ose është mbajtur një kohë në 
paraburgim apo në një institucion korrektues për mbajtjen e dënimit 
ose masës së shqiptuar; dhe 

1.4. personit i cili në paraburgim ka kaluar kohë më të gjatë se sa dënimi 
me burgim për të cilin është gjykuar. 

2. Personi i cili sipas nenit 163 të këtij Kodi është arrestuar pa bazë ligjore, i 
takon e drejta në kompensim dëmi në qoftë se kundër tij nuk është caktuar 
paraburgimi ose nëse koha e arrestit nuk i është llogaritur në dënimin e 
shqiptuar për vepër penale ose kundërvajtje. 

3. Kompensim dëmi nuk i takon personit i cili me veprimet e tij të 
palejueshme ka shkaktuar arrestimin. Në rastet nga paragrafi 1. 
nënparagrafët 1.1 dhe 1.2. të këtij neni përjashtohet e drejta në kompensim 
dëmi kur ekzistojnë rrethanat nga neni 525, paragrafi 1, nën-paragrafët 
1.1. dhe 1.2. të këtij Kodi. 

4. Në procedurën për kompensimin e dëmit në rastet e parapara në para-
grafët 1. dhe 2. të këtij neni, dispozitat e këtij kapitulli zbatohen përshtat-
shmërisht. 
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Paragrafi 1. 
 
Sipas KPP-së të drejtë në kompensim të dëmit kanë jo vetëm personat e dënuar pa 
arsye por edhe personat e privuar lirie përkatësisht të arrestuar në mënyrë të paligjshme 
ose pa arsye. Ndërmjet ligjshmërisë së privimit të lirisë ose ligjshmërisë së 
paraburgimit dhe të privimit pa arsye përkatësisht paraburgimit pa arsye ekziston 
dallim i konsiderueshëm. Kështu, ligjshmëria e privimit të lirisë vlerësohet duke pas 
parasysh ekzistimin ose mosekzistimin e shkaqeve për caktimin e paraburgimit, 
përkatësisht vazhdimin e tij. Ndërkaq, privimi i lirisë pa arsye vlerësohet duke pas 
parasysh epilogun e fundit të procedurës penale e jo edhe bazën ligjore të paraburgimit 
e cila ka mund të ekzistojë në momentin e caktimit të paraburgimit. Për më tepër, 
paraburgimi mund të jetë i pa bazuar, ndonëse është caktuar sipas ligjit, në rastet kur 
epilogu përfundimtar i procedurës nuk ka rezultuar me vendim fajësie. Me fjalë të tjera, 
kur procedura penale përfundon me aktgjykim lirues, kjo tregon se paraburgimi ka 
qenë i pa arsyeshëm. Ndërkaq, në të gjitha rastet kur procedura përfundon aktgjykim 
dënues me të cilin është shqiptuar dënim me burg ose dënim me të holla, privimi i lirisë 
është i arsyeshëm. Me fjalë të tjera, kriter kryesor për arsyeshmërinë e privimit të lirisë 
është rezultati përfundimtar i procedurës i cili pasqyrohet me aktgjykimin e formës së 
prerë. Dallimi ndërmjet privimit të lirisë në mënyrë të paligjshme dhe pa arsye shihet 
nga fakti se këto forma të privimit të lirisë rregullohen me dispozita të ndryshme. 
Kështu, në nenin 529, paragrafi 1 rregullohet procedura për kompensim të dëmit për 
paraburgim pa arsye ndërkaq privimi i pa ligjshëm i lirisë (nëpërmjet arrestit, mbajtjes 
më gjatë në paraburgim apo në institucionin korrektues përmirësues për mbajtjen e 
dënimit ose masës së shqiptuar) në nënparag.1.3. të këtij neni. Konsiderohet se pozita e 
personave të cilët gëzojnë të drejtën në kompensim për shkak të privimit të lirisë në 
mënyrë të pa ligjshme ose pa arsye është më i pavolitshëm se pozita e personave të 
cilët gëzojnë të drejtën në kompensim dëmi për shkak të dënimit pa arsye. Kjo për 
arsye se personi i dënuar pa arsye kërkesën e vet e bazon në aktgjykimin e formës së 
prerë të marrë në procedurën e rishikimit, përkatësisht në procedurën sipas kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë. Ndërkaq kërkesës për kompensim të dëmit vetëm në ndonjë 
rast i paraprinë vendimi me të cilin konstatohet se paraburgimi ka qenë i paligjshëm 
ose se paraburgimi përkatësisht privimi i lirisë ka qenë i pa arsyeshëm. Për këtë arsye, i 
pandehuri duhet që ta provojë me mjete të tjera provuese paligjshmërinë përkatësisht 
pa arsyeshmërinë e formave përkatëse të privimit të lirisë.1086  
 
Nënparagrafi 1.1. 
 
Sipas kësaj dispozite çdo person i cili ka qenë në paraburgim e gëzon të drejtën në 
kompensim dëmi në këto situata procedurale: a) kur më pas nuk ka filluar fare 
procedura penale, b) kur procedura është pushuar me aktvendim të formës së prerë, c) 
kur me aktgjykim të formës së prerë është liruar nga akuza dhe d) kur akuza është 
refuzuar në formë të prerë. Si mund të shihet, në të gjitha këto raste e drejta për 
kompensim nuk kushtëzohet me ligjshmërinë e paraburgimit por në mënyrë të 
drejtpërdrejtë lidhet me epilogun përfundimtar të procedurës. Për këtë arsye, një person 
ka të drejtë në kompensim të dëmit në të gjitha rastet kur procedura ka përfunduar me 
                                                 
1086 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 1054. 
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njërin prej vendimeve të theksuara më sipër. Me fjalë të tjera, kur paraqitet kërkesa për 
kompensim nga kjo bazë, organi i cili vendos nuk shqyrton bazueshmërinë e 
paraburgimit por vetëm mënyrën në të cilën ka përfunduar procedura penale. Në këtë 
kontekst personi i cili është dënuar me kusht nuk ka të drejtë në kompensim të dëmit 
për mbajtje të paraburgimit edhe në rastet kur dënimi me kusht është revokuar, ngase 
dënimi me kusht shqiptohet me aktgjykim dënues.1087 
 
Nënparagrafi 1.2. 
 
Me dispozitën e nënparagrafit 1.2. të këtij neni rregullohet e drejta e kompensimit të 
dëmit për ato raste kur një person ka mbajtur dënimin me heqje të lirisë dhe me rastin e 
rishikimit të procedurës penale ose kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë i është 
shqiptuar dënim me burgim më të shkurtër nga dënimi të cilin e ka mbajtur, apo i është 
shqiptuar sanksion penal pa heqje të lirisë ose është deklaruar fajtor dhe është liruar 
nga dënimi. Për dallim nga kjo bazë për kompensim të dëmit sipas nenit 525, siç është 
theksuar më parë, një person ka të drejtë për kompensim të dëmit vetëm në rastet kur 
procedura sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike është pushuar në formë të prerë, 
është marr aktgjykim lirues ose refuzues në formë të prerë. Me fjalë të tjera, sipas 
dispozitës së nenit 525, një person nuk gëzon të drejtën në kompensim të dëmit në 
rastet e parashikuara me këtë paragraf. Kjo do të thotë se sipas nenit 525 një person 
nuk e gëzon të drejtën në kompensim të dëmit kur në procedurën lidhur me mjetet 
juridike të jashtëzakonshme ka ndryshuar vetëm sanksioni penal i shqiptuar, kur 
dënimi i shqiptuar me heqje lirie është më i shkurtër jo vetëm nga dënimi i shqiptuar 
më parë por edhe nga dënimi i mbajtur, kur fare nuk është shqiptuar dënimi me heqje 
lirie por sanksion tjetër, ose kur nuk është shqiptuar kurrfarë dënimi por i akuzuari 
është shpallur fajtor dhe është liruar nga dënimi.1088Në të gjitha këto raste, i pandehuri 
gëzon të drejtën e kompensimit të dëmit sipas nenit 529 paragrafi 1 nënparag.1.2. Pra, 
në rastet e parashikuara në këtë paragraf, nuk bëhet fjalë për shqiptim të dënimit pa 
arsye, sepse dënimi edhe më tutje ekziston por koha e mbajtjes së dënimit me heqje 
lirie konsiderohet heqje e lirisë pa arsye. Dallimi ndërmjet këtyre bazave për 
kompensim të dëmit qëndron në faktin se sipas nenit 525 e drejta në kompensim të 
dëmit mund të realizohet vetëm mbi bazë të dënimit të pa arsyeshëm, pa marr parasysh 
nëse dënimi është ekzekutuar, ndërkaq kompensimi sipas paragrafit 1 nënparag 1.2 i 
nenit 529 vetëm nëse dënimi është mbajtur.  
  
Nënparagrafi 1.3. 
 
Sipas nënparag.1.3. të këtij neni bazë për kompensim të dëmit është arrestimi pa arsye 
ose mbajtja më gjatë në paraburgim apo në institucionin korrektues për mbajtjen e 
dënimit ose masës së shqiptuar ekskluzivisht për shkak të gabimit ose veprimit të 
paligjshëm të organeve proceduese. Një person konsiderohet se është privuar lirie pa 
arsye për shkak të gabimeve të personit të autorizuar zyrtar me rastin e vërtetimit të 
identitetit.1089 Me privim të lirisë pa arsye duhet kuptuar si privimin e pa ligjshëm të 

                                                 
1087 Ibid. 
1088 Ibid. 
1089 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al. op. cit., fq. 1009. 
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lirisë ashtu edhe vazhdimin e paligjshëm të privimit të lirisë të bërë në mënyrë të 
ligjshme.1090 Në këtë kontekst, paraburgimi mund të caktohet në mënyrë të paligjshme 
para se gjithash me keqpërdorimin e pozitës zyrtare, kur nuk janë përmbushur kushtet 
ligjore për paraburgim, kur paraburgimi është urdhëruar sipas bazës të cilën nuk e njeh 
KPP-ja, kur është urdhëruar paraburgimi e nuk është lëshuar aktvendim për paraburgim 
sipas KPP-së, kur paraburgimi nuk është ndërprerë, ndonëse sipas KPP-së do të duhej 
të ndërpritet ose kur paraburgimi ka zgjatur më gjatë se sa është përcaktuar me KPP-në 
etj.1091 Mbajtja e një personi në polici më gjatë së sa është përcaktuar me KPP-në, është 
veprim i paligjshëm, për çka ky person mund të kërkojë kompensimin e dëmit. Po 
ashtu, mbajtja e një personi më gjatë se sa është përcaktuar me dispozita ligjore në 
institucionin korrektues për mbajtjen e dënimit ose masës paraqet bazë për realizimin e 
kërkesës për kompensim. Konsiderohet se një person mbahet më gjatë në institucionin 
korrektues për mbajtjen e dënimit ose masës para se gjithash për shkak të mos marrjes 
në konsiderim të vendimit mbi lëshimin me kusht, amnistisë ose zbutjes së 
jashtëzakonshme të dënimit për shkak të evidencës së parregullt etj.1092  
Gabimet ose veprimet e paligjshme të organeve proceduese me rastin e privimit të 
lirisë, mbajtjes në paraburgim ose institucionin korrektues më gjatë kanë pasojë 
juridike penale materiale se veprimi i tillë i paligjshëm njëkohësisht përbën vepër 
penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar sipas nenit 422 KP-së.  
Baza për kompensim të dëmit sipas paragrafit 3 të këtij neni dukshëm dallon nga baza 
për kompensim të dëmit sipas paragrafit 1 të këtij neni. Në të vërtetë, baza e përcaktuar 
në paragrafin 3, nuk varët nga epilogu i procedurës penale sikurse është rasti me bazën 
për kompensim të dëmit të përcaktuar në paragrafi 1, që ekskluzivisht kushtëzohet me 
gabimet ose veprimet e paligjshme të organeve proceduese, veprime këto të cilat i 
dëmtuari duhet t’i provojë. Për të vlerësuar nëse janë plotësuar kushtet për kompensim 
të dëmit sipas paragrafit 3 nuk është më rëndësi, siç u tha epilogu i procedurës penale. 
Për këtë arsye kërkesa për kompensim mund të paraqitet edhe gjatë procedurës penale 
përkatësisht para përfundimit të procedurës penale.  
 
Nënparagrafi 1.4. 
 
Me dispozitën e nënparagrafi 1.4. të këtij neni rregullohen ato situata procedurale kur 
gjykata themelore si gjykatë e shkallës së parë ose gjykata e Apelit në procedurën 
lidhur me mjetet juridike shqipton dënim me burgim, në kohëzgjatje më të shkurtër se 
koha e qëndrimit në paraburgim. Në këtë rast një person ka të drejtë në kompensim të 
dëmit për kohën e qëndrimit në paraburgim e cila nuk është llogaritur në dënimin e 
shqiptuar. Me fjalë të tjera, kjo bazë për kompensim vjen në shprehje në ato raste kur 
paraburgimi i mbajtur nuk mbulohet me dënimin e shqiptuar. Si e tillë kjo bazë për 
kompensim vjen relativisht rrallë në shprehje për shkak se gjykata me rastin e 
shqiptimit të dënimit me burgim, sipas rregullit merr parasysh kohën e kaluar në 
paraburgim. Në të vërtetë, me dispozitën e nenit 83 paragrafi 1 të KP-së të Kosovës, 
përcaktohet shprehimisht se koha e kaluar në paraburgim, arrest shtëpiak, si edhe çdo 
periudhë e heqjes së lirisë lidhur me veprën penale llogaritën në dënimin e shqiptuar 

                                                 
1090 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 1057. 
1091 Ibid. 
1092 Ibid. 
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me burgim dhe me gjobë. Ndërkaq, sipas dispozitës së paragrafit 3 nenit 83 të KP, një 
ditë paraburgim, një ditë heqje lirie, një ditë burgim dhe njëzetë euro të dënimit me 
gjobë barazohen për llogaritje me rastin e shqiptimit të dënimit. Duke pas parasysh 
këto dispozita, gjykata shqipton dënimin me burgim për kohë më të gjatë se koha e 
qëndrimit më paraburgim ose për aq kohë sa ka qëndruar në paraburgim..  
Kur është fjala për dënimin me të holla, paraburgimi llogaritet në dënimin e shqiptuar 
sipas KP-së ashtu siç u theksua më sipër. Me interpretimin strikt të dispozitës së 
nëparagrafit 1.4. të paragrafit. 1 të këtij neni e drejta në kompensim në këtë rast nuk 
pranohet për atë pjesë të paraburgimit i cili mbetet pas shndërrimit në dënim në të 
holla.1093 Megjithatë, ka mendime se në këtë rast kompensimi eventualisht do mund të 
bëhej sipas parag.1 nënparag.1.3. të këtij neni, me kusht që të provohet se paraburgimi 
ka qenë i pa bazuar dhe i paligjshëm. Përveç kësaj, në këtë rast konsiderohet se mund 
të zbatohet edhe analogjia e cila është e lejuar në procedurën penale.1094 
 
Paragrafi 2. 
 
Kjo bazë për kompensim të dëmit ka të bëj me arrestimet pa bazë ligjore sipas nenit 
163 të KPP-së. Në të vërtetë, në rastet kur një person është arrestuar sipas nenit 163 të 
KPP-së pa bazë ligjore, ai gëzon të drejtë në kompensim dëmi në qoftë se kundër tij 
nuk është caktuar paraburgimi ose nëse koha e arrestit nuk i është llogaritur në dënimin 
e shqiptuar për vepër penale ose kundërvajtje. Si mund të shihet kjo bazë e 
kompensimit nuk është lidhur për epilogun e procedurës penale, por eksluzivisht me 
mos caktimin e paraburgimit nga ana e gjyqtarit të procedurës paraprake ose 
mosllogaritjen në fazën e shqyrtimit gjyqësor të privimit të lirisë në dënimin e 
shqiptuar për vepër penale ose mosllogaritjen e privimit të lirisë në procedurën për 
kundërvajtje të dënimit të shqiptuar për kundërvajtje.1095 Kur është fjala për lëshimin e 
gjykatës për të llogaritur kohën e arrestit në dënimin e shqiptuar për vepër penale ose 
për kundërvajtje, duhet theksuar se gjykata sipas nenit 83 të KP-së është e detyruar që 
çdo privim lirie ta llogarisë në dënimin e shqiptuar për vepër penale. Për më tepër, në 
rastet kur nuk llogaritet koha e privimit të lirisë me arrest ose paraburgim në dënimin e 
shqiptuar, këtë lëshim e eviton kryetari i trupit gjykues duke marr aktvendim të veçantë 
(neni 83 paragrafi 1). Në këtë kontekst dispozita e paragrafit 2 të këtij neni mundëson 
kompensimin e dëmit pikërisht në ato raste kur arresti nuk llogaritet në dënimin e 
shqiptuar, për kundër faktit, që gjykata është e detyruar me kohë ta llogaris kohen e 
kaluar në arrest në dënimin e shqiptuar për vepër penale ose kundërvajtje. 
  
Paragrafi 3. 
 
Sipas dispozitës së paragrafit 3 të këtij neni, personat të cilët me veprimet e tyre të 
palejueshme kanë shkaktuar arrestimin e tyre, nuk kanë të drejtë në kompensim dëmi. 
Kuptimi i veprimeve të palejueshme është i gjerë dhe si i tillë përfshinë më shumë 
veprime të palejueshme. Kështu, si veprime të palejueshme mund të konsiderohen të 
gjitha ato veprime qëllimi i të cilave është privimi i lirisë, paraqitja e rreme, pohimi i 

                                                 
1093 Ibid. 
1094 Lidhur me këto qëndrime më hollësisht shih: Škulić 2, fq. 1317.  
1095 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al. op. cit., fq. 1010. 
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rremë i kryerjes së veprës penale etj.1096Kur është fjala, për privimin e lirisë, privimi i 
lirisë duhet të jetë shkaktuar me veprimet e personit të privuar lirie. Qëllimi i kësaj 
dispozite është që të pengojë personin që nga veprimet e veta të palejueshme të 
realizojë kompensim dëmi nga buxheti i shtetit.  
Më tutje, me dispozitën e paragrafit 3 të këtij neni, përcaktohet se në situatat 
procedurale nga paragrafi 1. nënparagrafët 1.1. dhe 1.2. të këtij neni përjashtohet e 
drejta në kompensim dëmi kur ekzistojnë rrethanat nga neni 525, paragrafi 1, 
nënparagrafët 1.1. (kur te pushimi i procedurës ose aktgjykimi me të cilin akuza është 
refuzuar ka ardhur për arsye se në procedurën e re i dëmtuari është tërhequr nga 
propozimi si rezultat i marrëveshjes me të pandehurin) dhe 1.2. (kur në procedurën e 
rishikimit me aktgjykim është refuzuar akuza për shkak të moskomptencës së gjykatës, 
e prokurori i shtetit e ka ndërmarrë ndjekjen në gjykatën kompetente) të KPP-së.1097 
 
Paragrafi 4. 
 
Në paragrafin 4 është parashikuar që në procedurën për kompensimin e dëmit në rastet 
e parapara në paragrafët 1 dhe 2 zbatohen, në mënyrë anologe (përshtatshmërisht) 
dispozitat e këtij kapitulli lidhur me kompensimin e dëmit të personave të dënuar pa 
arsye. Kjo nënkupton zbatimin në mënyrë anologe të dispozitave lidhur, parashkrimin e 
kërkesës, detyrimin për t’iu drejtuar organit administrativ me kërkesë për kompensim, 
përpjekjen për arritjen e marrëveshjes në procedurën administrative, me paraqitjen e 
padisë, të drejtat e trashëgimtarëve etj.  
 
 
2. Rehabilitimi 
 
Neni 530 [Shpallja në media e komunikatës nga e cila shihet se gjykimi 

i mëparshëm ka qenë i pabazë] 
 
1. Kur rasti i dënimit të paarsyeshëm ose i arrestimit të pabazë të ndonjë 

personi është paraqitur në mjetet publike të informimit dhe me këtë është 
cenuar reputacioni i personit, gjykata, me kërkesën e tij, shpall njoftimin në 
gazetë ose në mjetin tjetër të informimit publik për vendimin nga i cili 
shihet qartë se dënimi ishte i paarsyeshëm ose arrestimi i pabazë. Kur rasti 
nuk është paraqitur në mjetet e informimit publik, me kërkesën e personit, 
njoftimi i tillë i dërgohet punëdhënësit të tij. Pas vdekjes së personit të 
dënuar, e drejta për paraqitjen e kësaj kërkese i takon bashkëshortit të tij 
apo bashkëshortit jashtëmartesor, fëmijëve, prindërve, vëllezërve dhe mo-
trave të tij. 

2. Kërkesa nga paragrafi 1. i këtij neni mund të paraqitet edhe kur nuk është 
bërë kërkesë përkompensim dëmi. 

3. Pavarësisht nga kushtet e parapara në nenin 525 të këtij Kodi, kërkesa nga 
paragrafi 1. i këtij neni mund të paraqitet edhe kur me mjetin e jashtë-
zakonshëm juridik ndryshohet cilësimi juridik i veprës, kur për shkak të 

                                                 
1096 Ibid. 
1097 Më hollësisht shih: Komentet e nenit 525 paragrafi 1. nënparag.1.1. dhe 1.2.  
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cilësimit juridik në aktgjykimin e mëparshëm është cenuar rëndë reputa-
cioni i personit të dënuar. 

4. Kërkesa nga paragrafët 1., 2. ose 3. të këtij neni i paraqitet brenda gjashtë 
(6) muajsh sipas nenit 526 paragrafi 1. i këtij Kodi, në gjykatën e cila në 
procedurën penale ka gjykuar në shkallë të parë. Për kërkesë vendos 
kolegji shqyrtues i Gjykatës së Apelit. Me rastin e vendosjes për kërkesë 
zbatohen përshtatshmërisht dispozitat e nenit 525, paragrafët 2. dhe 3. dhe 
neni 529, paragrafi 3. i këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 
 
Personi i dënuar pa arsye dhe i arrestuar pa bazë përveç të drejtës në kompensim 
material ka të drejtë edhe në kompensim jo material përkatësisht në rehabilitim moral. 
Me këtë dispozitë pikërisht rregullohet një formë e veçantë e rehabilitimit moral, e cila 
vjen në shprehje në ato raste kur një personi i është cenuar reputacioni me dënimin pa 
arsye ose arrestimin e pabazë. Kusht që një person të realizojë të drejtën në rehabilitim 
moral, sipas kësaj dispozite, është që dënimi ose arrestimi i pa bazë të jetë paraqitur në 
mjetet publike të informimit dhe me këtë veprim të jetë cenuar reputacioni i këtij 
personi. Rehabilitimi moral në këtë rast, arrihet në atë mënyrë që gjykata me kërkesë të 
personit të dëmtuar (jo sipas detyrës zyrtare) detyrohet ta shpallë njoftimin në gazetë, 
ose mjetin tjetër të informimit publik përkitazi me vendimin nga i cili shihet qartë se 
dënimi ishte i paarsyeshëm ose arrestim i pabazë. Në kërkesën për rehabilitim, i 
dëmtuari mund të theksojë se në cilat mjete të informimit të shpallet njoftimi, por sipas 
rregullit njoftimi shpallet në mjetet e informimit, të shkruara apo elektronike në të cilat 
rasti penal është paraqitur. Gjykata nuk shpallë vendimin por njoftimin për vendimin, 
përmbajtjen e të cilit e formulon gjykata. Nga përmbajtja e paragrafit 1 të këtij neni del 
se rehabilitimi moral mund të bëhet në dy mënyra. Kur rasti me të cilin ka të bëj 
dënimi pa arsye ose arrestimi pa bazë është paraqitur në mjetet e informimit publik, siç 
është theksuar më sipër, gjykata do ta shpallë njoftimin për vendimin në mjetet e 
informimit publik nga i cili shihet se së dënimi i mëparshëm ka qenë i pa arsyeshëm 
ose arrestimi ka qenë i pa bazë. Ndërkaq, kur rasti nuk është paraqitur në mjetet e 
informimit publik, me kërkesën personit të dëmtuar njoftimi i tillë do t’i dërgohet 
punëdhënësit të të dëmtuarit.1098 Me fjalë të tjera, një personi mund ti cenohet 
reputacioni edhe kur rasti nuk është paraqitur në mjetet e informimit publik, ngase 
reputacioni i tij mund të cenohet në mjedisin ku jeton dhe punon. Në këtë rast, si u 
theksua më sipër njoftimi i dërgohet punëdhënësit dhe jo mjeteve të informimit publik 
ngase në to më herët nuk është paraqitur rasti.  
E drejta për paraqitje të kërkesës pas vdekjes së personit të dënuar në krahasim me 
dispozitën e nenit 528, është dukshëm më e kufizuar. Në të vërtetë, e drejta në paraqitje 
të kërkesës, pas vdekjes, nuk kalon në trashëgimtar, por të drejtën për paraqitje të 
kërkesës e gëzojnë personat taksativisht të caktuar. Kështu këtë drejtë e gëzojnë vetëm: 
bashkëshorti apo bashkëshorti jashtëmartesor, fëmijët, prindërit, vëllezërit dhe motrat, 
pa marrë para sysh nëse janë trashëgimtar apo jo.  

                                                 
1098 Krahaso: Pavišić 2, fq. 562.  
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Paragrafi 2. 
 
Kërkesa për rehabilitim nuk kushtëzohet më kërkesën për kompensim dëmi. Për më 
tepër kërkesa për rehabilitim mund të paraqitet edhe në rastet kur nuk është bërë 
kërkesa për kompensim të dëmit. Me fjalë të tjera, kërkesa për rehabilitim është 
kërkesë e pa varur e cila mund të paraqitet, pa marr parasysh nëse është paraqitur 
kërkesa për kompensim të dëmit material. Se më të vërtetë, këto dy procedura janë të 
ndara dhe të pavarura nga njëra tjetra, kjo shihet nga fakti se procedura për rehabilitim 
është eksluzivisht procedurë gjyqësore për dallim nga procedura për kompensim të 
dëmit material e cila paraprakisht zhvillohet para organit administrativ e më pas para 
gjykatës civile. 
 
Paragrafi 3. 
 
Një person mund të realizojë të drejtën në rehabilitim moral edhe në rastet kur nuk ka 
kërkuar kompensim material ose kur fare nuk ka paraqitur kërkesë për kompensim 
dëmi. Kjo për arsye se procedura lidhur me rehabilitimin moral është procedurë e 
pavarur gjyqësore nga procedura për kompensim dëmi material. Një person, mund të 
paraqet kërkesë për rehabilitim moral kur përkitazi me mjetet e jashtëzakonshme 
juridike gjykata ka marrë jo vetëm aktvendim me të cilin ka pushuar procedurën 
penale, ose aktgjykim refuzues ose lirues,1099 por edhe kur në këtë procedurë ka marr 
aktgjykim dënues me të cilin vetëm e ka ndryshuar kualifikimin e veprës penale, me 
kusht që me veprën penale të re më pak cenohet reputacioni i të gjykuarit në krahasim 
me kualifikimin e mëparshëm me të cilin është cenuar më rendë reputacioni i të 
dëmtuarit. Kështu, një person mund të kërkojë rehabilitim moral kur p.sh. me 
aktgjykimin e mëparshëm është dënuar për vepër penale të vrasjes me dashje, ndërkaq 
me rastin e rishikimit të procedurës penale kualifikimi ndryshohet në formë të 
privilegjuar të veprës penale të vrasjes të kryer nga pakujdesia (p.sh. vrasja nga neni 
178 dhe forma e privilelgjuar vrasje nga pakujdesia nga neni 181 i KP-së).  
 
Paragrafi 4. 
 
Në dispozitën e paragrafit 4 të këtij neni, përcaktohet decidivisht se në të gjitha rastet 
më sipër të theksuara, kërkesa për rehabilitim mund t’i paraqitet gjykatës e cila ka 
gjykuar në shkallë të parë brenda gjashtë muajsh nga personat e autorizuar për 
paraqitjen e kërkesës. Ky afat rrjedh nga momenti i marrjes së aktgjykimeve të formës 
së prerë përkatësisht vendimeve nga të cilat shihet së një person është dënuar pa arsye 
ose është arrestuar pa bazë, përkatësisht nga vendimi me të cilin përkitazi me mjetet e 
jashtëzakonshme juridike është ndryshuar kualifikimi juridik i veprës penale. Për 
kërkesën vendos Gjykata e Apelit me aktvendim. Dispozitivi i aktvendimit përmban 
tekstin e plotë të njoftimit lidhur me vendimin nga i cili rezulton pa arsyeshmëria e 
dënimit ose pabazueshmëria e privimit të lirisë, si edhe emërtimi i gazetës ose mjetit 
tjetër të informimit publik në të cilin do të shpallet njoftimi.1100 Kundër këtij 
aktvendimi është e lejuar ankesa, sipas rregullave të përgjithshme të ankesës pasi që 
                                                 
1099 Shih: nenin 525 të KPP-së. 
1100 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al. op. cit., fq. 1012-1013. 
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shprehimisht nuk është e ndaluar. Ndërkaq për ankesë vendosë kolegji i Gjykatë 
Supreme të Kosovës. Në procedurën e vendosjes përkitazi me kërkesën për rehabilitim, 
personi i dëmtuar nuk ka të drejtë në rehabilitim nëse me pohimin e rrem ose në ndonjë 
mënyrë tjetër e ka shkaktuar me qëllim dënimin e tij, përveç nëse ka qenë i detyruar 
(neni 525 paragrafi 2). Po ashtu, nuk ka të drejtë në kompensim personi i cili me 
veprimet etij ka shkaktuar privimin nga liria (neni 529 paragrafi 3). Ndërkaq, i 
dëmtuari gëzon të drejtën në rehabilitim moral edhe kur dëmi ka të bëj vetëm me disa 
nga veprat penale, në rastet e dënimit për vepra penale në bashkim (neni 525 paragrafi 
3). 
 
Neni 531 [Aktvendimi për anulimin e dënimit të paarsyeshëm] 
 

Gjykata e cila ka gjykuar në procedurë penale në shkallë të parë, sipas 
detyrës zyrtare merr aktvendim me të cilin e anulon regjistrimin e dënimit 
të paarsyeshëm në evidencën e dënimeve. Aktvendimi i dërgohet organit 
publik kompetent në lëmin e çështjeve gjyqësore. Të dhënat nga vendimi 
(regjistrimmi)i anuluar nuk i komunikohen askujt. 

 
Me këtë dispozitë rregullohet anulimi i regjistrimit të dënimit të paarsyeshëm në 
evidencën e dënimeve sipas detyrës zyrtare nga gjykata e cila ka vendosur në shkallë të 
parë. Lidhur me anulimin e regjistrimit gjykata vendos me aktvendim i cili i dërgohet 
organi publik kompetent në lëmin e çështjeve gjyqësore. Kundër aktvendimit është e 
lejuar ankesa për të cilën vendos Gjykata e Apelit. Kjo dispozitë paraqet garanci shtesë 
për rehabilitim të plotë të personit të dënuar pa arsye. Për dallim nga shlyerja e dënimit, 
më ç’rast të dhënat për dënimin e shlyer praktikisht mbeten edhe më tutje në evidencën 
e dënimeve dhe mund t’u jepen organeve përkatëse, me këtë dispozitë plotësisht 
anulohet regjistrimi i dënimit të paarsyeshëm ashtu që të dhënat lidhur me dënimin nuk 
ekzistojnë më në evidencën e dënimeve.1101 Përveç kësaj, të dhënat nga regjistrimi i 
anuluar nuk u komunikohen personave të tjerë, ndërkaq të dhënat lidhur me dënimin e 
shlyer mund tu jepen organeve përkatëse.1102 Në këtë mënyrë, personi i dënuar pa 
arsye, gëzon mbrojtje të dyfishtë: a) anulimin e regjistrimit të dënimit të paarsyeshëm 
nga evidenca e dënimeve dhe b) ndalimin për t’u ofruar të dhëna lidhur me regjistrimin 
e anuluar personave të tjerë. Ndalimi i ofrimit të dhënave për regjistrimin e anuluar 
vlen për personat fizik dhe personat juridik. Mirëpo, kur gjykata sipas detyrës zyrtare 
nuk vepron, në këtë rast i dëmtuari ka të drejtë që të kërkojë me shkrim nga gjykata që 
të marr aktvendim për anulimin e regjistrimit të dënimit të paarsyeshëm nga evidenca e 
dënimeve.1103  
Dhe në fund, në fjalinë e fundit e këtij paragrafi, fjala: “vendimi” duhet të 
zëvendësohet me fjalën: “regjistrimi”, në mënyrë që kjo fjali të mund të kuptohet dhe 
të interpretohet drejtë.1104  
 

                                                 
1101 Ibid., fq. 2013.  
1102 Shih: nenin 105 paragrafi 4 të KPK-së. 
1103 Ibid. 
1104 Shih: Nenin 531 të KPP-së në gjuhën serbe. 
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Neni 532 [Kufizimet me rastin e shikimit dhe të kopjimit të shkresave] 
 

Personi i autorizuar për shikim dhe kopjim të shkresave lidhur me dënimin 
e paarsyeshëm ose arrestimin e pabazë të personit nuk mund t’i përdorë 
këto shënime në mënyrë të dëmshme për rehabilitimin e personit kundër të 
cilit është zbatuar procedura penale. Kryetari i gjykatës detyrohet që për 
këtë të paralajmërojë personin të cilit i lejohet shikimi dhe kjo shënohet në 
shkresë me nënshkrimin e atij personi. 

 
Me këtë dispozitë përcaktohen disa kufizime me rastin e shikimit dhe kopjimit të 
shkresave të lëndës, për personin e autorizuar për shikim dhe kopjim të shkresave 
lidhur me dënimin e paarsyeshëm ose arrestimin e pabazë me qëllim që të arrihet 
rehabilitimi i plotë i personit të dënuar pa arsye dhe të arrestuar pa bazë. Rehabilitimi 
shtesë në këtë rast arrihet ashtu që personit të autorizuar për shikim dhe kopjim të 
shkresave lidhur me dënimin e paarsyeshëm ose arrestimin e pabazë i ndalohet që t’i 
përdorë shënimet lidhur me personin e dënuar pa arsye dhe të arrestuar pa bazë në 
mënyrë të dëmshme për rehabilitimin e personit kundër të cilit është zbatuar procedura 
penale. Këto shënime kanë të bëjnë para se gjithash me të dhënat lidhur me dënimin e 
pa arsyeshëm ose arrestimin pa bazë të një personi si p.sh. zgjatja e paraburgimit, emrat 
e dëshmitarëve dhe ekspertëve etj. Detyrë e kryetarit të gjykatës është që të 
paralajmërojë personin të cilit i lejohet shikimi i shkresave në fjalë, që të dhënat nga 
shkresat e lëndës të mos i përdorë në mënyrë të dëmshme për personin kundër të cilit 
është zhvilluar procedura penale. Në këtë rast paralajmërimi bëhet me shkrim, të cilin e 
nënshkruan personi të cilit i lejohet shikimi i shkresave lidhur me dënimin e 
paarsyeshëm dhe arrestin e pabazë. Konsiderohet se keqpërdorimi i këtyre të dhënave 
për pasojë mund të ketë përgjegjësinë penale ose civile të atyre personave të cilët këto 
të dhëna i përdorin në mënyrën e cila pamundëson rehabilitimin e plotë të personit të 
dëmtuar.1105  
Lidhur me detyrimin e kryetarit të gjykatës për të paralajmëruar personin në fjalë, 
shtrohet pyetja e pasojave të mospërmbushjes së detyrimit të tillë, nga që me këtë 
dispozitë nuk rregullohen efektet e mundshme negative për të dëmtuarin.1106  
 
 

                                                 
1105 Cf. Ibid., fq. 2014. 
1106 Lidhur me efektet e mundshme të mospërmbushjes së këtij detyrimi nga ana e kryetarit të gjykatës shih: 
Pavišić, op. cit., fq. 563. 
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3. Procedura për realizimin e të drejtave tjera1107 
 
Neni 533 [Realizimi i të drejtave tjera] 
 
1. Personit të cilit për shkak të dënimit të paarsyeshëm ose arrestimit të 

pabazë i ka pushuar marrëdhënia e punës ose sigurimi social sipas sistemit 
të mirëqenies sociale, ka të drejtë të përfitojë kohën e humbur të papunësisë 
dhe të sigurimit duke ia llogaritur kohën e humbur të papunësisë sikur të 
ishte i punësuar gjatë dënimit ose arrestimit të pabazë. Në stazh llogaritet 
edh koha që ka qenë pa punë për shkak të dënimit të paarsyeshëm ose 
arrestimit të pabazë, nëse humbja e vendit të punës nuk është shkaktuar me 
fajin e atij personi. 

2. Me rastin e çdo vendosjeje për të drejtën në të cilën ndikon gjatësia e 
stazhit të punës apo stazhit të sigurimit social, organi kompetent merr 
parasysh stazhin e njohur nga paragrafi 1. i këtij neni. 

3. Kur organi kompetent nga paragrafi 2. i këtij neni nuk e merr parasysh 
stazhin e njohur nga paragrafi 1 i këtij neni, i dëmtuari mund të kërkojë që 
gjykata nga neni 527, paragrafi 1. i këtij Kodi të konfirmojë njohjen e asaj 
kohe sipas ligjit. Padia paraqitet kundër organit kompetent i cili refuzon të 
pranojë stazhin e pranuar dhe kundër organit publik kompetent në lëmin e 
çështjeve gjyqësore. 

4. Me kërkesë të organit në të cilin realizohet e drejta nga paragrafi 2. i këtij 
neni, kontributi i caktuar për kohën e pranuar nga paragrafi 1. i këtij neni 
paguhet nga mjetet buxhetore. 

5. Stazhi i sigurimit social i pranuar me paragrafin 1. të këtij neni në tërësi 
llogaritet në stazhin pensional. 

 
Paragrafi 1. 
 
Personit të punësuar, mund t’i ndërpritet marrëdhënia e punës ndër të tjera edhe nëse i 
punësuari shkon në vuajtje të dënimit i cili do të zgjasë më tepër se gjashtë muaj.1108 
Mirëpo, sipas kësaj dispozite, nëse konstatohet se pushimi i marrëdhënies së punës ose 
sigurimit social është bërë për shkak të dënimit të paarsyeshëm ose arrestimit të 
pabazë, ky person ka të drejtë të përfitojë kohën e humbur të papunësisë dhe të 
sigurimit social duke ia llogaritur kohën e papunësisë sikur të ishte i punësuar gjatë 
mbajtjes së dënimit ose arrestimit të pabazë. Për më tepër, për personin e dënuar pa 

                                                 
1107 Neni 533 flet për realizimin e të drejtave të tjera (përveç të drejtës në kompenzim dëmi dhe të drejtës në 
rehabilitim moral) të personave të dënuar pa arsye ose të arrestuar pa bazë. Është evidente se të drejtat tjera 
të parashikuara në nenin 533, për shkak të ndryshimeve në sistemin ekonomik dhe social, sot për sot nuk 
zbatohen.në Kosovë. Kjo dispozitë vjen nga LPP i aplikueshëm në Kosovë para hyrjes në fuqi të Kodit të 
përkohshëm të procedurës penale, e nëpërmjet tij vjen në KPP-në tani në fuqi. Me rastin e hartimit të Kodit 
të përkohshëm të procedurës penale ka pasur porozime nga ekspertë ndërkombëtar se, me qenë se kjo 
dispozitë për momentin, ishte e pazbatueshme, nuk do duhej të figuroj në Kod. Të vetdijshëm për këtë, por 
me shpresë se në një të ardhme të shkurtë, në shoqërinë kosovare do të kthehet në binar të duhur çështja e 
stazhit të sigurimit social dhe stazhit pensional, autori i parë i këtij Komenatri ka insistuar që kjo dispozitë 
të mbetet në Kod. 
1108 Neni 67 paragrafi 1.6 i Ligjit të punës të Republikës së Kosovës (Ligji Nr. 03/L-212, 1 nëntor 2010). 
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arsye dhe më pak personin e arrestuar pa bazë për shkak të kohëzgjatjes më të shkurtër, 
si çështje thelbësore paraqitet kompensimi për stazhin e humbur të punës dhe sigurimit 
social gjatë kohës së mbajtjes së dënimit më privim lirie.1109 Pra, për t’u llogaritur një 
personi stazhi i plotë i punës përkatësisht stazhi i sigurimit social, sikur të ketë qenë në 
punë, e në stazhin e punës t’i llogaritet koha e papunësisë, kusht është që papunësia të 
ketë qenë rezultat i dënimit të paarsyeshëm ose arrestimit të pabazë, që nuk mund t’i 
përshkruhet fajit të personit të dëmtuar (p.sh. mosparaqitja në zyret e punësimit, 
refuzimi i punës së ofruar e cila i përgjigjet përgaditjes profesionale etj.). Në rastet kur 
papunësia nuk mund t’i përshkruhet fajit të personit të dënuar pa arsye dhe të arrestuar 
pa bazë, sipas kësaj dispozite atij i pranohet stazhi i punës dhe stazhi i sigurimit social 
për periudhën sa ka qenë i papunë për shkak të dënimit të paarsyeshëm ose privimit të 
lirisë pa bazë. Me fjalë të tjera, me këtë dispozitë synohet që të evitohen efektet tjera 
negative që e shoqërojnë dënimin e paarsyeshëm dhe arrestimin pa bazë. 
 
Paragrafi 2. 
 
I dëmtuari, për t’ia llogaritur stazhin nga paragrafi 1, nuk i paraqet kërkesë organit 
kompetent, por ky organ duke vendosur për ndonjë të drejtë të këtij personi, në të cilën 
ndikon gjatësia e stazhit të punës ose stazhit të sigurimit social sipas detyrës zyrtare e 
merr parasysh këtë stazh. Me fjalë të tjera, ky organ stazhin në kohëzgjatje të plotë ia 
merr para sysh me rastin e vendosjes për së cilën të drejte të të dëmtuarit në të cilën 
ndikon gjatësia e stazhit të punës ose e stazhit të sigurimit social (p.sh. me rastin e 
vendosjes për të drejtën e kohëzgjatjes së pushimit vjetor, të drejtat në bazë të punës së 
kaluar, të drejtën për kompensim në të holla duke pas parasysh stazhin e punës, të 
drejtat të lidhura me stazhin e punës etj). Gjatë procedurës së vendosjes për pranim të 
stazhit, organi kompetent nuk ka autorizim që stazhin ta eventualisht zvogëlojë ose të 
mos e pranojë në kohëzgjatje të plotë.  
 
Paragrafi 3. 
 
I dëmtuarit të cilit organi kompetent me rastin e vendosjes për ndonjë të drejtë konkrete 
në të cilën ndikon gjatësia e stazhit të punës ose e sigurimit social, nuk ia pranon 
stazhin e punës ose stazhin e sigurimit social ashtu siç parashihet në paragrafin 1 të 
këtij neni, nuk e kërkon këtë të drejtë në procedurën administrative, duke atakuar 
aktvendimin e organit kompetent. Por, i dëmtuari në këtë rast, në vend të kësaj paraqet 
padi kundër organit kompetent i cili nuk pranon stazhin dhe organit publik në lëmin e 
çështjeve gjyqësore. Procedura kontestimore sipas padisë zhvillohet në gjykatën e cila 
ka vendosur në shkallë të parë. Ndonëse, procedura administrative dhe gjyqësore, janë 
të pavarura në krahasim me procedurën për kompensimin e dëmit, megjithatë organi i 
cili duhet të merr para sysh stazhin përkatës nuk do të mund ta bëjë këtë nëse më parë 
nuk ka zhvilluar procedurën për kompensimin e dëmit. Kjo për arsye se ky organ nuk e 
din nëse janë përmbushur të gjitha kushtet parapara për kompensim të dëmit nga neni 
525. Pra, për ta pranuar stazhin nga neni 533 paragrafi 2, organi kompetent duhet të 
vërtetojë nëse më parë është zhvilluar procedura për kompensim dëmi (është arritur 
marrëveshja para organit kompetent administrativ ose është zhvilluar procedura 
                                                 
1109 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 1062. 
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gjyqësore). Mirëpo, nëse kjo procedurë nuk është zhvilluar, stazhi në fjalë nuk merret 
para sysh, ashtu që i dëmtuari do të paraqes padi në procedurën kontestimore për t’ia 
pranuar stazhin. Në procedurën civile, vendimit për pranim të stazhit i paraprinë 
vërtetimi nëse dënimi ka qenë i paarsyeshëm përkatësisht nëse privimi ka qenë i 
pabazuar.1110 
 
Paragrafi 4. 
 
Në dispozitën e paragrafit 4 parashikohet se kontributi për pranimin e stazhit të punës 
përkatësisht për stazhin e sigurimit social paguhet nga mjetet buxhetore të Republikës 
së Kosovës. Kontributet në emër të pranimit të stazhit përkatës paguhen ekskluzivisht 
me kërkesë të organit kompetentë i cili vendosë për të drejtat në të cilat ndikojnë 
gjatësia e stazhit të punës ose gjatësia e sigurimit social. Përndryshe, këto kontribute do 
të paguheshin fondeve përkatëse në bazë të marrëdhënies së punës, nëse një person nuk 
do të dënohej pa arsye ose nuk do privohej nga liria pa bazë. 
 
Paragrafi 5. 
 
Në këtë dispozitë shprehimisht theksohet se stazhi i sigurimit social i pranuar në 
paragrafin 1 të këtij neni në tërësi llogaritet në stazhin pensional. Nëse organi 
kompetent nuk vepron në përputhje me këtë dispozitë, personi i dëmtuar serish e fiton 
të drejtën për të paraqitur padinë kundër këtij organi dhe organit publik kompetent për 
çështje gjyqësore. Kjo, për arsye se në këtë rast bëhet fjalë për një e drejtë të cilën të 
dëmtuarit e njeh ligji.1111 Mirëpo, në rastet kur stazhi i sigurimit social nuk llogaritet në 
stazhin e pensional zbatohen dispozitat e paragrafit 2 deri 5 të këtij neni, ndonëse Kodi 
nuk përcakton shprehimisht zbatimin e këtyre dispozitave.1112 

                                                 
1110 Cf. Ibid., fq.1064. 
1111 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al., op. cit., fq. 1015. 
1112 Krahaso: Pavišić 1, fq. 564. 
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Kapitulli XXXVII: Procedura për dhënien e letërreshtimit dhe shpalljeve publike 
 
Me dispozitat e këtij kapitulli rregullohet procedura për dhënien e letërreshtimit dhe 
shpalljeve publike dhe kompetenca për dhënien e letërreshtimit dhe shpalljes. 
Letërreshtimin dhe shpalljen e urdhëron gjykata e cila zbaton procedurën penale, 
ndërkaq letërreshtimin dhe shpalljen e shpallë organi publik kompetent për punë të 
mbrendshme përkatësisht policia. 
Qëllimi i letërrreshtimit është kapja edhe sjellja e të pandehurit para organit i cili ka 
urdhëruar shpalljen e letërreshtimit për të qenë i pandehuri i pranishëm gjatë zhvillimit 
të procedurës penale. Nga letërreshtimi dhe shpallja duhet dalluar kërkimi1113 si veprim 
gjurmues. Kështu, ndërmjet letërreshtimit dhe shpalljes në një anë dhe kërkimit në 
anën tjetër nuk ka dallim sa i përket mënyrës së ndërmarrjes së veprimeve gjurmuese 
për gjetjen e personit. Po ashtu, nuk ka dallim as sa i përket organit i cili i shpallë, 
letërreshtimin dhe kërkimin ngase shpalljen e letërreshtimit dhe kërkimit e bën policia. 
Dallimi ndërmjet tyre pasqyrohet në faktin se kërkimi nuk kufizohet vetëm në të 
dyshuarit, të akuzuarit ose të dënuarit por ka të bëj edhe me të dëmtuarit, dëshmitarët 
dhe personat të tjerë që mund të ofrojnë të dhëna për zhvillimin e procedurës penale. 
Letërreshtimi shpallët në bazë të urdhrit të gjykatës ndërkaq, kërkimi shpallët në bazë 
të dispozitave me të cilat rregullohet puna e policisë përkatësisht personave zyrtar të 
autorizuar. Dallimi tjetër, ndërmjet letërreshtimit dhe kërkimit qëndron në faktin se, 
kërkimi ka të bëj edhe me sendet kur është e domosdoshme të mblidhen të dhënat ose 
sendet që kanë të bëjnë me veprën penale. 
 
Neni 534 [Kërkimi i adresës së të pandehurit] 
 

Kur nuk dihet vendbanimi i përhershëm apo i përkohshëm i të pandehurit, 
kurse me dispozitat e këtij Kodi kjo është e nevojshme, gjykata kërkon nga 
policia që i pandehuri të kërkohet dhe që gjykata të njoftohet për adresën e 
tij. 

 
Me këtë dispozitë rregullohet sigurimi i adresës së të pandehurit kur nuk dihet 
vendbanimi i përhershëm ose i përkohshëm i tij. Kështu në rastet kur nuk dihet 
vendbanimi i përhershëm ose i përkohshëm i të pandehurit, ndërkaq nuk janë plotësuar 
kushtet për dhënien e letërrreshtimit, ose konsiderohet se nuk është e domosdoshme 
dhënia e letërreshtimit, gjykata kërkon nga policia që të përcaktohet adresa e saktë e të 
pandehurit. Në këtë rast gjykata mund të kërkojë adresën e të pandehurit nga stacioni 
policor në territorin e së cilës supozohet se i pandehuri e ka vendbanimin e përhershëm 
ose të përkohshëm, por mund të kërkojë njëkohësisht edhe nga më shumë stacione 

                                                 
1113 Sipas nenit 70 paragrafi 3 nënparagrafi 3.5., policia është e autorizuar të organizojë kontrollimin për të 
zbuluar vendndodhjen e individit ose të sendit që kërkohet duke dërguar letërrreshtimin. Si mund të shihet 
me këtë dispozitë rregullohet një veprim gjurmues i policisë i cili ndërmerret në procedurën parapenale që 
ka për qëllim përcaktimin e vendndodhjes së individit ose sendit nëpërmjet të letërkërkimit. Konsiderojmë, 
se termin: “letërreshtim” i cili përdoret në këtë dispozitë duhet zëvendësuar më termin adekuat: 
“letërkërkim” nga se termi letërreshtim është i gabuar dhe nuk e ka vendin në këtë dispozitë. 
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policore. Kërkesa për të përcaktuar adresën e të pandehurit i drejtohet ekskluzivisht 
policisë dhe jo ndonjë organi tjetër shtetëror. Akti me të cilin gjykata kërkon nga 
policia mund të jetë, shkresë me shkrim1114 me të cilën i drejtohet policisë ose 
urdhër1115 me shkrim.  
Në fund konsiderojmë, se duke pas parasysh rolin e prokurorit të shtetit në procedurën 
penale, sipas kësaj dispozitë, do të duhej autorizuar edhe prokurorin e shtetit për të 
kërkuar adresën e të pandehurit. 
 
Neni 535 [Kushtet për dhënien e letërrreshtimit] 
 
1. Letërreshtimi mund të urdhërohet kur i pandehuri gjendet në arrati, e 

kundër të cilit është filluar procedura penale për vepër penale e cila ndiqet 
sipas detyrës zyrtare dhe për të cilën vepër mund të shqiptohet sipas ligjit 
dënim me të paktën dy (2) vjet burgim dhe kur është lëshuar urdhërarrest 
ose aktvendim për caktimin e paraburgimit. 

2. Letërreshtimi urdhërohet nga gjykata e cila e zbaton procedurën penale. 
Në procedurë paraprake lëshimi i letërreshtimit urdhërohet nga gjyqtari i 
procedurës paraprake me propozim të prokurorit të shtetit. 

3. Letërreshtimi urdhërohet edhe në rastet kur i pandehuri është arratisur 
nga institucioni ku mban dënimin, pavarësisht nga lartësia e dënimit, ose 
kur është arratisur nga institucioni ku mban masën e trajtimit të dety-
rueshëm që konsiston me heqje lirie. Në këtë rast, urdhrin e lëshon drejtori 
i institucionit. 

4. Letërrreshtimi ndërkombëtar mund të kërkohet në cilëndo nga situatat e 
parapara sipas këtij neni, nga ana e autoritetit përkatës kur personi i 
kërkuar nuk gjendet në Kosovë ose ka prova se personi banon jashtë 
Kosovës. 

5. Kërkesa e gjykatës ose e drejtorit të institucionit për lëshimin e letër-
rreshtimit ndërkombëtar duhet të dërgohet tek autoritetet kompetente për 
lëshimin dhe shpërndarjen e tyre. 

6. Urdhri i gjykatës ose i drejtorit të institucionit për lëshimin e letërreshtimin 
i dërgohet policisë për ekzekutim. 

7. Policia mban evidencë mbi letërreshtimet e lëshuara. Të dhënat për per-
sonat ndaj të cilëve është lëshuar letërreshtim fshihen nga evidenca posa 
organi kompetent e revokon letërreshtimin. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me këtë dispozitë përcaktohen kushtet për dhënien e letërrreshtimit. Kështu, për të 
dhënë letërreshtimin duhet të plotësohen kumulativisht këto kushte: a) që ndaj të 
pandehurit të ketë filluar procedura penale b) që procedura penale të zhvillohet për 
vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare për të cilën vepër mund të shqiptohet 
sipas ligjit dënim me të paktën dy vjet burgim c) që të jetë lëshuar urdhërarrest ose 
aktvendimi për caktimin e paraburgimit dhe d) që i pandehuri të gjendet në arrati. Nga 
                                                 
1114 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al., op. cit., fq. 1017. 
1115 Krahaso: Ilić, Maijić, Beljanski, Trešnjev, op. cit., fq. 1164.  



Rexhep Murati 

1238 

të gjitha kushtet për lëshimin e letërreshtimit vetëm kushti që i pandehuri të gjendet në 
arrati është me karakter material, ashtu që në çdo rast konkret duhet të vlerësohet nëse i 
pandehuri është në arrati. Ndërkaq, të gjitha kushtet të tjera, janë të karakterit formal.  
Nga kjo dispozitë shihet se letërreshtimi gjithmonë lëshohet me urdhër. Lëshimi i 
letërreshtimit mund të jetë fakultativ dhe i detyrueshëm. Në rastin e paragrafit 1 të këtij 
neni bëhet fjalë për lëtërreshtimin fakultative ndërkaq në rastin e paragrafit 3 të këtij 
neni bëhet fjalë për letërreshtimin e detyrueshëm. Fakti se nuk dihet vendbanimi i 
përkohëshëm ose i përhershëm nuk duhet të trajtohet si fshehje ose arrati e të 
pandehurit, por në këtë rast gjykata ose prokurori i shtetit duhet të kërkojnë nga policia 
që t’i informojnë për adresën e të pandehurit.1116 Letërreshtimi është fakultativ ngase 
organi i cili vendos për dhënien e letërreshtimt në rastin konkret mund do të urdhërojë 
letërreshtimin ose do të zbatojë masat të tjera për ta siguruar praninë e të pandehurit në 
procedurën penale.  
  
Paragrafi 2. 
 
Në rastet kur plotësohen kushtet për dhënien e letereshtimit nga paragrafi 1 i këtij neni 
letërreshtimin ndaj të pandehurit e urdhëron ekskluzivisht gjykata e cila zbaton 
procedurën penale, në bazë të propozimit të prokurorit të shtetit. Në stadin e procedurës 
paraprake, letërreshtimin e urdhëron gjyqtari i procedurës paraprake, ndërkaq në 
shqyrtim gjyqësor gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues. Me fjalë të 
tjera, gjykata sipas këtij paragrafi vendos nëse do të urdhërojë letërreshtimin ose në 
vend të letërreshtimit do të zbatojë ndonjë mënyrë tjetër për sjelljen e të pandehurit 
para organit i cili e ka urdhëruar letërreshtimin. Mirëpo, gjykatat duhet të kenë kujdes 
përkitazi me lëshimin e letërreshtimit ngase leterreshtimi i lëshuar mund të ketë pasoja 
të karakterit procedural dhe material.1117  
 
Paragrafi 3. 
 
Deri sa sipas pragrafit të mëparshëm urdhrin për letërreshtim e lëshon ekskluzivisht 
Gjykata, sipas këtij paragrafi në rastet kur i pandehuri është arratisur nga institucioni 
ku mban dënimin, pavarësisht nga lartësia e dënimit, ose kur është arratisur nga 
institucioni ku mban masën e trajtimit të detyrueshëm që konsiston me heqje lirie, 
urdhrin e lëshon drejtori i institucionit. Si mund të shihet, lartësia e dënimit ose lloji i 
masës institucionale nuk është kusht për të lëshuar urdhrin në rastet e arratisjes së 
pandehurit nga këto institucione. 
Mirëpo, në rastet e arratisjes së të paraburgosurit nga institucioni për ekzekutimin e 
paraburgimit, urdhrin për letetërreshtim nuk e lëshon drejtori për ekzekutimin e 
paraburgimit por gjykata duke u mbështetur më dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni 
dhe atë vetëm në rastet kur për të paraburgosurin dyshohet se ka kryer vepër penale për 
të cilën mund të shqiptohet dënimi të paktën dy vjet burgim. Ndërkaq, në rastet kur 
dyshohet se i paraburgosuri ka kryer vepër penale për të cilën mund të shqiptohet 
dënimi më pak se dy vjet, gjykata nuk mund të urdhërojë letërreshtimin nga se nuk 

                                                 
1116 Škulić, op. cit., fq. 1324. 
1117 Lidhur me pasojat e mundëshme të lëshimit të letërrreshtimit më hollësisht shih: Vasiljević, Grubač, op. 
cit., fq. 1067; Ilić, Maijić, Beljanski, Trešnjev, op. cit., fq. 1165. 
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është plotësuar në mënyrë kumulative njëri nga kushtet (dënimi më të paktën dy vjet 
burgim) nga paragrafi 1 i këtij neni për të urdhëruar letërreshtimin. Në pamundësi që 
në kët rast gjykata të urdhërojë letërrreshtimin, policia në mbështetje të dispozitës së 
nenit 70 paragrafi 3 nënparagrafi 1.5, mund të urdhërojë kërkimin e të pandehurit.1118 
Në anën tjetër, nën kushtet e nenit 538 paragrafi 4, policia gjithashtu mund të lëshojë 
urdhërreshtimin. 
 
Paragrafi 4. 
 
Sipas paragrafit 4 të këtij neni, kur plotësohen kushtet për lëshimin e letërreshtimit nga 
neni 535 paragraf 1, 2 dhe 3, mund të kërkohet që letërreshtimin ndërkombëtar ta 
lëshojë autoriteti përkatës, në rastet kur personi i kërkuar nuk gjendet në Kosovë ose ka 
prova se personi banon jashtë Kosovës. Ndonëse, në dispozitën paragrafit 4 të këtij 
neni, nuk konkretizohet organi nga i cili mund të kërkohet letërreshtimi ndërkombëtar, 
konsiderojmë se organi të cilit mund të kërkohet letërreshtimi ndërkombëtar është 
Ministria e punëve të brendshme e Republikës së Kosovës.1119  
 
Paragrafi 5. 
 
Me dispozitën e paragrafit 5 të këtij neni përcaktohet decidivisht që kërkesa e gjykatës 
ose e drejtorit të institucionit për lëshimin e letërreshtimit ndërkombëtar duhet t’i 
dërgohet autoritetit kompetent për lëshimin dhe shpërndarjen e letërreshtimit 
ndërkombëtar. Si mund të shihet, edhe në këtë paragraf sikurse edhe paragrafin e 
mëparshëm, nuk konkretizohet organi të cilit i dërgohet kërkesa për lëshimin e 
letërreshtimit ndërkombëtar. Duke pas parasysh natyrën e letërreshtimit ndërkombëtar, 
kërkesa e gjykatës ose drejtorit të institucionit për lëshimin e letërreshtimit 
ndërkombëtar duhet t’i dërgohet Ministrisë së punëve të brendshme të Kosovës. Duhet 
theksuar se si në rastin nga paragrafi 4 ashtu dhe në rastin nga paragrafi 5 i këtij neni, 
gjykata ose drejtori i institucionit përkatës e vlerëson nevojën për të kërkuar 
letërreshtimin ndërkombëtar, ndërkaq vet letërreshtimin ndërkombëtar e lëshon 
Ministria për punë të brendshme të Republikës së Kosovës.  
 
Paragrafi 6. 
 
Sipas këtij paragrafi urdhri i gjykatës ose i drejtorit për lëshimin e letërreshtimit i 
dërgohet policisë për ekzekutim. Ndërkaq, lidhur me ekzekutimin e leterrreshtimit 
policia vepron në përputhje me dispozitat me të cilat rregullohet puna e organeve 
policore, rregullat dhe parimet e taktikës kriminalistike. 
 
Paragrafi 7. 
 
Për letërreshtimet e lëshuara policia mban evidencë strikte. Mirëpo, në rastet kur organi 
kompetent i cili ka urdhëruar leterreshtimin revokon leterrreshtimin, të dhënat për 

                                                 
1118 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al., op. cit., fq. 1018. 
1119 Cf. Ibid., fq. 1020. 
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personat ndaj të cilëve është lëshuar letërrreshtimi fshihen nga evidenca për 
leterreshtimet e lëshuara.  
 
Neni 536 [Shpalljet Publike] 
 
1. Nëse janë të nevojshme informatat për sendet e caktuara lidhur me veprën 

penale ose këto sende duhet të gjenden, sidomos nëse janë të nevojshme për 
identifikimin e kufomës së paidentifikuar, organi kompetent i cili e zbaton 
procedurën, urdhëron shpalljen me të cilën kërkon që informatat dhe 
njoftimet t’i dërgohen organit kompetent që e zbaton procedurën. 

2. Policia mund të publikojë fotografitë e kufomave dhe të personave të 
zhdukur kur ekzistojnë arsye për dyshim se vdekja apo zhdukja e këtyre 
personave është shkaktuar me vepër penale. 

 
Paragrafi 1. 
 
Deri sa letërreshtimi urdhërohet për të gjetur të pandehurin, shpallja sipas paragrafit 1 
të këtij neni lëshohet eksluzivisht për të gjetur sendet e rëndësishme lidhur me veprën 
penale.1120 Në të vërtetë, shpallja sipas kësaj dispozite urdhërohet në rastet kur është e 
nevojshme të mblidhen informatat për sendet lidhur me veprën penale ose kur këto 
sende duhet të gjenden, e sidomos nëse janë të nevojshme për identifikimin e kufomës 
së paidentifikuar. Sendet lidhur me veprën penale mund të jenë: a) sendet me të cilat 
është kryer vepra penale, b) sendet e fituara me vepër dhe c) sendet me të cilat mund të 
shërbejnë si provë në procedurën penale, për të vërtetuar kryerjen e veprës penale ose 
për të zbuluar dhe gjetur kryerësin e veprës penale etj. Kur janë plotësuar këto kushte 
organi kompetent i cili e zbaton procedurën, urdhëron shpalljen me të cilën kërkon që 
informatat për sendet lidhur me veprën penale përkatësisht njoftimet për sendet e 
gjetura t’i dërgohen organit kompetent që e zbaton procedurën. Pasi në këtë dispozitë, 
nuk flitet vetëm për gjykatën, mund të konkludohet se shpalljen në procedurën 
parapenale dhe hetime e urdhëron prokurori i shtetit, të cilin e zbaton policia. 
Nga sa u tha më sipër, organi kompetent për të zbatuar procedurën mund të lëshojë 
këto lloje të shpalljeve: 1) për të mbledhur informatat për sendet lidhur me veprën 
penale ose për sendet lidhur me veprën penale të cilat duhet të gjenden dhe 2) për të 
mbledhur sendet për identifikimin e kufomës.  
 

                                                 
1120 Shih: nenin 599 paragrafi 1 të Kodit të procedurës penale të Serbisë i (cili është në zbatim që nga 1. 
tetori i vitit 2013). Si mund të shihet sipas dispozitës në fjalë, shpallja mund të lëshohet jo vetëm për sendet 
por edhe për personat lidhur me veprën penale. Rrethi i personave që në një mënyrë ose tjetër mund të ishin 
në lidhje me veprën penale mund të jetë i gjerë, si p.sh. i dëmtuari me veprën penale, ose dëshmitarët si 
edhe të gjithë personat të cilët posedojnë ndonjë informacion lidhur me veprën penale dhe kryerësin etj. Pa 
marrë para sysh se edhe i pandehuri është person i cili është në lidhje me veprën penale, shpallja nuk mund 
të lëshohet për të pandehurin por vetëm me persona të tjerë të cilët janë të lidhur në një mënyrë ose tjeter 
me veprën penale. Siç dihet, ndaj të pandehurit mund të lëshohet letërreshtimi ose urdhërarresti. Për arsyet 
të tjera, të shpalljes edhe për persona lidhur me veprën penale më hollësisht shih: Ilić, Maijić, Beljanski, 
Trešnjev,op. cit., fq. 1167. Nga arsyet që u theksuan me sipër konsiderojmë se me rastin e ndryshimit të 
KPP-së, për hir të efikasitetit të procedurës penale duhet parashikuar mundësinë që me shpallje të 
përfshihen jo vetëm për sendet por edhe për personat. 
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Paragrafi 2. 
 
Me dispozitën e paragrafit 2 të këtij neni rregullohet autorizimi i policisë për të 
publikuar fotografitë e kufomave dhe personave të zhdukur në rastet kur ekzistojnë 
arsye për dyshim se vdekja apo zhdukja e këtyre personave është bërë për shkak të 
veprës penale. Shpallja e fotografive të kufomave apo të personave të zhdukur mund të 
bëhet nëpërmjet mjeteve të informimit publik, (të shkruara, elektronike), internetit, ose 
në mënyra të tjera (postere, afishe) etj.1121 Me shpallje thirren qytetaret dhe organet 
shtetërore për të ofruar informacione mbi sendet të cilat kërkohen. Mirëpo, në këtë rast 
qytetarët kanë vetëm detyrim moral dhe jo detyrim ligjor për të ofruar informacionet 
me të cilat disponojnë, përveç në rastet kur bëhet fjalë për veprën penale të fshehjes ose 
ndihmës pas kryerjes së veprës penale.1122  
Mirëpo, duhet bërë dallimin ndërmjet autorizimit të policisë nga ky paragraf dhe 
informimit të publikut lidhur me shpalljen nga neni 538 paragrafi 2. Në rastin nga ky 
paragraf, procedura penale nuk ka filluar, por policia shpallë fotografitë e kufomave 
ose personave të zhdukur vetëm për shkak të ekzistimit të arsyeve për dyshim se vdekja 
apo zhdukja e këtyre personave është shkaktuar me vepër penale, ndërkaq rastin nga 
neni 538 paragrafi 2, shpallja është bërë por për shpalljen e bërë informohet publiku 
nëpërmjet mjeteve të informimit. 
 
Neni 537 [Tërheqja e letërrreshtimit ose e shpalljes publike] 
 
1. Organi i cili ka urdhëruar letërreshtimin, letërrreshtimin ndërkombëtar 

ose shpalljen e tërheq atë posa të gjendet personi ose sendi i kërkuar, kur 
kalon afati i parashkrimit për ndjekje penale ose i ekzekutimit të dënimit, 
ose kur paraqiten shkaqe të tjera për të cilat letërreshtimi ose shpallja më 
nuk janë të nevojshme. 

2. Urdhri për tërheqjen e letërrreshtimit, letërrreshtimit ndërkombëtar ose 
shpalljes duhet të i dërgohet autoritetit kompetent i cili duhet të siguroj 
anulimin e menjëhershëm të tyre. 

 
Paragrafi 1. 
 
Me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni përcaktohet detyrimi i organit i cili e ka 
urdhëruar leterreshtimin ose shpalljen që ta tërheqë letërreshtimin ose shpalljen kur 
pushojnë shkaqet nga të cilat ato janë lëshuar. Sipas këtij paragrafi, rastet më të 
shpeshta kur leterreshtimi ose shpallja duhet të tërhiqen janë: a) posa të gjendet personi 
ose sendi i kërkuar, b) kur kalon afati i parashkrimit për ndjekje penale ose i 
ekzekutimit të dënimit, ose c) kur paraqiten shkaqe të tjera për të cilat letërreshtimi ose 
shpallja më nuk janë të nevojshme. Me shkaqe të tjera duhet kuptuar me shumë shkaqe 
si p.sh. amnistia, falja, vdekja e personit të kërkuar, tërheqja e prokurorit të shtetit, 
pushimi i hetimeve, marrja e aktgjykimit lirues, marrja e aktgjykimit refuzues etj.1123 

                                                 
1121 Krahaso: Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al., op. cit., fq. 1019. 
1122 Krahaso: Vasiljević, Grubač 2, fq. 1067; Škulić 2, fq. 1325. 
1123 Krahaso: Ilić, Maijić, Beljanski, Trešnjev, op. cit., fq. 1170; Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al., op. 
cit., fq. 1019. 
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Duhet theksuar se leterreshtimin ose shpalljen e tërheqë vetëm organi i cili e ka 
urdhëruar lëshimin e tyre përkatësisht gjykata ose drejtori i institucionit përkatës (neni 
535) kur ai ka urdhëruar leterreshtimin. Kjo nënkupton, që tërheqjen e letërreshtimit 
ose shpalljes nuk mund ta bëjë ndonjë organ tjetër i cili nuk e ka urdhëruar 
letërreshtimin ose shpalljen. Kështu, p.sh. gjykata nuk mund ta bëjë tërheqjen e 
letërreshtimit të lëshuar nga drejtori i institucionit (neni 535).1124  
Meqenëse, letërreshtimi dhe shpallja lëshohen në formë të urdhrit edhe vendimi për 
tërheqjen e tyre duhet merret me urdhër.1125  
 
Paragrafi 2. 
 
Siç është theksuar me parë, pasojat e lëshimit të letërreshtimit mund të jenë të 
karakterit material penal dhe proceduralo penal.1126 Për këtë arsye, urdhri për tërheqjen 
e letërrreshtimit, letërrreshtimit ndërkombëtar ose shpalljes duhet të i dërgohet 
autoritetit kompetent i cili ka për detyre që sa më parë të bëjë anulimin e menjëhershëm 
të tyre. Tërheqja e letërreshtimit ose shpalljes, nuk përjashton mundësinë që ato të 
lëshohen në rastet kur serish plotësohen kushtet për lëshimin e tyre.  
 
Neni 538 [Shpallja e letërrreshtimit ose kërkesës për informata nga publiku] 
 
1. Letërreshtimin dhe shpalljen publike e shpallë organi publik kompetent për 

punë të brendshme. 
2. Për njoftimin e publikut me letërreshtim ose shpallje mund të shfrytëzohen 

edhe mjetet e informimit publik. 
3. Organi kompetent mund të shpallë edhe letërreshtim ndërkombëtar përmes 

kanaleve ndërkombëtare. 
4. Me lutjen e organit të jashtëm, organi kompetent për punë të brendshme 

mund të lëshojë letërreshtim për personin për të cilin dyshohet se gjendet 
në Kosovë, me kusht që në lutje të shënohet se në rast se gjendet ky person 
do të kërkohet ekstradimi i tij. 

5. Dispozitat e këtij neni zbatohen përshtatshmërisht edhe në rastet kur 
policia shpall kërkimin e personave ose sendeve. 

 
Paragrafi 1. 
 
Sipas paragrafit 1 të këtij neni letërreshtimin dhe shpalljen publike e shpallë policia 
kompetente sipas vendit së gjykatës e cila zhvillon procedurën penale, përkatësisht 
vendit të institucionit për mbajtje të dënimit. Derisa sa leterreshtimin ose shpalljen e 
urdhëron gjykata ose drejtori i institucionit për mbajtje të dënimit, shpalljen e bën 
policia me qellim të ekzekutimit të letrreshtimit ose shpalljes. Me fjalë të tjera, shpallja 
është akt policor që konsiston në ndërmarrjen e një varg të veprimeve operative me 
qellim të gjetjes së personit i cili kërkohet ose sendeve lidhur me veprën penale ose 
identifikimin e kufomës së paidentifikuar. 

                                                 
1124 Krahaso: Ilić, Maijić, Beljanski, Trešnjev, op. cit., fq. 1170. 
1125 Ibid. 
1126 Shih: Komentet e nenit 535 paragrafi 2. 
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Paragrafi 2. 
 
Opinioni i gjerë jo gjithmonë ka njohuri për lëshimin e leterreshtimit ose shpalljes. 
Prandaj, për të njoftuar publikun me letërreshtimin ose shpalljen mund të shfrytëzohen 
edhe mjetet e informimit publik, të shkruara ose elektronike etj. Në këtë rast policia e 
cila zbaton leterreshtimin ose shpalljen, vendos se në cilat mjete të informimit dhe në 
çfarë përmasash do ta informojë publikun lidhur me letërreshtimin ose shpalljen. 
 
Paragrafi 3. 
 
Letërreshtimi ndërkombëtar mund të shpallet në rastet kur personi ndaj të cilit është 
lëshuar leterreshtimi nuk gjendet në Kosovë ose ka prova se personi banon jashtë 
Kosovës. Në këtë rast kusht për të shpallur letërreshtimin ndërkombëtar, është që më parë 
të jetë lëshuar letërreshtimi ose shpallja në Kosovë. Pra, letërreshtimi e shpallur në bazë 
të paragrafit 1 të këtij neni nuk është pengesë për të shpallur letërreshtimin ndërkombëtar, 
për më tepër si u tha është kusht për të shpallur letërreshtimin ndërkombëtar.1127 Në të 
vërtetë, në praktikë ndodhë që të shpallet letërreshtimi dhe gjatë punës operative të 
policisë të mësohet se me gjasë personi ndaj të cilit është shpallur letërrreshtimi gjendet 
në botën e jashtme ashtu që për këtë arsye shpallet leterreshtimi ndërkombëtar.1128 
Leterreshtimin ndërkombëtar e shpallë Ministria për punë të brendshme përmes kanaleve 
diplomatike. Në disa nga shtetet në regjion, shpallja e letërreshtimit ndërkomëtar bëhet 
nëpërmjet INTERPOL-it. Ndërkaq, në kuadër të shteteve të Bashkimit Evropian, 
leterreshtimi ndërkombëtar shpallet nëpërmjet EUROPOL-it.1129 
 
Paragrafi 4. 
 
Me dispozitat e paragrafit 4 të këtij neni rregullohen ato situata procedurale 
kursupozohet se personi kundër të cilit zhvillohet procedura penale jashtë Kosovës, 
gjendet në territorin e Kosovës. Me fjalë të tjera, me këtë dispozitë rregullohet ndihma 
juridike ndërkombëtare në çështjet penale. Si mund të shihet, në këtë rast letërreshtimi 
ndaj këtij personi nuk urdhërohet sipas dispozitave të KPP-së, por sipas dispozitave të 
procedurës penale të shtetit të huaj. Në të vërtetë, sipas lutjes së organit të shtetit të 
huaj, organi kompetent për punë të brendshme mund të lëshojë letërreshtim për 
personin për të cilin dyshohet se gjendet në Kosovë, vetëm me kusht që në lutjen e 
shtetit të huaj të shënohet decidivisht se në rast se gjendet ky person do të kërkohet 
ekstradimi i tij. Nëse pas shpalljes së letereshtimit gjendet personi në fjalë, menjëherë 
do të fillojë procedura e ekstradimit përkatësisht e dorëzimit të tij në shtetin në të cilin 
zhvillohet procedura penale. Procedura e ekstradimit do të zbatohet sipas konventave 
bilaterale ndërmjet shtetit të Kosovës dhe shtetit të huaj. Ndërkaq, nëse nuk ekziston 
konventa e tillë për ndihmë juridike penale dhe për ekstradim ose ekziston por që 
ndonjë çështje nuk rregullohet me te, procedura e ndihmës juridike ndërkombëtare 
rregullohet sipas Ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale.1130 

                                                 
1127 Krahaso: Ilić, Maijić, Beljanski, Trešnjev, op. cit., fq. 1169.  
1128 Ibid. 
1129 Ibid.; Sijerčić-Čolić, Hadžiomeragić, et. al., op. cit., fq. 1021. 
1130 Ligji Nr.04/L-31 gusht 2011. 
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Paragrafi 5. 
 
Në dispozitën e paragrafit 5 të këtij neni përcaktohet se në rastet kur policia e shpallë 
kërkimin e personave dhe sendeve, dispozitat e këtij neni zbatohet përshtatëshmërisht. 
Ndonëse, me këtë dispozitë nuk precizohet, se për të cilat veprime policore bëhet fjalë, 
me gjasë fjala është për verime gjurmuese të policisë të ndërmarra në bazë të nenit 70 
paragrafit3 nënparagrafi 5 i KPP-së.  
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Pjesa e gjashtë: Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
 
Kapitulli XXXVIII: Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
 
Neni 539 [Kodi në fuqi për procedurat penale të filluara pas hyrjes në fuqi 

të këtij Kodi] 
 

Çdo procedurë penale e filluar pas hyrjes në fuqi të këtij Kodi duhet të jetë 
në pajtim me kushtet e përcaktuara në këtë Kod. 

 
Dispozita e nenit 539 është dispozitë e përgjithshme dhe parimore me të cilën 
përcaktohet decidivisht se procedurat penale të filluara pas hyrjes në fuqi të KPP-së 
duhet të jenë në përputhje të plotë me dispozitat e KPP-së 
 
Neni 540 [Zbatimi i këtij kodi për procedura penale të filluara para hyrjes së tij  

në fuqi] 
 

Dispozitat e këtij Kodi zbatohen përshtatshmërisht për çdo procedurë 
penale të filluar para hyrjes në fuqi të këtij Kodi në të cilën nuk është 
ngritur aktakuzë. 

 
Me dispozitën e këtij neni rregullohen çështjet penale për të cilat procedurat penale 
kanë filluar para hyrjes në fuqi të KPP-së por në të cilat nuk është ngritur aktakuzë. Në 
të vërtetë, në rastet kur procedura penale ka filluar para hyrjes në fuqi të KPP-së, por 
prokurori i shtetit nuk ka arritur të ngritë aktakuzë, zbatohen përshtatshmërisht 
dispozitat e KPP-së në fuqi.1131 
 
Neni 541 [Aktakuzat apo propozimakuzat e paraqitura para hyrjes në fuqi 

të këtij Kodi] 
 
1. Procedurat penale në të cilat është ngritur aktakuza por nuk është 

konfirmuar para hyrjes në fuqi të këtij kodi, nuk do të konfirmohen sipas 
dispozitave të Kodit që ka qenë në fuqi në kohën e ngritjes së aktakuzës, 
por do të procedohen sipas dispozitave të këtij kodi. 

2. Procedurat penale në të cilat aktakuza është konfirmuar me aktvendim të 
formës së prerë, para hyrjes në fuqi të këtij kodi, dhe procedurat në të cilat 
është ngritur propozim akuza, do të përfundohen në bazë të dispozitave të 
këtij kodi. 

                                                 
1131 Lidhur me zbatimin e kësaj dispozite, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës ka marr Mendim 
Juridik (nr. 56/2013, dt. 23 janar 2013 më cilin ndryshohet Mendimi Juridik nr. 43/2013, i dt. 07.01.2013), 
në arsyetim të të cilit thuhet: “Në lëndet penale, në të cilat procedura penale ka filluar para hyrjes në fuqi të 
Kodit të ri të procedurës penale të Kosovës (KPP) por nuk është ngritur aktakuza, zbatohen dispozitat e 
Kodit të ri në bazë të nenit 540 të KPP-së”. 
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Paragrafi 1. 
 
Me dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni rregullohen procedurat penale në të cilat është 
ngritur aktakuza, por e cila nuk është konfirmuar para hyrjes në fuqi të KPP-së. Në të 
vërtetë, sipas kësaj dispozite në të gjitha rastet kur është ngritur aktakuza por e cila nuk 
është konfirmuar para hyrjes në fuqi të KPP-së, nuk do të konfirmohen sipas 
dispozitave të KPP-së së mëparshme por do të procedohet sipas dispozitave të KPP-së 
në fuqi. 
  
Paragrafi 2. 
 
Për dallim nga paragrafi paraprak, në paragrafiin 2 të këtij neni rregullohen procedurat 
penale në të cilat aktakuza është konfirmuar me aktvendim të formës së prerë, para 
hyrjes në fuqi të KPP-së dhe procedurat në të cilat është ngritur propozim akuza. 
Kështu, sipas kësaj dispozite të gjitha rastet në të cilat aktakuza është konfirmuar me 
aktvendim të formës së prerë, para hyrjes në fuqi të KPP-së dhe rastet për të cilat është 
ngritur propozimakuza, gjithashtu do të përfundohen sipas të dispozitave të KPP-së në 
fuqi.1132 
 
Neni 542 [Zbatimi i afateve] 
 

Nëse me hyrjen në fuqi të këtij Kodi është duke ecur ndonjë afat, afati i tillë 
llogaritet në pajtim me dispozitat e këtij Kodi, përveç nëse afati i 
mëparshëm ka qenë më i gjatë ose dispozitat e këtij kapitulli parashohin 
ndryshe. 

 
Me dispozitën e këtij neni synohet të rregullohen afatet të cilat janë duke rrjedhur me 
hyrjen në fuqi të KPP-së. Kështu, nëse me hyrjen në fuqi të KPP-së është duke rrjedhur 
ndonjë afat, afati i tillë llogaritet në pajtim me dispozitat e KPP-së. Përjashtim nga kjo 
rregull përbëjnë rastet kur: a) afati i mëparshëm ka qenë më i gjatë ose b) me dispozitat 
e kapitullit XXXVIII parashihet ndryshe. 1133 
                                                 
1132 Lidhur me zbatimin e nenit 541, Gjykata Supreme e Kosovës ka marr Mendim Juridik (nr. 56/2013, dt. 
23 janar 2013) në të cilin thuhet:” Nga data 1 janar 2013, në të gjitha procedurat që janë në rrjedhë e sipër të 
cilat janë nisur para hyrjes në fuqi të këtij Kodi dhe në lëndët për të cilat është ngritur dhe është konfirmuar 
aktakuza si edhe për lëndet për të cilat aktakuza apo propozim akuza është ngritur por nuk është 
konfirmuar, zbatohen mutatis mutandis ”dispozitat e Kodit të ri (neni 540, 541 i KPP-së), përveç në ato 
raste kur tashmë ka filluar shqyrtimi gjyqësor (neni 545.1 i KPP-së)” Më tutje, në arsyetim të këtij Mendimi 
Jurdik, theksohet: “neni 541 i KPP-së konsiderohet si rregull e veçantë (lex specialis) cili specifikon që 
Kodi i Ri do të zbatohet në lëndet në të cilat aktakuza është ngritur por nuk është konfirmuar para hyrjes në 
fuqi (paragrafi 1) ose kur aktakuza është ngritur dhe është konfirmuar para hyrjes në fuqi të KPP-së 
(parag.2). Të dyja rastet i referohen gjendjes faktike kur shqyrtimi gjyqësor nuk ka filluar akoma prandaj si 
i tillë shqyrtimi gjyqësor do të mbahet në përputhje me dispozitat e Kodit të Ri.”  
1133 Lidhur me zbatimin e afateve nga neni 542, Gjykata Supreme e Republikës Kosovës ka marrë Mendim 
Juridik, nr. 43, dt. 07. 01. 2013, në arsyetimin e të cilit theksohet: “Kur kemi të bëjmë me afatet (neni 542) 
aplikohen dispozitat e këtij kodi, më përjashtim nëse ligji i mëparshëm parasheh afate më të gjata. Psh. nëse 
aktgjykimi ka marr formën e prerë në kohën kur në fuqi ka qenë kodi i vjetër dhe prokurori shtetëror mëson 
për ndonjë shkelje ligjore në dëm të pandehurit kur në zbatim është Kodi i ri, në situatë të tillë sa i përket 
afateve aplikohet kodi i vjetër i cili nuk parasheh afat të limituar kohor për prokurorin e shtetit, për 
paraqitjen e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, për dallim nga kodi i ri i cili e ka kufizuar afatin kohor 
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Neni 543 [Vazhdimi i padisë private] 
 
1. Për veprat penale për të cilat kryerësi ndiqet me padi private ose padi 

subsidiare, procedura e tillë vazhdon në kuadër të departamentit të 
përgjithshëm të gjykatës themelore përkatëse. 

2. Në procedurën penale nga paragrafi 1. të këtij neni ndjekja zbatohet 
përshtatshmërisht sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale të 
Kosovës 

 
Paragrafi 1. 
 
KP nuk parashikon veprat penale të cilat ndiqen me padi private. Për këtë arsy KPP 
nuk e rregullon ndjekjen sipas padisë private. Ndonëse KPP në fuqi, nuk ka 
parashikuar ndjekjen sipas padisë private e as sipas padis subsidiare, megjithatë me 
dispozitën e parag. 1 të këtij neni synohet të rregullohet procedura lidhur me padinë 
private dhe subsidiare të paraqitura para hyrjes në fuqi të KPP të ri. Në të vërtetë, për 
veprat penale për të cilat kryerësi ndiqet me padi private ose padi subsidiare, me këtë 
dispozitë bëhet e qartë se procedura e tillë vazhdon në kuadër të departamentit të 
përgjithshëm të gjykatës themelore përkatëse në pajtim më dispozitat e KPP të 
mëparshëm.1134  
 
Paragrafi 2.  
 
Më dispozitat e këtij neni synohet të rregullohen procedurat e filluara me padi private 
ose me padi subsidiare. Në vërtetë, sipas paragrafit 2 të këtij neni përcaktohet, ndonëse 
jo edhe aq qartë, se procedura penale lidhur me padinë private dhe subsidiare zhvillohet 
sipas dispozitave të KPP-së së mëparshme. Ky përfundim del nga fakti se KPP-ja e re 
ka evituar institutin e padisë private dhe padisë subsidare, e më këtë edhe dispozitat me 
të cilat rregullohet procedura lidhur me padi private përkatësisht me padi subsidiare.  
 
Neni 544 [Ligji i zbatueshëm në rishqyrtim] 
 

Nëse pas hyrjes në fuqi të këtij Kodi paraqitet ankesë ose me mjet të 
jashtëzakonshëm juridik anulohet aktgjykimi, shqyrtimi gjyqësor zbatohet 
përshtatshmërisht sipas dispozitave të kodit të mëparshëm.  

 
Kjo dispozitë kështu siç është formuluar është e paqartë dhe konfuze. Ky përfundim 
del nga interpretimi i tekstit të kësaj dispozite. Duke qenë se kjo dispozitë kështu siç 
është formuluar ka krijuar vështirësi në praktikën gjyqësore, Gjykata Supreme ka 
nxjerr Mendim Juridik më këtë pëmbajtje: “Në procedurat penale të nisura, para hyrjes 
                                                                                                                            
brenda cilit palët duke përfshirë edhe prokurorin e shtetit, duhet të ushtrojnë kërkesë për mbrojtje të 
ligjshmërisë (tre muaj nga plotëfuqishmëria e aktgjykimit) ” 
1134 Lidhur me zbatimin e dispozitës së nenit 543 parag. 1, Gjykata Supreme e Kosovës ka marrë Mendim 
Jurdik me 14.02.2014 më këtë përmbajtje: “Çështjet e ngritura me padi subsidiare, para hyrjes në fuqi të 
KPPK, duhet të trajtohen dhe procedohen në frymen e nenit 543 parag. 1 të KPPK -nga Departamenti i 
Përgjithshëm, pavarësisht se në cilin departament sipas nenit 22 të KPPK, tani bie vepra penale e për të 
cilën është ngritur padi subsidiare.”  
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në fuqi të KPP-së, (1 janar 2013), për të cilat shqyrtimi gjyqësor tashmë ka filluar, por 
nuk ka përfunduar apo ka përfunduar por është kthyer për rigjykim qoftë përmes 
mjeteve të zakonshme apo të jashtëzakonshme juridike, dispozitat e Kodit të vjetër 
zbatohen mutatis mutandis deri sa vendimi të marrë formën e prerë. Trupi gjykues në 
këtë rrethanë do të jetë i përbërë vetëm nga gjyqtar profesionist dhe nuk do të ketë në 
përbërje të vet asnjë gjyqtar porot pasi që në ligjin e Kosovës nuk ka më dispozita 
lidhur me gjyqtar porotë”. Më tutje, në arsyetimin e këtij Mendimi Juridik, theksohet: 
“Sa herë që një lëndë penale është proceduar në shqyrtim gjyqësor dhe është vendosur 
para hyrjes në fuqi të KPP-së të Ri, por vendimi është anuluar pas apelimit apo mjetit 
të jashtëzakonshëm jurdik gjatë përidhës kalimtare (para apo pas hyrjes në fuqi të 
Kodit të Ri), shqyrtimi gjyqësor mbahet në përputhje me nenin 544 dhe 545 të KPP-së 
që do të thotë se zbatohet Kodi i mëparshëm i procedurës penale të Kosovës. (KPPK) 
mutatis mutandis. Kjo do të thotë se këso rrethanash, trupi gjykues do të jetë i përbërë 
vetëm nga gjyqtarë profesinist dhe nuk do të ketë në përbërjen e vet asnjë gjyqtar 
porotë pasi që në ligjin e Kosovës nuk ka dispozita lidhur me gjyqtarët porotë.”1135  
 
Neni 545 [Zbatueshmëria e dispozitave kalimtare] 
 
1. Vendimi nëse duhet zbatuar këtë Kod të procedurës penale bazohet në 

datën e ngritjes së aktakuzës. Veprat të cilat janë kryer para hyrjes në fuqi 
të këtij Kodi i nënshtrohen këtij Kodi nëse procedura penale për hetimin 
apo ndjekjen e asaj vepre është filluar pas hyrjes në fuqi të këtij Kodi. 

2. Me hyrjen në fuqi të këtij Kodi pushojnë të zbatohen dispozitat e Kodit të 
Procedurës Penale të Kosovës, përpos rasteve të parapara në këtë Kapitull. 

  
Paragrafi 1. 
 
Me këtë dispozitë synohet të përcaktohet zbatueshmëria e dispozitave kalimtare. 
Megjithatë, nga teksti i kësaj dispozite nuk bëhet plotësisht e qartë zbatueshmëria e 
dispozitave kalimtare të cilave u referohet kjo dispozitë. Me gjasë për këtë arsye, 
Gjykata Supreme, ka nxjerr Mendim Juridik në arsyetimin e të cilit theksohet: “Neni 
545 i KPP-së konsiderohet si rregull e përgjithshme (lex generalis)” Prandaj, i njëjti 
duhet të kuptohet si një rregull i përgjithshëm që nënkupton ngritjen e aktakuzës, 
pavarësisht nëse zbatohet Kodi i vjetër apo ai i ri.1136 
 
Paragrafi 2. 
 
Në paragrafin 2 të këtij neni, në përpjekje për të zbatuar rregullën e njohur juridike se 
dispozita e re e zëvendëson dispozitën e vjetër përcaktohet decidivisht se me hyrjen në 
fuqi të KPP-së së re pushojnë të zbatohen dispozitat e Kodit të procedurës penale të 
mëparshme të Kosovës, përpos rasteve të parapara me kapitullin XXXVIII. 
 

                                                 
1135 Shih: Mendimin Juridik të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës nr. 56/2013, dt. 23 janar 2013. 
1136 Shih: Mendimin Juridik të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës nr. 56, dt. 23 janar 2013. 
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Neni 546 [Zbatimi i këtij Kodi] 
 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Ministria e 
Drejtësisë mund të nxjerrin rregullore administrative në fushat në kuadër 
të kompetencave të tyre për zbatimin e këtij Kodi. 

 
Me nenin 546 të këtij Kodi përcaktohet se Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli 
Prokurorial i Kosovës dhe Ministria e Drejtësisë mund të nxjerrin rregullore 
administrative në fushat në kuadër të kompetencave të tyre për zbatimin e KPP-së 
 
Neni 547 [Hyrja në fuqi] 
 
Ky Kod hyn në fuqi me 1 Janar 2013. 
 
Në nenin 547 përcaktohet se KPP-ja hyn në fuqi me 1 Janar 2013. 
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Indeksi i kuptimeve 

 
(numrat tregojnë faqet në tekst) 

 

A 

absolutio ab instantia, 56, 78 
ad-hezione, 222, 468, 474 
afate gjyqësore, 1101 
afate ligjore, 1101 
aktakuza, 19, 164, 630, 634, 635, 636, 

640, 641, 653, 671, 735, 767, 787, 
810, 848, 850, 856, 1234 

akte akuzuese, 614, 874 
aktgjykimi jo meritor 838, 1051 
aktgjykimi, 9, 22, 23, 25, 27, 57, 113, 

177, 178, 207, 301, 343, 620, 683, 
708, 755, 859, 860, 862, 864, 866, 
868, 873, 874, 875, 876, 882, 883, 
884, 890, 920, 922, 926, 935, 950, 
952, 958, 959, 963, 964, 974, 985, 
988, 989, 991, 995, 1015, 1016, 
1023, 1032, 1061, 1064, 1086, 
1087, 1088, 1158, 1160, 1178, 
1179, 1189, 1190, 1191, 1192, 
1198, 1202, 1204, 1209, 1211 

aktvendimi, 15, 17, 21, 26, 28, 29, 177, 
181, 183, 219, 306, 311, 339, 480, 
481, 484, 486, 487, 492, 510, 511, 
515, 748, 776, 777, 784, 785, 860, 
880, 917, 1006, 1010, 1011, 1013, 
1051, 1110, 1111, 1117, 1118, 
1151, 1152, 1154, 1160, 1194, 
1224, 1227, 1235, 1247, 1270 

analiza kompjuterike, 401 
analizat e ADN-së, 15, 244, 395, 396 
ankesa kundër aktgjykimit, 23, 900, 

901, 904, 940, 944, 1001, 1002 
ankesa kundër aktvendimit, 24, 140, 

479, 480, 484, 487, 493, 877, 895, 
1002, 1006 

anulimi i aktgjykimit, 24, 25, 985, 
1091 

arresti shtëpiak, 17, 114, 492, 493 
arresti, 17, 114, 492, 493, 500 

autopsia, 391, 392 
avokat në gatishmëri, 196, 198, 1092 

B 

barra e provave, 54, 93 
bazat e ankesës, 883, 886, 887, 937, 

966 
beneficium cohaesionis, 31, 976, 978 
beneficium novorum, 75, 668, 671, 

746, 801, 884, 913, 914, 1057 
betimi, 22, 835, 836 

C 

causa criminalis, 52, 127, 1077 
civil law, 44 
common law, 44, 56, 81, 762, 868 
confrontatio, 371 
corpus delicti, 441 
Corpus juris, 601 
cross ezamination, 808 
cross-examination, 801 

Ç 

çështje faktike, 41, 101, 102, 104, 108, 
154, 165, 169, 170, 181, 202, 213, 
215, 219, 231, 238, 253, 310, 353, 
354, 360, 436, 453, 474, 506, 512, 
519, 520, 524, 535, 542, 555, 623, 
663, 708, 711, 713, 714, 728, 749, 
752, 772, 821, 930, 954, 964, 1069, 
1073, 1084, 1098, 1107, 1108, 1149 

çështje juridike, 116, 117, 383, 950, 
964 

çështje prejudikuese, 116, 117, 118, 
228, 1117, 1127 

D 

delege ferenda, 113 
dëshmitari okular, 372 
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dëshmitari sipas dëgjimit, 373 
dispozitivi i aktgjykimit, 786, 861, 

863, 1166, 1167, 1170 
dispozitivi i aktgjykimit, 804, 883, 

885, 1204, 1205, 1209 
dispozitivin e aktgjykimit, 138, 727, 

728, 785, 786, 854, 862, 897, 956, 
1024 

diversioni, 17, 495 
dorëzania, 17, 485, 486, 487, 488, 489, 

490, 491 
drejtëshmëria, 45 
dyshim i arsyeshëm, 54, 66, 68, 69, 

241, 249, 252, 253, 254, 255, 257, 
260, 272, 297, 302, 387, 432, 433, 
677, 1161 

dyshimi i bazuar mirë, 121, 768 
dyshimi i bazuar, 121, 768 

E 

e vërteta absolute, 72 
e vërteta formale, 73, 74 
e vërteta materiale, 75 
ekspertimi psikologjik, 408 
ekspertimi toksikologjik, 400 
ekzaminimi molekular, 393 
ex officio, 54, 66, 67, 68, 87, 104, 354, 

462, 466, 502, 505, 554, 616, 677, 
804, 1105, 1153 

F 

faktet e qarta, 817 
faktet notore, 796, 800 
faktet relevante, 816 
fama, 262 
fletëdërgesa, 1179, 1180, 1185 
forma e prerë e aktgjykimit, 49 

G 

gjendje faktike, 57, 92, 297, 796, 911, 
914, 958 

gjyqtarët zëvendësues, 20, 764 
gjyqtari raportues, 946, 948, 958 

H 

habeas corpus, 109 
hedhja e kallëzimit, 63, 260, 261, 568, 

659 

I 

i dëmtuari, 9, 14, 78, 88, 92, 123, 227, 
229, 230, 231, 233, 234, 257, 351, 
379, 381, 515, 556, 557, 561, 562, 
563, 582, 754, 762, 808, 843, 854, 
865, 901, 1124, 1132, 1134, 1135, 
1139, 1140, 1141, 1143, 1146, 
1151, 1260, 1273 

identiteti objektiv, 312 
identiteti subjektiv, 23, 860 
imuniteti diplomatik, 1146 
imuniteti proceduralo-penal, 47, 268 
in dubio pro reo, 32, 59 
in flagranti, 441 
interpretim ekstensiv, 441, 845 

J 

judex inhabilis, 162 
judex suspectus, 162 

K 

kallëzimi penal, 14, 258, 260, 261, 
263, 264, 265, 266, 1103, 1125 

kërkesa pasurore juridike, 228, 854, 
872, 1131, 1132, 1133, 1135, 1140, 
1151 

kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, 
25, 1073, 1074, 1075, 1078, 1081, 
1082, 1087, 1088 

kërkesa për rishikim të procedurës 
penale, 895, 1044 

kolegji shqyrtues, 122, 142, 416, 516, 
1013, 1043, 1048, 1204 

kompetenca e deleguar (forum 
delegationis), 147 

kompetenca funksionale, 127, 772 
kompetenca lëndore, 12, 125, 127, 128, 

129, 141, 194 
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kontrolli i përkohshëm për siguri, 14, 
253, 254 

kontrolli i shtëpisë, 327 
kontrolli personal, 316, 327 
këqyrja, 82, 159, 219, 243, 408, 409, 

521, 524, 669, 776, 777, 820, 821, 
1086 

kërkesa për efikasitet të procedurës 
penale, 49, 50 

kërkesa për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut, 49 

kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit, 
177, 178 

kompetenca e urdhëruar, 144, 149 
kompetenca personale, 124 
kompetenca sipas koneksitetit, 152 
kompetenca sipas vendit të kryerjes së 

veprës penale, 142 
kompetenca territoriale sipas 

vendbanimit, 142, 143 
kontrolli financiar, 1080 
kompetenca territoriale, 12, 13, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 
194 

këqyrja, 16, 33, 249, 417, 420, 702 
konfiskimi, 9, 15, 20, 240, 334, 718, 

720, 749, 1194 

L 

legitimatio ad cauzam, 227 
legitimatio ad procesum, 227, 228 
leja paraprake e organit kompetent, 70, 

254 
letërreshtimi, 1275, 1276, 1277, 1282 

M 

marrëveshja për pranimin e fajësisë, 
591, 592, 601 

marrja e drejtpërdrejtë në pyetje, 21, 
803, 806 

marrja e tërthortë në pyetje, 22, 826 
mbrojtësi i viktimave, 188, 562 
mbrojtësi kryesor, 122, 843 
mbrojtësi, 9, 13, 104, 122, 188, 197, 

198, 199, 204, 205, 209, 216, 219, 

221, 222, 223, 224, 225, 355, 358, 
364, 417, 419, 453, 456, 462, 527, 
562, 843, 854, 855, 1035, 1070, 
1125, 1126, 1220 

mbrojtja fakultative, 195, 211, 449, 
1200 

mbrojtja formale, 91, 102, 195, 200, 
202 

mbrojtja materiale, 198 
mbrojtja obligatore, 195, 1073 
mendim juridik, 174, 865, 866, 1207, 

1284, 1285, 1286, 1287 
mjet i rregullt juridik, 869, 947, 973, 

1040, 1045, 1047, 1216 
mundësia hetuese e veçantë, 16, 415, 

706 

N 

ndalimi, 17, 19, 27, 52, 250, 453, 480, 
482, 493, 528, 578, 714, 821, 966, 
968, 970, 971, 972, 1196, 1211, 
1270 

ndërmjetësimi, 31, 479, 584, 585, 586 
ndryshimi dhe zgjerimi i aktakuzës, 22, 

848 
ndryshimi i aktgjykimit, 24, 25, 26, 

991, 1015, 1150 
ne bis in idem, 60, 61, 63, 78, 192, 

998, 1121 
nemo judex sine actore, 616, 624 
nolo contendere, 581, 582, 583 

O 

objekti i të provuarit, 92 
organ publik, 122, 234, 252, 263, 521 
organ publik kompetent në lëmin e 

çështjeve gjyqësore, 122 

P 

paanshmëria e gjykatës, 62 
paraburgimi, 18, 23, 28, 65, 497, 498, 

504, 506, 510, 514, 515, 520, 523, 
805, 866, 876, 877, 878, 880, 1223, 
1224 

paraburgimi koluziv, 490, 498 
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parimi i çmuarjes së lirë të provave, 
77, 78, 688 

parimi i gjykimit drejt dhe në kohë të 
arsyeshme, 48 

parimi i pavarësisë, 626 
parimi i devolucionit, 190 
pezullimi i hetimit, 15, 430, 431, 432 
përfundimi i hetimit, 67 
përjashtimi fakultativ, 168, 169, 175, 

183 
përjashtimi i domosdoshëm, 170, 175 
plea bargaining, 575, 583, 584 
plena probationum, 646 
pranimi i alfordit, 597, 598 
precedenti gjyqësor, 582 
prezumimet, 817 
prezumimi i pafajësisë, 53, 54, 55, 78, 

89, 505, 799, 846 
procedurat alternative, 9, 19, 580 
procedurë administrative, 117, 1099, 

1208 
procedurë sipas mjetit juridik, 89 
propozimi i të dëmtuarit, 68, 70, 122, 

222, 888, 895, 907, 990, 1110 
provat mbështetëse, 645 
provë e papranueshme, 305, 306, 335, 

419, 531, 574, 595, 671, 687, 813, 
815, 1013 

pushimi i hetimeve, 1242 
pyetja kapcioze, 429 
pyetjet sugjestive, 681, 807 

Q 

quaestio facti, 207 
questio facti, 202 

R 

raporti i ekspertit, 16, 384, 387, 390, 
391 

re examination, 809 
reformatio in peius, 58, 76, 91, 100, 

413, 668, 901, 939, 940, 941, 942, 
943, 944, 945, 946, 947, 959, 960, 
965, 969, 971, 1017, 1026, 1027, 

1029, 1030, 1031, 1036, 1050, 
1057, 1080, 1113, 1169 

reformatio in peius, 966 
regina probationum, 646 
regjistrimi teknik, 531 
rehabilitimi i personave të dënuar pa 

arsye dhe të arrestuar pa bazë, 1233 
res judicata pro veritate habetur, 75 
restitutio in integrum, 955 
rikonstruksioni, 417, 419 
rimarrja në pyetje, 805, 809 
rishikimi i procedurës penale i 

përfunduar me aktgjykim të formës 
së prerë, 1022 

rishikimi jo i drejtë i procedurës 
penale, 842 

S 

sekuestrimi, 15, 329, 331, 756 
shkeljet absolute, 909, 912 
shkeljet relative, 909, 926, 927 

T 

tantum devollutum quantum 
appellatum, 936 

tejkalimi i aktakuzës, 922 

U 

ultra petitum, 1108 
urdhër ndalues, 695, 696, 697, 699, 

700 
urdhërarresti, 17, 52, 476, 477, 790 
urdhri, 19, 20, 39, 280, 285, 286, 287, 

288, 292, 293, 295, 327, 412, 461, 
477, 479, 571, 573, 575, 577, 625, 
711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 
731, 733, 734, 754, 870, 872, 895, 
1146, 1159, 1161, 1178, 1194, 
1195, 1205, 1276, 1280 

V 

vacatio legis, 45, 296 
vendim gjyqësor, 55, 74, 75, 137, 228, 

377, 413, 439, 486, 516, 666, 747, 
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787, 797, 798, 839, 1041, 1090, 
1114, 1116, 1121, 1123, 1145, 
1151, 1164, 1194 

vërtetimi jo i plotë, 935, 938 

Z 

zbatimi i hetimeve, 66 
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