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NJË KOMENTIM I SHKURTËR I SHQYRTIMIT FILLESTAR DHE 
SHQYRTIMIT TË DYTË SIPAS DISPOZITAVE TË KODIT TË 

PROCEDURËS PENALE

ABSTRAKT

Në këtë punim janë komentuar dispozitat që rregullojnë shqyrtimin fillestar 
dhe shqyrtimin e dytë sipas Kodi të Procedurës Penale (Kodi nr.04/L-123)1, i 
cili ka hyrë në fuqi nga 1 janari i vitit 2013.

Komentimi i këtyre dispozitave është i rëndësishëm për faktin se jo rrallë 
herë mundësohet shmangia e një procesi të rregullt gjyqësor, përkatësish rritet 
mundësia e përmbylljes së një faze të procedurës (shqiptimi i dënimit) qysh në 
këtë fazë, apo edhe mundësia e hedhjes së aktakuzës që po ashtu përmbyllet 
çështja konkrete. Këto dispozita u mundësojnë palëve në procedurë (prokurorit 
të shtetit, të pandehurit dhe të dëmtuarit) të jenë aktivë e që gjithsesi edhe 
gjykatës i jep mundësinë që të ketë rolin e saj pro aktiv në kontrollin e aktakuzës.

Komentimi i dispozitave ligjore është bërë për çdo nen duke filluar nga shqyrtimi 
fillestar, për të vazhduar me pranimin e fajësisë dhe marrëveshjen për pranimin 
e fajësisë, kundërshtimin e provave, kërkesën për hedhjen e aktakuzës.

Gjithashtu mjaft gjerësisht janë komentuar dispozitat ligjore duke specifikuar kushtet 
dhe rastet e hedhjes së aktakuzës, shqyrtimin e dytë, shqyrtimet për përcaktimin e 
vlefshmërisë së propozimeve për të përfunduar me paraqitjen e materialeve nga mbrojtja.

Po ashtu, punimi përmban përfundimin dhe literaturën e cila është përdorur për 
realizimin e këtij punimi.

Fjalët kyçe: KPP, shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë, pranimi i fajësisë, 
kundërshtimi i provave.

1.	Shqyrtimi	fillestar2

1. Gjatë shqyrtimit fillestar duhet të jenë të pranishëm prokurori i shtetit, i 
pandehuri apo të pandehurit dhe mbrojtësit.

* Autori i këtij punimi është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Ferizaj, Departamenti i Krimeve të Rënda.
1 Më tutje do ti referohemi me termin Kod apo KPP.
2 Neni 245, KPPK
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Është e rëndësishme të potencohet se në shqyrtimin fillestar është paraparë 
prania e prokurorit të shtetit, të pandehurit dhe mbrojtësit, që është e natyrshme 
dhe që përmbushë standardin minimal për një shqyrtim fillestar.

Prania e prokurorit të shtetit3 është e pashmangshme dhe kushtëzohet me faktin 
se pa praninë e tij nuk mund të zhvillohet shqyrtimi fillestar, meqë pos faktit 
se është palë në procedurë4 ka kompetenca edhe në përfaqësimin e aktakuzës 
gjatë të gjitha fazave të procedurës penale para gjykatave.

Po ashtu gjatë shqyrtimit fillestar është e domosdoshme edhe prezenca e të 
pandehurit, e që cilësinë e të pandehurit në procedurë penale mund ta fitoj 
çdo person fizik i cili posedon aftësinë për të vepruar, gjegjësisht personi 
që ka moshën e caktuar dhe që është i përgjegjshëm5 meqë Kodi nuk lejon 
zhvillimin e shqyrtimit fillestar e as gjyqësor në mungesë të pandehurit “in 
absentia”. Mos gjykimi në mungesë i të pandehurit edhe pse nuk është shkruar 
në mënyrë eksplicite6, por bazuar në konceptin që është ndërtuar Kodi ka 
përjashtuar mundësinë e gjykimit në mungesë duke u bazuar në rolin aktiv që 
i ka dhënë të pandehurit në procedurë.7 Gjithsesi duhet theksuar se gjykimi në 
mungesë është një koncept i tejkaluar dhe tani pothuajse me disa përjashtime 
të vogla është braktisur nga shumica e legjislacioneve penale evropiane dhe 
për më tepër është në kundërshtim edhe me parimet e KEDLNJ8 e cila zbatohet 
drejtpërdrejt9 në legjislacionin tonë.

Por, prania e mbrojtësit nuk duhet kuptuar se duhet të jetë e domosdoshme pos 
rasteve të mbrojtjes së detyruar10 apo rasteve të mbrojtjes me shpenzime publike, 
atëherë kur mbrojtja nuk është e detyruar11 por e cila sigurohet sipas kërkesës 
së të akuzuarit nën kushtet e përcaktuara. Kodi nuk ka paraparë mënyrën se si 
do të sigurohet prezenca e palëve të cilët marrin pjesë në shqyrtimin fillestar, 
por gjithsesi kjo duhet të nënkuptohet se duhet zbatuar dispozitat e thirrjes për 
shqyrtimin gjyqësor.

Një çështje e rëndësishme që duhet analizuar është fakti se në shqyrtimin 
fillestar nuk është e paraparë prezenca e të dëmtuarit. Kjo është interesante 

3 Kompetencat e prokurorit të shtetit janë përkufizuar me nenin 7 të Ligjit të Prokurorit të Shtetit dhe neni 49 
i KPP-së
4  Nenin 19 par.1.15 i KPP-së
5 Hajdari, Azem, Procedura penale – Komentar, Prishtinë, 2010, faqe 155
6 Kodi i Procedurës së Bosnjës dhe Hercegovinës ndalon me dispozitë të posaçme gjykimin në mungesë.
7  Neni 232, KPPK
8 Neni 6 pika 1 dhe 3 pika d, KEDNj
9 Neni 22, Kushtetuta së Republikës së Kosovës
10  Neni 57, KPPK
11  Neni 58, KPPK
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sidomos duke pasur parasysh faktin se roli i të dëmtuarit është fuqizuar dukshëm 
me këtë Kod, se i dëmtuari ka rolin e palës,12 për më tepër kjo dispozitë po të 
analizohet në aspektin sistematik, është në kundërshtim me nenin 248 par.2 të 
Kodit ku përcaktohet se “ 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”13 dhe kjo domosdo paraqet 
një pyetje të logjikshme se si mund të merret mendimi i të dëmtuarit pa qenë 
i pranishëm.

Andaj, për tu tejkaluar kjo situatë është e domosdoshme që i dëmtuari gjithsesi 
të thirret në shqyrtimin fillestar sidomos duke marrë parasysh faktin se nëse i 
pandehuri pranon fajësinë duhet ti jepet mundësia që i dëmtuari të deklarohet 
përkitazi me llojin dhe lartësinë e kërkesës pasurore-juridike.

Kurse mundësia e dytë do të ishte që të përfundohet shqyrtimi fillestar dhe të 
caktohet një seancë tjetër për vërtetimin e ndonjë fakti relevant për dënimin14. 
Pastaj në këtë seancë, i dëmtuari do të kishte mundësi të paraqiste propozimin 
e tij për kërkesën pasurore juridike, meqë edhe kërkesa pasurore juridike do 
të mund të paraqiste fakt relevant për dënimin për të përcaktuar llojin dhe 
lartësinë e dënimit.

Sidoqoftë nëse në këtë fazë bëhet shqiptimi i dënimit, atëherë domosdoshmërisht 
duhet të jetë prezent i dëmtuari meqë këtu edhe përfundon mundësia e tij të 
paraqes kërkesë pasurore juridike gjatë procedurës penale pos nëse i dëmtuar 
ka paraqitur deklaratë të dëmit.15

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.

Ky paragraf është i karakterit mjaft teknik dhe nuk është aspak e preferueshme 
që kështu të ndodhë për arsye se: e domosdoshme do të ishte që dorëzimi 
i aktakuzës të bëhej para seancës fillestare dhe kjo me qëllim të faktit se 
pranimi i aktakuzës paraqet një parakusht të rëndësishëm që i pandehuri të 
deklarohet për fajësinë apo pafajësinë e tij. Pra, do të ishte jo reale që të pritet 
nga i pandehuri që menjëherë pasi të pranoj aktakuzën të deklarohet lidhur 
me fajësinë siç parashihet në seancën fillestare, andaj do të ishte shumë e 
rëndësishme që së bashku me thirrje për shqyrtimin fillestar të bashkëngjitet 

12 Neni 19 par.1.15 dhe neni 62 par.1 nënpar.1.3, KPPK
13 Neni 248, par.2, KPPK.
14 Neni 248, par.4, KPPK.
15  Neni 218, KPPK.
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edhe aktakuza ashtu siç është paraparë për shqyrtimin gjyqësor jo më vonë se 
tetë (8) ditë16 e cila do të krijonte parakushte të përshtatshme për procedim të 
suksesshëm të shqyrtimit fillestar.

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.

Kjo paraqet një fakt interesant dhe është në frymën e parimit se masat e 
sigurisë së pranisë së të pandehurit janë të nevojshme të trajtohen në çdo fazë të 
procedurës, meqë bazat dhe kushtet e masave mund të ndryshojnë pas ngritjes 
së aktakuzës. Arsyeshmëria e shqyrtimit të këtyre masave është e rëndësishme 
edhe për dy arsye:

• së pari është e rëndësishme për faktin se në shqyrtimin fillestar janë prezent 
palët dhe aty mund ti paraqesin pikëpamjet e tyre për këto masa dhe
• e dyta me përfundimin e fazës së hetimit fillon faza e ngritjes së akuzës 
dhe kjo mund të ndryshoj bazat por edhe kushtet për vazhdimin apo 
zbatimin e masave për sigurimin e pranisë së të pandehurit.

Gjithsesi është e rëndësishme të potencohet fakti se Kodi nuk ka paraparë ndarje 
të masave së sigurimit të pranisë së të pandehurit para dhe pas paraqitjes së 
aktakuzës, përkatësisht nëse një masë është caktuar para ngritjes së aktakuzës 
mbetet në fuqi edhe pas ngritjes së saj deri te skadimi i kësaj mase, pra me 
një fjalë është braktisur koncepti që çdo masë e caktuar apo e vazhduar gjatë 
procedurës hetimore të shqyrtohet obligativisht pas ngritjes së aktakuzës dhe 
ku vendosej të vazhdohet apo hiqet ajo masë (siç veprohej me ish KPPK), por 
tani më Kodi ka përcaktuar që sa u përket masave për vazhdimin apo zbatimin 
e sigurimit të pranisë së të pandehurit të vendoset në shqyrtimin fillestar dhe 
atë sipas propozimit të palëve në procedurë, por është i rëndësishëm fakti se 
detyrimi për marrje në pyetje të të arrestuarit- të paraburgosurit buron nga 
parimi i njohur Habeas Corpus, sipas të cilit personi i arrestuar- paraburgosur 
duhet të dëgjohet nga gjyqtari dhe ky është një rregull i njohur përgjithësisht 
nga legjislacionet e shteteve dhe i zbatuar edhe nga Gjykata Ndërkombëtare 
Penale.17

Por duhet të qartësohet fakti se përkitazi me masat për sigurimin e pranisë së të 
pandehurit mund të vendoset edhe para fillimit të shqyrtimit fillestar dhe atë në 
dy raste: në rastin e parë kur masa e tillë skadon pas paraqitjes së aktakuzës dhe 

16  Neni 287 par.3, KPPK.
17 Islami Halim, Hoxha Artan & Panda Ilir, Procedura Penale, Tiranë, 2012, fq. 352.
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para mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe rasti i dytë është kur në aktakuzën18 

e paraqitur nga ana e prokurorit të shtetit është paraqitur edhe propozimi për 
urdhërimin e paraburgimit (kur i pandehuri gjendet në liri) apo është propozuar që 
i pandehuri që gjendet në paraburgim të lirohet nga paraburgimi dhe në këto raste 
nuk duhet që për të vendosur për një masë të tillë të pritet shqyrtimi fillestar.

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.

Kjo paraqet një detyrë të gjykatës që të kujdeset që prokurori i shtetit ti përmbushë 
detyrimet për zbulimin e provave, nga neni 244 dhe atë jo më vonë se ngritja e 
aktakuzës që mund të i dorëzohen edhe para kësaj përkatësisht gjatë hetimeve.

Edhe vet dispozita e nenit 244 është jo e qartë dhe deri sa titulli i saj përshkruan 
“materialet të cilat i jepen të pandehurit me ngritjen e aktakuzës”,19 kurse e 
gjithë dispozita i referohet mbrojtësit të të pandehurit (përjashto paragrafin 2 
të këtij neni) sidoqoftë kjo mund të shkaktoj paqartësi se kujt duhet dorëzuar 
materialet e hetimeve të pandehurit apo mbrojtësit por kjo duhet lexuar në atë 
mënyrë që është obliguese që materialet hetimore ti jepen të pandehurit dhe kjo 
nënkupton se përmbushet detyrimi.

Po ashtu paqartësia tjetër që mund të shkakton konfuzion janë edhe vet 
shprehjet e përdorura deri sa titulli i saj përdorë shprehjen “materialet të cilat 
i jepen të pandehurit” që nënkuptohet se duhet ti epën të pandehurit, kurse në 
përshkrimin e dispozitës “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”,20 ashtu që mbrojtësit i 
sigurohen këto materiale, e që nënkupton se këto  materiale  vetëm  i  sigurohen 
në kopje të mjaftueshme   që nënkuptohet se i vihen në dispozicion dhe se me 
këtë edhe përfundon obligimi i prokurorit të shtetit dhe nëse mbrojtësi e sheh 
të nevojshme mund ti merr ato.

Nga kjo shtrohet një pyetje e logjikshme se çka do të ndodhë nëse të pandehurit 
nuk i janë dhënë provat kurse mbrojtësit nuk iu kanë siguruar provat sipas nenit 
244 të KPP-së. Kjo situatë nuk është rregulluar me ndonjë dispozitë përkatëse, 
por atëherë sigurisht se gjykata duhet të obligoj prokurorin e shtetit dorëzimin 
e tyre brenda një afati të përcaktuar nga gjykata (afat gjyqësor) dhe ky afat 
18 Neni 241, par.2, KPPK.
19  Neni 244, par.1, i KPPK.
20  Neni 244, par.1, i KPPK.
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duhet të jetë i arsyeshëm duke pasur parasysh kompleksitetin e çështjes si dhe 
sasinë e materialeve që duhet dorëzuar e që do të ishte e arsyeshme ndërprerja 
e seancës me qëllim që pas sigurimit të tyre të vazhdohet me këtë shqyrtim 
duhet potencuar se edhe kjo nuk është paraparë me dispozitë të veçantë por 
duhet përshtatshmërisht të aplikohen dispozitat e shqyrtimit gjyqësor.

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.

Në këtë dispozitë janë dy mundësi, e para në rastet kur në shqyrtimin fillestar 
nuk vie deri te pranimi i fajësisë, atëherë caktohet shqyrtimi i dytë brenda 
afateve të përcaktuara. Mundësia e dytë është që të mund të kërkohet paraqitja e 
propozimeve që nënkuptohet se propozimet duhet të bëhen nga të dy palët edhe 
prokurori edhe mbrojtësi apo i pandehuri jo më vonë se 30 ditë nga shqyrtimi 
fillestar dhe kjo shmang shqyrtimin e dytë. Pra mes këtyre shqyrtimeve janë 
përcaktuar afate strikte dhe kjo me qëllim të efikasitetit të procedurës.

Duhet qartësuar se këto mundësi përjashtojnë njëra-tjetrën dhe përkundër 
faktit se janë lënë në dispozicion dy mundësi është vështirë të përcaktohet 
se cila mundësi do të ishte më e mirë dhe më efikase, por sipas praktikës së 
deritashme gjyqësore vërehet se shumica e gjykatave kanë aplikuar mundësinë 
e parë përkatësisht kanë caktuar dhe mbajtur shqyrtimin e dytë, për të vendosur 
lidhur me kundërshtimet dhe kërkesat e paraqitura.21

Megjithatë konsideroj se afati jo më herët se 30 ditë për caktimin e shqyrtimit 
të dytë është afat tejet i gjatë dhe ky afat po të ishte më i shkurtër do të ishte në 
funksion të efikasitetit të procedurës.

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 mos përshkrimit 
të veprës penale sipas ligjit.

21 Sahiti, Ejup & Murati, Rexhep, E drejta e Procedurës Penale, Prishtinë, 2013, fq. 346.
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Kjo është e rëndësishme për faktin se para shqyrtimit të dytë këto kundërshtime 
dhe kërkesa duhet ti ketë në dispozicion prokurori i shtetit, me qëllim që të mund 
tu përgjigjet këtyre pretendimeve qoftë përmes formës së shkruar kur nuk ka 
shqyrtim të dytë, apo këtyre pretendimeve të përgjigjet në mënyrë gojore gjatë 
shqyrtimit të dytë. Por duhet të jetë e qartë se kundërshtimi mund të paraqitet 
për provat në aktakuzë dhe tek më vonë paraqiten provat nga mbrojtja apo i 
pandehuri që shqyrtohen gjatë shqyrtimit të dytë.

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.

Siç u tha edhe më lartë gjatë shqyrtimit fillestar parimisht nuk prezantohet asnjë 
provë, përkatësisht nuk dëgjohen dëshmitar apo ekspert, por përjashtimisht 
kjo mund të bëhet nëse kjo është e nevojshme për vazhdimin ose zbatimin e 
pranisë së të pandehurit dhe kjo paraqet mundësinë që përmes këtij dëgjimi të 
vazhdohen përkatësisht hiqen masat e sigurimit të pranisë së të pandehurit edhe 
pse nuk është specifikuar mendoj se do të ishte e justifikueshme të zbatohej vetëm 
për masën më të rëndë të sigurimit të prezencës përkatësisht masën e paraburgimit 
përkatësisht zbatimit të kësaj mase sipas nenit 194-203 të këtij Kodi.

2. Pranimi i fajësisë22

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 mbrojtësi sipas 
zgjedhjes së tij; të kundërshtojë aktakuzën dhe pranueshmërinë e provave të 
paraqitura në aktakuzë.

Është e pashpjegueshme se për çfarë arsye në këtë dispozitë fare nuk është 
paraparë që fillimisht të pandehurit ti merren të dhënat e tij personale,23 meqë kjo 
është mjaft e rëndësishme edhe gjatë shqyrtimit fillestar dhe kjo për dy arsye:

• së pari se të dhënat personale janë mjaft të rëndësishme dhe nuk janë 
thjesht një çështje e karakterit teknik apo ceremonial apo vetëm për të 
vërtetuar identitetin e tij, por janë çështje mjaft fundamentale meqë përmes 

22  Neni 246, KPPK
23  Neni 321, par.1, KPPK.
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këtyre të dhënave gjykata krijon një pasqyrë lidhur me personalitetin dhe 
karakterin e të pandehurit, gjendjen e tij ekonomike dhe sociale, shkallën 
e arsimimit dhe të cilat të dhëna janë mjaft të rëndësishme për vendosjen 
e çështjes;
• kurse rëndësia tjetër e sigurimit të plotë e të dhënave personale të 
të pandehurit është në rastet kur i pandehuri mund të pranoj fajësinë 
gjatë këtij shqyrtimi dhe të dhënat personale janë të rëndësishme për 
individualizimin e dënimit përkatësisht për caktimin e llojit dhe lartësisë 
së dënimit.

Me rastin e udhëzimeve për të drejtat që i jepen të pandehurit, është e 
rëndësishme që gjyqtari të jetë i kujdesshëm që i pandehuri ti kuptojë ato, 
meqë këto udhëzime duhet që të jepen në mënyrë të thjeshtë pa terma të tepruar 
të natyrës juridike dhe në tërësi duhet të përshtaten me nivelin e të akuzuarit si 
në aspektin e shkallës së arsimit, moshës dhe karakteristikave tjera. Rëndësia 
e këtyre udhëzimeve është edhe për faktin se të akuzuarit përmes këtyre 
udhëzimeve i bëhet me dije se është pjesë aktive e shqyrtimit fillestar dhe jo 
një person që është vetëm formalisht aty.

Është tejet e rëndësishme të potencohet posaçërisht që i pandehuri të udhëzohet 
përkitazi me të drejtën për të pasur mbrojtës, por në rast se bëhet fjalë për 
veprën penale ku parashihet mbrojtja e detyruar gjykata paraprakisht kur e 
vëren se i pandehuri nuk ka mbrojtës para shqyrtimit fillestar ka obligim që ta 
caktoj mbrojtësin dhe që ti siguron materialet e nevojshme meqë kjo paraqet 
parakusht për një seancë të suksesshme.

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.

Kjo dispozitë ka përcaktuar dy detyrime të gjyqtarit të vetëm gjykues ose 
kryetarit të trupit gjykues, dhe atë detyrimi i parë është që të çmoj të drejtën e të 
pandehurit në mbrojtës, dhe në rastet kur i pandehuri nuk ka angazhuar mbrojtës 
apo ndërkohë për arsye të ndryshme ka mbetur pa mbrojtës, atëherë gjykata të 
pandehurit i cakton mbrojtës në rastet kur mbrojtja është e detyruar24 . Në rastet 
kur mbrojtja nuk është e detyruar i caktohet mbrojtës me shpenzime publike 
me kërkesë të të pandehurit25 dhe gjithsesi është e rëndësishme që nëse gjykata 
është në dijeni se i pandehuri nuk ka mbrojtës, do të ishte e preferueshme që 

24  Neni 57, KPPK.
25  Neni 58, KPPK.
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mbrojtësi të caktohet paraprakisht, pra para shqyrtimit fillestar, e për më tepër 
edhe materialet e hetimeve duhet ti sigurohen mbrojtësit. Ngjashëm është edhe 
në rastet kur nuk janë përmbushur detyrimet nga neni 244 i KPP-së.

Në të dy këto situata duhet pasur kujdes, përndryshe nëse nuk janë plotësuar 
këto parakushte atëherë hapet mundësia që të ndër prehet shqyrtimi fillestar dhe 
të vazhdohet me shqyrtimin fillestar pas krijimit të parakushteve siç përcakton 
dispozita.

3. Pastaj prokurori i shtetit ia lexon aktakuzën të pandehurit.

Leximi i aktakuzës paraqet një moment të rëndësishëm të shqyrtimit fillestar 
nga fakti se është momenti kur të pranishmit (bëhet fjalë për publikun dhe 
personat tjerë) për herë të parë kuptojnë pretendimet e prokurorit të shtetit. 
Leximi i aktakuzës paraqet në fakt fillimin e shqyrtimit fillestar pasi që pjesa e 
mësipërme i referohet udhëzimeve të palëve.

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.

Është i rëndësishëm të trajtohet momenti që i pandehuri duhet të deklarohet për 
fajësinë por paraprakisht është e nevojshme që i njëjti ta kuptoj drejt aktakuzën 
që rëndon mbi të. Kjo shpesh herë paraqet vështirësi të natyrave të ndryshme. 
Së pari aktakuza mund të jetë e pakuptueshme për të pandehurin dhe i njëjti 
mund të ketë vështirësi në kuptimin e saj edhe nga fakti se në aktakuzë mund të 
përdoret terminologji juridike, ashtu që nga kjo arsye pas leximit të aktakuzës 
duhet dhënë mundësia që prokurori i shtetit i cili ka rol aktiv gjatë shqyrtimit 
fillestar,26 që ti sqaroj të pandehurit përmbajtjen e aktakuzës. Kjo duhet zbatuar 
në atë mënyrë që sqarimi ti përshtatet moshës, shkallës së arsimimit, njohurive 
të përgjithshme të të pandehurit sidomos përqendrimi duhet të jetë tek sqarimi i 
instituteve juridike siç janë pakujdesia, dashja, lajthimi juridik, lajthimi faktik, 
bashkëkryerja, shtytja, ndihma etj.

Po ashtu duhet sqaruar në mënyrë të drejtë, të qartë dhe të thjeshtë edhe elementet 
e veprës penale meqë shpesh herë edhe këtu krijohen shumë paqartësi për të 

26 Çollaku Hashim: Roli i Prokurorit të Shtetit në Procedurën Penale, Prishtinë, 2013, fq. 134.
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pandehurin. Kurse rëndësia e kësaj duhet të ndërlidhet me faktin se shpesh 
here i pandehuri mund të deklaroj edhe formalisht se e kupton aktakuzën por 
kjo ndodhë shpesh here të jetë deklarim jo i drejtë për arsye të ndryshme: qoftë 
nga fakti se po të mos kuptonte aktakuzën do ta ndiente veten keq e nganjëherë 
duhet ndërlidhur edhe me faktin se ky deklarim paraqitet para deklarimit për 
fajësinë dhe për këtë mund të ndikoj edhe fakti se me pranimin e fajësisë do të 
mund të dënohet më butë, andaj konsideroj se ligjvënësi me të drejtë kërkon që 
gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, të jetë i kujdesshëm me 
rastin e sqarimit të aktakuzës dhe shpesh here duhet të kërkoj nga prokurori 
i shtetit që të bëj një sqarim të thjeshtë pa terma të tepruar juridik deri sa të 
bindet se i pandehuri e kupton drejt dhe e ka të qartë se për çfarë akuzohet.

Mos kuptimi i drejtë dhe i plotë i aktakuzës ka për pasojë faktin se në rast të 
këtij mos kuptimi paraqet edhe arsye që mbrojtja të jetë e gabuar, gjithsesi 
duhet të jetë e qartë se mos qartësimi i aktakuzës përkatësisht mos kuptimi 
i plotë i saj paraqet bazë për shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
penale.27

Kurse në rastet që i pandehuri të mos deklarohet për fajësinë dhe atëherë 
procedohet sikurse i pandehuri të deklarohej i pafajshëm.

3.	Marrëveshjet	mbi	pranimin	e	fajësisë	gjatë	shqyrtimit	fillestar28

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.

Në këtë paragraf trajtohet marrëveshja për pranimin e fajësisë e cila është e 
mundur të paraqitet së bashku me aktakuzën dhe gjykata me këtë rast çmon 
marrëveshjen për pranimin e   fajësisë dhe ka tri mundësi: të pranoj, të refuzoj 
marrëveshjen ose të caktoj shqyrtim të veçantë lidhur me marrëveshjen e 
fajësisë. Duhet theksuar faktin se instituti i marrëveshjes për pranimin e 
fajësisë është një institut relativisht i ri në legjislacionin tonë, kurse aplikimi 
i tij ka filluar nga viti 2004 dhe ka arritur që të zhvillohet hovshëm e që ka 
ndikuar mjaft shumë në rritjen e efikasitetit dhe zgjedhjen e një numri të 
madh të çështjeve penale e që ky institut origjinën e ka nga SHBA, por tani 
ka gjetur zbatim në shumë vende të rajonit, përkatësisht ky institut është i 

27 Neni 384 par.2, KPPK.
28 Neni 247, KPPK.
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njohur në KPP të Bosnjës dhe Hercegovinës, në KPP të Kroacisë dhe në KPP 
të Serbisë.29 Duhet theksuar se Kodi Procedural i Shqipërisë nuk e parasheh një 
institut të tillë, por në dispozitat e tij ka të përcaktuar një institut të ngjashëm 
të ashtuquajtur “gjykimin e shkurtuar”, i cili ka disa ngjashmëri me institutin e 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë, meqë iniciativa rrjedhë nga i pandehuri 
dhe nëse gjykata e pranon gjykimin e shkurtuar e ulë dënimin me gjobë apo me 
burgim me një të tretën.30

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.

Ekziston mundësia që edhe pas arritjes së marrëveshjes për fajësinë, i pandehuri 
mund të deklarohet i pafajshëm në shqyrtimin fillestar dhe pas kësaj gjykata 
nuk mund ta dënoj të pandehurin, por ekziston mundësia që i pandehuri mund 
edhe më vonë ta pranoj fajësinë por logjikisht pas shqyrtimit gjyqësor mund të 
pandehurin ta shpall fajtor.

3. Shqyrtimet nga ky kapitull mund të mbahen nën masa të fshehta pas kërkesës 
së prokurorit të shtetit nga Kapitulli XIII të këtij Kodi.

Pranimi i fajësisë është i rregulluar me Kapitullin e XIII të këtij Kodi, meqë 
paraqet diçka specifike për të gjitha fazat kur rregullohet marrëveshja e fajësisë, 
kurse karakteristikë është fakti se shqyrtimet mund të mbahen nën masa të 
fshehta deri në arritjen e marrëveshjes.

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.

Marrëveshja për pranimin e fajësisë mes palëve si dhe pranimi i fajësisë mund 
të shqyrtohet në çdo kohë para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor.
Edhe pse kjo dispozitë është përfshirë tek shqyrtimi fillestar megjithatë 
ka karakter shumë më të gjerë dhe përfshinë fazën prej shqyrtimit fillestar 
e deri para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor që në fakt dispozita nuk e 
kufizon mundësinë që i pandehuri të pranoj fajësinë deri para përfundimit 
të shqyrtimit gjyqësor, por i mbetet gjykatës që këtë pranim ta shqyrtoj. Në 
praktikën gjyqësore raste të shpeshta të pranimit të fajësisë paraqiten në rastet 

29 Çollaku, Hashim, Roli i Prokurorit të Shtetit në Procedurën Penale, Prishtinë, 2013, fq. 134.
30 Islami Halim & Hoxha Artan & Panda Ilir, Procedura Penale, Tiranë, 2012, fq. 547.
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e ndryshimit të aktakuzës, kurse ndryshimi bëhet kur prokurori i shtetit gjatë 
shqyrtimit gjyqësor konstaton se nga provat e shqyrtuara tregojnë se gjendja 
faktike e paraqitur në aktakuzë është ndryshuar,31 por duhet theksuar se 
ndryshimi i aktakuzës shpesh herë rezulton me ndryshimin e cilësimit juridik 
të veprës penale, andaj është e nevojshme që pas këtij ndryshimi që i pandehuri 
edhe një herë të deklarohet lidhur me fajësinë.

4.	Pranimi	i	fajësisë	gjatë	shqyrtimit	fillestar,	neni	248

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.

Faza më e rëndësishme e shqyrtimit fillestar është momenti pas pranimit të 
fajësisë së të pandehurit dhe kjo është e rëndësishme për disa arsye dhe atë së 
pari nga fakti se kushtet e parapara duhet të plotësohen në mënyrë kumulative 
dhe vetëm në këtë rast edhe mund të pranohet pranimi i fajësisë dhe assesi jo 
në rastet kur pranimi është i pjesërishëm, me dilema ose i paqartë.

Vlerësimi i pranimit të fajësisë është mjaft kompleks dhe shumëdimensional 
dhe aspak i lehtë për të përcaktuar se a janë apo nuk janë plotësuar kriteret 
meqë për deri sa disa kritere janë të matshme kurse disa kritere tjera janë më 
shumë të natyrës objektive dhe më vështirë përcaktuese.

Më e rëndësishmja është fakti se pranimi i fajësisë duhet bërë në atë mënyrë që i 
pandehuri duhet kuptuar natyrën dhe pasojën e pranimit të fajësisë dhe kjo është 
mjaft komplekse pikërisht nga fakti se i pandehuri duhet të kuptoj aktakuzën 
që rëndon mbi të, pastaj se me pranimin e fajësisë do të kemi shmangie nga 
një proces i rregullt gjyqësor përkatësisht se do të jetë një proces më i shkurtër 

31 Sahiti, Ejup & Murati, Rexhep, E drejta e Procedurës Penale, Prishtinë, 2013, fq. 367.
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se zakonisht, se privohet nga paraqitja e provave apo të kundërshtoj provat e 
paraqitura nga prokurori i shtetit se pas kësaj do ti shqiptohet menjëherë dënimi 
për veprimin e tij, se do të obligohet në përmbushjen e kërkesës pasurore-
juridike të dëmtuarit (nëse ka të dëmtuar dhe ka propozim të personave të 
autorizuar për kërkesë pasurore-juridike), se pasuria e fituar si rezultat i veprës 
penale do të mund ti nënshtrohet konfiskimit (nëse ka propozim për konfiskim), 
kurse si pasojë e pranimit të fajësisë paraqet fakti se aktgjykimi nuk mund të 
atakohet për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike 
përkatësisht humb njërën bazë për ankesën e aktgjykimit.

Pranimi i fajësisë duhet të bëhet në mënyrë vullnetare, të plotë dhe pa asnjë 
dilemë për më tepër duhet të jetë i pandehuri i vetëdijshëm për këtë pranim 
dhe jo që pranimi të arrihet me anë të dhunës, kanosjes, detyrimit, mosdijes, 
pastaj nëse është i njohur fakti se i pandehuri vuan nga ndonjë sëmundje e 
përkohshme apo e përhershme mendore dhe preferohet që në shumicën e 
rasteve pjesëmarrës në të duhet të jetë edhe mbrojtësi i të pandehurit dhe se 
duhet çmuar edhe faktin se a ka pasur kohë të mjaftueshme për konsultime, pra 
të gjitha këto elemente janë tejet të rëndësishme në të kundërtën pranimi i fajit 
do të ishte jo i plotë.

Një pikë tjetër e rëndësishme është se pranimi i fajësisë duhet të mbështetet 
me prova konkrete edhe pse në fakt formalisht në këtë fazë nuk shqyrtohet 
asnjë provë megjithatë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 
është i detyruar që të bëj një shqyrtim dhe vlerësim të kuantitetit dhe kualitetit 
të provave që ka në shkresat e lëndës dhe kjo domosdoshmërisht gjykatën e 
obligon që të ketë të qartë se a ekziston përgjegjësi penale e të pandehurit, 
pastaj a ekzistojnë elemente të veprës penale të përshkruar në aktakuzë dhe 
shumë elemente tjera, e që gjithsesi duhet pasur parasysh edhe faktin se provat 
duhet çmuar edhe me faktin se a janë prova të pranueshme meqë edhe siç 
dihet aktgjykimi nuk mundet që të bazohet në prova të papranueshme,32 si 
dhe duhet ta ketë parasysh provat për përcaktimin e fajësisë,33 përkatësisht 
pamjaftueshmërinë e provave për një vendim fajësie.

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.

Është i rëndësishëm fakti edhe pse jo obligativ i kërkimit të mendimit dhe 
se kjo mund të jetë e rëndësishme meqë palët nga këndvështrimi i tyre do të 

32 Neni 257, par.3, KPPK.
33  Neni 262, KPPK.
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paraqesin argumentet e tyre e që nganjëherë edhe mund të jenë kundërthënëse. 
Pa dyshim se do të ishte e preferueshme kërkimi i mendimit nga palët meqë 
gjykata do të kishte një pasqyrë më qartë të ngjarjes dhe pastaj kjo i mbetet 
çmuarjes së gjykatës dhe duke e ndërlidhur me provat që i ka në dispozicion.

Marrja e mendimit është e rëndësishme edhe për një fakt tjetër se gjykata mund 
të merr të dhëna të rëndësishme që pastaj të vendosë në lidhje me pranimin apo 
jo të fajësisë e që në kontest të kësaj bazuar edhe në faktin tjetër se në këtë fazë 
nuk është paraparë fare fjala përfundimtare, atëherë palët në procedurë mund ti 
paraqesin pikëpamjet e tyre edhe në lidhje me këtë e që i mundësojnë gjykatës 
që të ketë një pasqyrë më të qartë për rrethanat e kryerjes së veprës penale, 
personalitetin e të pandehurit dhe shumë rrethana të tjera të rëndësishme për 
të individualizuar dënimin gjegjësisht për të përcaktuar llojin dhe lartësinë e 
dënimit, përkatësisht dënimi konkret që caktohet nga gjykata ndaj autorit të 
veprës penale.34

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.

Por përkundër këtyre vështrimeve të provave sipas paragrafit 1, megjithatë 
gjykata nuk ka ndonjë mundësi tjetër në këtë fazë pos faktit që nëse konstaton 
se nuk janë vërtetuar faktet e përcaktuara nga neni 248 par.1 i KPP-së apo 
konstaton ndonjë mangësi të provave, të refuzon pranimin e fajësisë me qëllim 
që ti hapë rrugë shqyrtimit të dytë apo shqyrtimit gjyqësor. Edhe pse nuk është 
potencuar specifikisht është e qartë se aktvendimi shënohet në procesverbalin 
e shqyrtimit fillestar.

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.
Po ashtu sikurse në paragrafin e mësipërm edhe në këtë rast aktvendimi për 
pranimin e fajësisë konstatohet në procesverbalin e shqyrtimit fillestar, po 
ashtu nuk është paraparë dispozitë e veçantë për përmbajtjen e procesverbalit 
të shqyrtimit fillestar e në mungesë të saj, përshtatshmërisht zbatohet 
procesverbali i shqyrtimit gjyqësor, kurse procesverbali duhet të përpilohet me 

34  Muçi, Shefqet, E drejta Penale, Pjesa e përgjithshme, Tiranë, 2007, fq. 265.
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shkrim dhe të shënohet thelbi i rrjedhës së shqyrtimit.35

Padyshim se pjesa e cila më së shumti ka shkaktuar debat me hyrjen në fuqi 
të këtij Kodi është momenti kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 
gjykues pranon pranimin e fajësisë dhe atëherë mund të kemi tri situata të 
ndryshme.

E para se mund të vazhdohet me shqiptimin e dënimit e që kjo paraqet një 
shkurtim të procesit gjyqësor por këtu janë paraqitur dilema sidomos te rastet 
kur trajtohen nga ana e departamentit për krime të rënda dhe kjo ka shkaktuar 
konfuzion se pas pranimit të fajësisë a duhet kryetari i trupit gjykues të shqiptoj 
dënimin apo të plotësohet trupi gjykues. Gjithsesi në këtë aspekt duhet analizuar 
hollësisht dispozitat që rregullojnë kompetencat e gjykatës e posaçërisht “Në 
procedurën penale në kuadër të Departamentit të Krimeve të Rënda të Gjykatës 
Themelore, aktgjykimi merret nga tre (3) gjyqtarë profesional, njëri nga të cilët 
kryeson trupin gjykues”36 dhe kjo nëse analizohet me vëmendje duhet kuptuar 
se aktgjykimi merret ekskluzivisht vetëm nga trupi gjykues që nënkupton se 
kjo duhet kështu të ndodhë në çdo fazë të procedurës përkatësisht edhe pas 
shqyrtimit fillestar, meqë edhe dispozita nuk ka specifikuar se në cilën fazë 
mund të ndodhë kjo pra e lë mundësinë që kjo të ndodhë në çdo faze, por në 
çdo rast kur merr aktgjykimin pra sipas kësaj dënimi duhet të merret pasi që 
të plotësohet trupi gjykues pa përjashtuar edhe shqyrtimin fillestar. Në këtë 
përfundim arrihet duke analizuar në mënyrë sistematike dispozitën tjetër që 
i përket vendimeve para shqyrtimit gjyqësor se “ 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 hedhje 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”,37 që i jep kompetencë 
kryetarit të trupit gjykues për vendimmarrje për të gjitha këto situata pos për 
marrjen e aktgjykimit.

Megjithatë konsideroj se do të ishte e natyrshme dhe normale që shqiptimi 
i dënimit të bëhej nga ana e trupit gjykues dhe atë nga fakti se hipotetikisht 
do të mund të vinim në atë situatë që kryetari i trupit gjykues të shqipton 
edhe dënimin më të rëndë që parasheh Kodi Penal i Republikës së Kosovës 
përkatësisht dënimin me burgim të përjetshëm.

35 Hajdari, Azem, Procedura penale – Komentar, Prishtinë, 2010, fq. 597.
36  Neni 25, par.3, KPPK .
37  Neni 26, par.1, KPPK.
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Gjithsesi duhet pranuar faktin se me fillimin e aplikimit të këtyre dispozitave 
ka pasur mjaft paqartësi dhe huti mes gjykatave përkitazi me shqiptimin e 
dënimit në departamentin për krime të rënda të gjykatave themelore dhe në 
disa nga to shqiptimin e dënimit e ka bërë kryetari i trupit gjykues kurse në disa 
tjera duke plotësuar trupin gjykues vetëm për shqiptimin e dënimit, e për shkak 
se kjo dispozitë që nga fillimi është interpretuar në mënyra të ndryshme dhe ka 
shkaktuar huti në praktikën gjyqësore. 38

Por kjo dilemë është tejkaluar përmes mendimit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës39 e cila ka përcaktuar se dënimi duhet të shqiptohet nga ana e kryetarit 
të trupit gjykues, meqë bëhet fjalë për situatë specifike gjatë shqyrtimit fillestar.

Situata tjetër përkatësisht situata e dytë paraqitet në rastet kur pas pranimit të 
fajësisë ekziston ndonjë fakt relevant i cili do të mund të ishte i rëndësishëm 
dhe i nevojshëm për shqiptimin e dënimit dhe në këto raste edhe pse nuk është 
decidivisht e përkufizuar do të ishte e nevojshme që të mbyllet shqyrtimi 
fillestar dhe të caktohej një seancë vetëm për vërtetimin e faktit në fjalë. Nuk 
është e qartë se cili do të ishte afati i caktimit dhe mbajtjes së kësaj seance, 
por padyshim se kjo varet nga rrethanat që duhet të vërtetohen e posaçërisht 
se për cilat fakte bëhet fjalë e padyshim se kjo paraqet një diskrecion të 
kryetarit të trupit gjykues. Po ashtu sa i përket fakteve relevante edhe ato mund 
të jenë të natyrave të ndryshme siç mund të jenë sigurimi i të dhënave nga 
evidenca e të dënuarve, ndonjë rrethanë e rëndësishme personale apo familjare 
e të pandehurit, nëse do të ishte i nevojshëm të vërtetohet fakti se a është 
kompensuar apo jo viktima përkatësisht i dëmtuari po ashtu një rrethanë e tillë 
mund të ishte edhe vërtetimi i fakteve kur i pandehuri ka aftësi të zvogëluar 
mendore dhe do të ishte i rëndësishëm fakti se cila është shkalla e aftësisë 
së zvogëluar mendore. Por në të gjitha rastet që mund të jenë të natyrave të 
ndryshme duhet që ekskluzivisht të ndërlidhen me vërtetimin e ndonjë fakti 
apo rrethane përkitazi me shqiptimin e llojit dhe lartësisë së dënimit dhe kjo 
nganjëherë edhe shpie deri tek shtyrja e shqyrtimit fillestar dhe pastaj caktimi 
i një seancë të veçantë ekskluzivisht për shqiptimin e dënimit.

Kurse situata e tretë paraqitet në rastet e bashkëpunimit mes të pandehurit dhe 
prokurorit të shtetit dhe se kjo mund të sjellë pezullimin e dënimit për një afat 
deri sa të përfundon ky bashkëpunim e që mund të paraqitet në situatat kur 
bëhet negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe në rastet kur kemi 
të bëjmë me dëshmitarin bashkëpunues. Kurse me rastin e pezullimit në këto 
situata gjykata duhet të përcaktoj afat gjyqësor me qëllim që këto çështje të mos 
prolongohen në afat të gjatë dhe këto afate gjithsesi do të duhej të caktoheshin 

38 Sahiti, Ejup & Murati, Rexhep, E drejta e Procedurës Penale, Prishtinë, 2013, fq 342.
39 Mendimi Juridik i Gjykatës Supreme të Kosovës, GJA. nr. 207/13 të datës 19.03.2013.
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në ndërlidhje me komplikueshmërinë e çështjes por se ndoshta nëse do të 
stërzgjatej ky bashkëpunim, atëherë gjykata do të mund të shqiptonte dënimin 
meqë tani më është vendosur për pranimin e fajësisë.

Sa i përket kësaj dispozite është e nevojshme të analizohen edhe dy situata që 
mjaft shpesh na paraqiten në praktikë pas ngritjes së aktakuzës e që është e 
rëndësishme për shkak të parimit akuzator nemo iudex sine actore40:

• situata e parë kur aktakuza paraqitet ndaj një të pandehuri për vepra të 
ndryshme penale dhe në këto raste logjikisht kemi edhe deklarim të të 
pandehurit për secilën vepër veç e veç dhe në disa pika të aktakuzës 
mund të deklarohet i fajshëm kurse në disa i pafajshëm, apo edhe situata 
kur për disa vepra pranimi i fajësisë është sipas kritereve të nenit 248 
par.1 të këtij Kodi, e për disa të mos plotësohen këto kritere.

Në këto situata duhet që të përcaktohet saktë se për cilat vepra pranohet fajësia 
dhe për cilat refuzohet pranimi i fajësisë për cilat janë plotësuar kriteret dhe 
për cilat nuk janë plotësuar këto kritere. Gjithsesi e rëndësishme është që në 
këto raste duhet që të vazhdohet në shqyrtimin e dytë apo shqyrtimin gjyqësor 
vetëm për akuzat në të cilat nuk është pranuar fajësia apo nuk janë plotësuar 
kriteret, kurse për veprat për të cilat është pranuar fajësia duhet në përfundim 
të shqyrtimit gjyqësor të shqiptohet dënimi.

• situata e dytë ekziston në rastet kur aktakuza ngritët ndaj disa të 
pandehurve dhe në këto raste ekziston mundësia që një apo disa të 
pandehur ta pranojnë fajësinë kurse një apo disa nga të pandehurit të 
deklarohen të pafajshëm. Në këto raste duhet që procedura të veçohet41 
dhe me të pandehurit që pranojnë fajësinë të vazhdohet me shqiptimin e 
dënimit kurse me të pandehurit tjerë të vazhdohet në shqyrtimin e dytë 
apo eventualisht edhe me shqyrtimin gjyqësor.

Veçimi i procedurës është i justifikueshëm posaçërisht në këto situata:

• situata e parë kur kemi të bëjmë me raste të komplikuara dhe kjo do të 
mund të merrte shumë kohë dhe i pandehuri i cili e pranon fajësinë do 
të ishte i detyruar të ishte prezent gjatë gjithë procesit gjyqësor edhe pse 
prezenca e tij do të ishte e panevojshme,

• situata e dytë është në rastet kur të pandehurit gjenden në paraburgim 

40  Sahiti, Ejup, E drejta e Procedurës Penale, Prishtinë, 1986, fq 173.
41 Neni 36, par.1 i KPP-së, lejon mundësinë e veçimit të procedurës penale, për shkaqe të rëndësishme ose për arsye 
të efikasitetit, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, që mundëson që veçimi të bëhet gjatë shqyrtimit fillesar.
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dhe do të ishte tërësisht e panevojshme që të mbahen nën masën e 
paraburgimit.

Edhe një argument i fuqishëm pro veçimit të procedurës është edhe dispozita e 
paraparë në shqyrtimin gjyqësor “ 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”,42 që 
në fakt i mundëson të pandehurit që pranon fajësinë që të mos jetë prezent gjatë 
tërë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor deri në shqiptimin e dënimit.
Megjithatë, gjykata duhet të jetë e kujdesshme me rastin e vlerësimit të pranimit 
të fajësisë për faktin se nganjëherë të pandehurit mund të kenë marrëveshje të 
fshehtë mes vete për pranimin e fajësisë për arsye të ndryshme dhe nga kjo 
arsye nuk mund të themi se mund të jetë zgjidhje uniforme veçimi i procedurës 
por duhet vepruar prej rastit në rast.

Siç duket edhe praktika gjyqësore në këto raste nuk është uniforme meqë ka 
raste kur procedura është veçuar por ka gjithashtu raste kur procedura nuk është 
veçuar, megjithatë konsideroj se më oportune do të ishte veçimi i procedurës 
për arsyet e paraqitura më lartë.

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.

Edhe pas përfundimit të shqyrtimit fillestar nuk shteret mundësia e pranimit 
të fajësisë përkatësisht ekziston mundësia që i pandehuri të pranoj fajësinë në 
çdo kohë pas shqyrtimit fillestar edhe pse kjo nuk është përcaktuar se në çfarë 
forme do të mund të bëhej ky deklarim gjithsesi kjo mund të bëhej përmes 
parashtresës me shkrim dhe nga kjo rrjedhimisht mund të determinoj zhvillimin 
edhe të një shqyrtimi fillestar që në fakt mund kushtimisht të zhvillohen më 
tepër se një shqyrtim fillestar.

5. Kundërshtimi i provave43

1. Para shqyrtimit të dytë, i pandehuri mund të paraqesë kundërshtim ndaj 
provave të caktuara në aktakuzë, bazuar në këto arsye:

42 Neni 326, par.5, KPPK.
43  Neni 249, KPPK
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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 thellësisht të 
pa mbështetshme.

Duhet theksuar se mes shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë është një mes 
fazë në të cilën zhvillohen një varg veprimesh procedurale mjaft të rëndësishme 
nga palët në procedurë të cilat iniciativa rrjedhin nga ana e të pandehurit përmes 
paraqitjes së kundërshtimit të provave të paraqitura nga ana e prokurorit të 
shtetit në aktakuzë dhe kjo paraqet fazën kur edhe i pandehuri përmes këtij 
instituti kundërshtimit të provave paraqet pretendimet e tij përkitazi me 
provat e propozuara nga ana e prokurorit të shtetit. Padyshim se kundërshtimi 
i provave është mjaft i rëndësishëm nga fakti se ekziston mundësia që në 
këtë fazë të procedurës që gjykata ti evidentoj dhe po ashtu edhe ti shpallë të 
papranueshme provat e caktuara dhe ky do të ishte një dekontaminim i lëndës 
nga provat e papranueshme, meqë në prova të tilla nuk mund të mbështetet 
vendimi gjyqësor.44 Kundërshtimet mund të paraqiten vetëm në provat e 
caktuara dhe në rastet kur janë marrë në mënyrë jo të ligjshme nga organet që 
zhvillojnë hetime dhe kjo është e rëndësishme nga fakti se këto organe duhet 
të jenë të kujdesshme gjatë veprimeve të tyre dhe se tejkalimi i autorizimeve 
mund të shpie deri te fakti që provat janë marrë në mënyrë jo të ligjshme.

Sa i përket provave që janë në kundërshtim me Kapitullin XVI të Kodit, kjo 
në thelb paraqet ndryshe institutin e provave të papranueshme, për më tepër në 
këtë kapitull janë përshkruar edhe cilat janë provat e papranueshme.

Sa i përket bazës së tretë kur mund të paraqitet kërkesa për kundërshtimin e 
provës kur ka bazë të artikulueshme që gjykata të çmojë provën si thellësisht 
të pa mbështetshme e që në Kod është paraqitur edhe përkufizimi i provës 
thellësisht të pa mbështetshme.45

2. Prokurorit të shtetit i jepet mundësia që t’i përgjigjet kundërshtimit gojarisht 
ose me shkrim. Është e zakonshme që në pretendimet e të pandehurit ti jepet 
mundësia që prokurori i shtetit të përgjigjet në këto pretendime. Kjo mund të 
realizohet në dy mënyra; gojarisht që është e zakonshme të bëhet gjatë shqyrtimit 
të dytë, kurse mënyra e dytë e përgjigjes është me shkrim e cila mund që të 
paraqitet mes shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë. Është e natyrshme që 

44 Sahiti, Ejup & Murati, Rexhep, E drejta e Procedurës Penale, Prishtinë, 2013, fq. 249.
45 Nenin 19 par.1.29, KPPK.
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paraprakisht gjykata në rastet kur i pandehuri paraqet kundërshtim me shkrim 
këtë parashtresë të ia dërgoj palës tjetër përkatësisht prokurorit të shtetit, kurse 
afatet e përgjegjës janë paraqitur në dispozitën e nenit 251 par.3 të këtij Kodi.

Çështja tjetër që është e nevojshme të trajtohet është se çka do të ndodhte nëse 
nuk paraqiten përgjigjet nga ana e prokurorit të shtetit brenda afatit të përcaktuar 
prej 7 ditëve, atëherë gjykata pas kalimit të këtij afati duhet të vendosë edhe pa 
përgjigjen e prokurorit të shtetit që të mos mbetet peng i kësaj përgjigje dhe të 
mos prolongohet çështja. Por parimisht për shkak të shumë arsyeve do të ishte 
më e preferueshme që përgjigjja e prokurorit të shtetit të ishte obligative meqë 
në konceptin si është aktualisht e ndërtuar norma kjo paraqet mundësi dhe jo 
obligim të prokurorit të shtetit.

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.

Në këtë dispozitë është përcaktuar se për të gjitha provat duhet të vendoset që 
të lejohet ose përjashtohet prova. Kjo në fakt paraqet një stopim të procedurës 
deri sa të vendoset lidhur me lejimin apo përjashtimin e provave, kurse sa i 
përket vendimet e saj mund të jenë të ndryshme pra ekziston mundësia që disa 
prova të lejohen dhe disa të përjashtohen, të gjitha provat të lejohen apo të 
gjitha provat të përjashtohen.

4. Provat e papranueshme ndahen nga shkresat 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 pranueshmërinë.

Në këtë paragraf përshkruhen veprimet që merren kur konstatohen se në lëndë 
ekzistojnë prova të papranueshme. Kjo është një standard i zakonshëm që provat 
të ndahen nga shkresat tjera, të mbyllen dhe këto nuk lejohen që të shfrytëzohen 
deri sa të vendoset në lidhje me to. Pra, kjo paraqet një standard të zakonshëm 
bazuar në faktin se provat e shpallura si të papranueshme konsiderohen sikurse 
nuk ekzistojnë, edhe pse nuk ka ndonjë definicion përkitazi me provat e 
papranueshme. Ato janë prova të marra në kundërshtim me dispozitat ligjore, 
kjo konsiderohet provë e pavlefshme apo e papranueshme.46

5. Të gjitha provat kundër të cilave nuk është paraqitur kundërshtim janë të 
pranueshme në shqyrtim gjyqësor, përveç nëse gjykata sipas detyrës zyrtare 

46 Çollaku, Hashim, Roli i Prokurorit të Shtetit në Procedurën Penale, Prishtinë, 2013, fq. 92.
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përcakton se pranueshmëria e provës së caktuar do të cenonte të drejtat e të 
pandehurit të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Dispozita e më sipërme vjen në shprehje në rastet kur palët nuk i kundërshtojnë 
provat, atëherë i ka dhënë autoritet gjykatës që edhe sipas detyrës zyrtare të 
përjashtoj provën në rastet kur pranueshmëria e provës së caktuar cenon të 
drejtat e të pandehurit e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. 
Ky paraqet një koncept mjaft të gjerë dhe me të drejtë ky legjitimitet i është 
besuar gjykatës si autoritet i cili ka mundësi të përjashtoj provën meqë edhe 
në provat e papranueshme nuk mund të mbështetet një vendim fajësie apo 
pafajësie.

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.

Ankesa mund të paraqitet nga secila palë dhe ankesa i paraqitet gjykatës së apelit.

6. Kërkesa për hedhjen e aktakuzës47

1. Para shqyrtimit të dytë, i pandehuri mund të paraqesë kërkesë për hedhjen 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.

Mundësia e dytë e të pandehurit para shqyrtimit të dytë është të paraqesë 
kërkesë për hedhjen e aktakuzës dhe se këtë kërkesë mund ta paraqesë për 
bazat e përcaktuara dhe se këto situata janë identike me bazat për lirim nga 
aktakuza.

2. Prokurorit të shtetit duhet t’i jepet mundësia që të përgjigjet ndaj kërkesës 
gojarisht apo me shkrim.

47  Neni 250, KPPK
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Sikurse edhe në nenin e mësipërm prokurorit të shtetit i jepet mundësia që të 
përgjigjet gojarisht gjatë shqyrtimit të dytë apo me shkrim para shqyrtimit të 
dytë.

3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me 
shkrim të arsyetuar me të cilin refuzon kërkesën ose hedh aktakuzën.

Pas përgjigjes nga ana e prokurorit të shtetit apo edhe pa përgjigje brenda 
afatit të përcaktuar me nenin 251 par.3 të këtij Kodi, gjykata ka dy mundësi ta 
refuzon kërkesën për hedhje të aktakuzës ose ta hedhë aktakuzën nëse vlerëson 
se ekziston ndonjë bazë nga paragrafi 1 i këtij Kodi. Është e rëndësishme 
të potencohet se në këtë rast ky vendim i gjykatës (me rastin e refuzimit të 
kërkesës për hedhjen e aktakuzës) paraqet një filtër të kontrollit gjyqësor të 
aktakuzës dhe shikuar në aspektin teorik pas përfundimit të procedurave rreth 
kontrollit të aktakuzës, aktakuza faktikisht e fiton formën e prerë.48

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.

Ankesa mund të paraqitet nga secila palë dhe ankesa i paraqitet gjykatës së 
apelit, sipas afatit të përcaktuar.

7. Përgjigjet49

1. Prokurorit të shtetit i jepet mundësia që të përgjigjet në kundërshtimin nga 
neni 249 ose në kërkesën nga neni 250 të këtij Kodi.

Është e natyrshme që në kundërshtim dhe kërkesë të mbrojtësit apo të 
pandehurit, atëherë prokurorit të shtetit i mundësohet paraqitja e përgjigjeve 
dhe kjo me qëllim që gjykata ti ketë parasysh argumentet e palëve me rastin e 
vendosjes.

2. Përgjigja nga paragrafi 1. i këtij neni mund të bëhet gojarisht gjatë shqyrtimit 
të dytë ose me shkrim.

Përgjigjet mund të paraqiten me shkrim përmes parashtresës me qëllim 
që gjykata të ketë vëmendje me rastin e vendosjes, kurse po ashtu ekziston 

48 Sahiti, Ejup & Murati, Rexhep, E drejta e Procedurës Penale, Prishtinë, 2013, fq. 347. 
49 Neni 251, KPPK.



Revistë shkencore juridike, Opinio Juris, nr.1/2015

41

mundësia edhe që argumentet të paraqiten me gojë gjatë shqyrtimit të dytë 
përkatësisht në procesverbalin e shqyrtimit të dytë. Konsideroj se gjithsesi 
më e preferueshme do të ishte që komunikimi të ishte literal pra me shkrim 
meqë nga shkaku se edhe prokurori i shtetit do të kishte kohë më të gjatë në 
dispozicion.

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.

Ligjvënësi me të drejtë ka vendosur afat ligjor për përgjigje të prokurorit të 
shtetit por, megjithatë gjykatës pas kalimit të këtij afati menjëherë i krijohet 
mundësia që të vendosë lidhur me kërkesën apo kundërshtimin.

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.

Në këtë paragraf është paraqitur një mundësi që prokurori i shtetit në vend 
të përgjigjes në pretendimet e të pandehurit të ketë mundësinë e riparimit të 
aktakuzës përkatësisht ndryshimit të saj, e që kjo paraqet risi në krahasim 
me Kodin e mëparshëm dhe se kjo po ashtu paraqet edhe mjaft paqartësi dhe 
dilema. Çështja elementare që duhet trajtuar është fakti se çka nënkuptohet me 
aktakuzë të ndryshuar, dhe se ky ndryshim në aktakuzë a nënkupton ndryshim 
substancional apo vetëm në aspektin e gabimeve teknike. A mund që ky 
ndryshim të përfshijë aspekte subjektive dhe objektive, a mund të ndryshohet 
edhe kualifikimi i veprës penale? Megjithatë ndryshimi duhet të nënkupton 
jo vetëm aspektin e gabimeve teknike por edhe përmbajtësore sidomos duke 
iu referuar nenit 252 par.3 të KPP, që është paraparë si bazë e veçantë e 
kundërshtimeve dhe kërkesave ekskluzivisht për këtë ndryshim të aktakuzës.

8. Aktakuza e ndryshuar50

1. Nëse kërkesa e paraqitur nga i pandehuri për hedhjen 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.

Duke u përgjigjur në pretendimet e të pandehurit për hedhje të aktakuzës 

50 Neni 252, KPPK.
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prokurori i shtetit ka mundësi që të ndryshoj aktakuzën dhe këtë aktakuzë të 
ndryshuar duhet ta paraqes brenda një jave nga shqyrtimi i dytë. Pra, ndryshimi 
mund të bëhet pas shqyrtimit të dytë, gjithashtu edhe ky ndryshim nuk është 
i qartë se në çka konsiston, në përmbajtje apo vetëm ndryshime të aspektit të 
gabimeve teknike. Por duke iu referuar paragrafit 3, është e qartë se bëhet fjalë 
për ndryshime të karakterit substancional.

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.

Kjo dispozitë është tejet e paqartë dhe nuk është qartësuar se a bëhet fjalë për 
të pandehur të njëjtë sikurse tek paraqitja fillestare e aktakuzës apo mund të 
paraqitet edhe ndaj të pandehurve tjerë. Mund të jetë edhe njëra edhe tjetra por 
se ka mundësi që aktakuza e ndryshuar të paraqitet edhe për të pandehur të 
tjerë dhe kjo nga fakti se me këtë aktakuzë veprohet sikurse aktakuza të ishte 
e re. E rëndësishme është të theksohet se përmes aktakuzës së ndryshuar kemi 
një riciklim përkatësisht një kthim në fazën e paraqitjes së aktakuzës.

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.

Kundërshtimet dhe kërkesat mund të paraqiten vetëm për pjesët që janë të 
ndryshuar nga aktakuza dhe jo edhe për pjesët e tjera meqë për ato pjesë është 
shterë mundësia e paraqitjes së tyre.

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.

Pra siç u përshkrua më lartë tani kemi një mundësi të paraqitjes së serishme 
të kërkesave dhe kundërshtimeve të paraqitura më parë, por, atëherë gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendosë për kërkesat dhe 
kundërshtimet përkatësisht vendosë se nuk janë relevante për aktakuzën e 
ndryshuar dhe nuk shqyrton më tej, pra vlerëson se kundërshtimet fillestare 
janë eliminuar me aktakuzën e ndryshuar.

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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Ekziston vetëm një mundësi e ndryshimit të aktakuzës pos rasteve kur sigurohen 
të dhëna që e bëjnë të nevojshme ndryshimin e aktakuzës, që edhe kjo dispozitë 
është mjaft komplekse meqë lejon që ndryshimi i aktakuzës të bëhet disa herë 
në rastet kur sigurohen të dhëna të reja, që bëjnë të nevojshme ndryshimin 
e aktakuzës siç e përkufizon ligjvënësi, e që kjo është mjaft e paqartë e kjo 
paqartësi është edhe më e madhe bazuar në faktin se nga do të sigurohen ato 
të dhëna, kur me paraqitjen e aktakuzës pushon çdo aktivitet i prokurorit të 
shtetit, përkatësisht përmbyllet faza e hetimeve për atë çështje penale.

9. Hedhja e aktakuzës51

1. Për çdo kërkesë për hedhjen e aktakuzës nga neni 250 i këtij Kodi, gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim për hedhjen 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 amnesti 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.

Me anë të kësaj dispozite është rregulluar hedhja e aktakuzës e cila ndërlidhet 
me nenin 250 dhe gjithsesi i rëndësishëm është fakti se hedhja e aktakuzës dhe 
pushimi i procedurës mund të bëhet sipas kërkesave të palëve. Pra, sipas kësaj 
dispozite është e përcaktuar se hedhja e aktakuzës dhe pushimi i procedurës 
penale bëhet vetëm pas kërkesës së palëve e që përjashton mundësinë që 
gjykata të veproj sipas detyrës zyrtare. Këtu gjithsesi duhet sqaruar dhe dalluar 
situatën kur gjykata e hedhë parashtresën pasi që ia kthen paraqitësit të saj 
për korrigjim dhe plotësim, dhe si pasojë e mosveprimit.52 Gjithsesi dallimi 
mes këtyre situatave është substancional dhe atë nga fakti se tek hedhja e 
parashtresës nuk pushohet procedura dhe nuk konsiderohet si çështje e gjykuar 
“ne bis in idem”, kurse me dispozitën e këtij paragrafi hidhet aktakuza dhe 
pushohet procedura, dhe në këto raste kur aktvendimi merr formën e prerë 
nuk mund të vazhdohet procedura ndaj të pandehurit për atë vepër penale. Pra 
ndërlidhet me identitetin subjektiv dhe objektiv të aktakuzës.53

51  Neni 253, KPPK.
52 Neni 442 i KPP-së, si parashtresë e përcakton edhe aktakuzën
53  Neni 4, KPPK
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Sa u përket bazave për hedhje këto janë të përcaktuara në mënyrë taksative dhe 
janë të ngjashme me bazat e përcaktuara te aktgjykimi lirues.

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.

Gjykata nuk është e detyruar në cilësimin juridik sipas pretendimeve të 
prokurorit të shtetit por gjithsesi ndërlidhet me përshkrimin e fakteve në 
aktakuzë.

3. Në përgjigjen ndaj kërkesës nga neni 250, prokurori i shtetit mund të hedhë 
aktakuzën nëse kërkesa nga neni 250 të këtij Kodi është e bazuar.

Ky paragraf i jep mundësinë prokurorit të shtetit që në rastet e përgjigjes në 
pretendime të të pandehurit të bëj hedhjen e aktakuzës në rastet kur konsideron 
se kërkesa është e bazuar. Kjo dispozitë është tejet interesante dhe atë për dy 
arsye, së pari duket e palogjikshme që prokurori i shtetit të hedhë aktakuzën 
që paraprakisht vet e ka ngritur dhe së dyti si do të hidhet aktakuza e cila tani 
është dorëzuar në gjykatë.

10. Shqyrtimi i dytë dhe caktimi i shqyrtimit gjyqësor54

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.

Shqyrtimi i dytë paraqet një fazë tjetër mjaft të rëndësishme të procedurës ku 
gjykata zhvillon aktivitet mjaft të rëndësishëm dhe se nuk kufizohet vetëm 
me një seancë. Por mund të caktohen më shumë seanca, por gjithsesi duhet 
potencuar faktin se shqyrtimi i dytë ka mundësi edhe të mos mbahet fare siç 
është rasti kur hidhet aktakuza dhe çështja mbyllet në këtë fazë, apo refuzohet 
propozimi për hedhjen e aktakuzës, apo refuzohen propozimet, dhe me këtë rast 
menjëherë caktohet dhe mbahet shqyrtimi gjyqësor. Por karakteristikë është 
fakti se gjatë shqyrtimit të dytë nuk është e mundur të përfundohet procedura.

Është e rëndësishme të theksohet se edhe në shqyrtimin e dytë janë paraparë 
afate që ndërlidhen me shqyrtimin fillestar dhe në këtë shqyrtim marrin pjesë 

54  Neni 254, KPPK.
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prokurori i shtetit, i pandehuri ose të pandehurit dhe mbrojtësit, kurse është 
kërkuar vetëm paraqitja e propozimeve deri në datën e shqyrtimit të dytë. Pra 
nëse paraqiten propozime atëherë nuk mbahet fare shqyrtimi i 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.

Deri sa shqyrtimi fillestar shqyrtonte obligimet e prokurorit të shtetit ndaj 
të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, tani në shqyrtimin e dytë gjykata është e 
fokusuar në detyrimin e zbulimit   të provave nga ana e mbrojtësit, e që është 
interesant fakti se këtu nuk përmendet fare i pandehuri dhe se kjo mund të 
interpretohet me faktin se ky obligim i atribuohet mbrojtësit si profesionist dhe 
jo të pandehurit, apo kjo ndodhë pasi që ligjvënësi si duket nuk ka paraparë 
situata kur i pandehuri do të mbrohet vet pa mbrojtës.

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.

Nëse paraprakisht nuk janë shqyrtuar kërkesat apo kundërshtimet, këto 
shqyrtohen në shqyrtimin e dytë dhe kërkon nga ana e prokurorit të shtetit të 
përgjigjet në këto pretendime. Nëse ekziston gatishmëria për shkak edhe të 
ekonomizimit të procedurës kjo mund të bëhet gojarisht në procesverbal, por 
nëse nuk mund të paraqitet në formë gojore atëherë i jepet mundësia që këto të 
paraqiten me shkrim përmes parashtresave.

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.

Ky paragraf i paraprinë nenit 255 të këtij Kodi dhe i është lënë mundësia që gjyqtari 
i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues të ketë mundësinë që për të shqyrtuar 
vlefshmërinë e propozimeve të caktoj dhe mbajë më shumë seanca. Kjo duhet 
kuptuar si seanca të veçanta dhe atë gjatë shqyrtimit të dytë. Është e qartë se këto 
nuk duhet nënkuptuar si vazhdimësi e shqyrtimit të dytë por si seanca të veçanta 
dhe për më tepër nuk është paraqitur ndonjë limit se sa mund të jetë numri i këtyre 
seancave. Gjithsesi këto janë lënë në diskrecion të gjyqtarit të vetëm gjykues ose 
kryetarit të trupit gjykues dhe nëse janë të nevojshme, por këto duhet të jenë të 
ndërlidhura me kompleksitetin e çështjes që trajtohet.
5. Gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i procedurës paraprake ose kryetari i trupit 
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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.

Në këtë paragraf është mundësuar që gjatë shqyrtimit të dytë të caktohet 
shqyrtimi gjyqësor dhe kjo në aspektin praktik është e rëndësishme sidomos 
te lëndët e natyrës më komplekse dhe me këtë rast edhe mund të planifikohet 
rrjedhja e shqyrtimit gjyqësor. Por, asnjëherë nuk ekziston mundësia që 
shqyrtimi gjyqësor të caktohet deri sa të mos vendoset për kërkesa dhe 
kundërshtime të paraqitura, përkatësisht është pengesë procedurale, për më 
tepër aktvendimet duhet të jenë të formës së prerë.

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.
 
Pas mbajtjes së shqyrtimit të dytë, duhet të vendoset për të gjitha propozimet 
dhe njëkohësisht vendosë përkitazi me propozimet si dhe cakton shqyrtimin 
gjyqësor që paraqet një mundësi të mirë që palët prezentë të mos ftohen 
edhe një herë përmes thirrjeve të rregullta, që shpesh herë krijon vështirësi të 
natyrave të ndryshme.

7. Asnjë dëshmitar apo ekspert nuk merret në pyetje dhe nuk paraqiten prova 
gjatë shqyrtimit të dytë.

Deri sa te shqyrtimi fillestar përjashtimisht dhe specifikisht lejohet që në rast 
të vendosjes përkitazi me vazhdimin ose zbatimin e masave për të siguruar 
praninë e të pandehurit të dëgjoheshin dëshmitarë, në shqyrtimin e dytë nuk 
është paraparë një mundësi e tillë. Gjithsesi kjo paraqet një situatë interesante 
që meriton një trajtim të shkurtër së paku për dy arsye dhe atë:

• së pari se gjykata gjithherë është e obliguar që në të gjitha fazat të 
shqyrtoj këto masa të sigurimit të pranisë së të pandehurit sidomos masën 
më të rëndë paraburgimin dhe do të ishte e arsyeshme që për këto masa 
të vendosej në çdo fazë që nënkupton edhe këtë fazë;
• së dyti duke marrë parasysh faktin se pjesëmarrës në shqyrtimin e dytë 
janë prokurori i shtetit, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij do të ishte e pritshme 
që të paraqiten kërkesa për vazhdimin apo zbatimin e masave dhe nga kjo 
arsye do të ishte e dobishme që të dëgjohen argumentet e palëve.

Gjithsesi është e paqartë se pse ligjvënësi nuk ka lejuar dëgjimin e palëve dhe 
paraqitjen e provave siç është paraparë në shqyrtimin fillestar, dhe atë vetëm 
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sa i përket masave për sigurimin e prezencës së të pandehurit e veçanërisht për 
rishikimin e masës më të rëndë përkatësisht paraburgimit.

11. Shqyrtimet për përcaktimin e vlefshmërisë së propozimeve55

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.

Paragrafi në fjalë është shumë interesant të trajtohet dhe atë për disa arsye: së 
pari është e qartë se janë parashikuar që të mbahen nëse është e nevojshme 
disa shqyrtime për arsye që është përshkruar në dispozitë se këto shqyrtime 
kanë të bëjnë me përcaktimin e vlefshmërisë së propozimeve. Këto shqyrtime 
mbahen vetëm nëse nuk vendoset për këto propozime gjatë shqyrtimit të dytë 
përndryshe nuk do të kishte arsye të mbahet një shqyrtim nëse do të vendosej 
për këto gjatë shqyrtimit të dytë. Gjithsesi siç duket ligjvënësi ka pasur 
parasysh edhe situatën kur pas shqyrtimit të dytë edhe përkundër që gjykata 
ka në dispozicion kërkesat dhe kundërshtime por edhe përgjigjet lidhur me to 
megjithatë ekziston ndonjë pengesë që të vendosë lidhur me to, andaj për këtë 
arsye ka paraparë shqyrtimin e parashikuar, e që ka paraparë kufizimet kohore 
deri kur mund të zbaton këtë shqyrtim nga shqyrtimi i 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.

Është përcaktuar maksimumi i nxjerrjes së vendimit në afat prej 3 javë nga dita 
e mbajtjes së shqyrtimit, por më esenciale është fakti se aktvendimi duhet të 
jetë në formë të shkruar dhe i arsyetuar.

12. Paraqitja e materialeve nga mbrojtja56

1. Në shqyrtim të dytë, mbrojtja i paraqet prokurorit të shtetit:

1.1. njoftimin për qëllimin e prezantimit të alibit, duke precizuar vendin ose 
vendet ku i pandehuri pohon të ketë qenë në kohën e kryerjes së veprës penale 
55  Neni 255 
56  Neni 256, KPPK
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dhe emrat e dëshmitarëve dhe çdo provë tjetër që e mbështet alibinë;
1.2. njoftimin për qëllimin e prezantimit 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.

Siç e potencuam edhe më lartë në shqyrtimin e dytë gjykata kujdeset që të 
përmbushen obligimet e mbrojtjes dhe të pandehurit ndaj prokurorit të shtetit 
sidomos përkitazi me pikat 1.1, 1.2 dhe 1.3 të përcaktuara në mënyrë taksative.

Është e rëndësishme që mbrojtja të paraqes prokurorit këto njoftime nga fakti se 
duhet që pastaj prokurori i shtetit të përgatitet për mundësinë e parashtrimit të 
çështjeve në shqyrtimin gjyqësor, për më tepër paraqitja e dëshmitarëve qysh në 
këtë fazë e ka rëndësinë e vet edhe për faktin se nëse nuk paraqiten në këtë fazë 
duhet që të arsyetohen se pse këto materiale nuk janë paraqitur në këtë fazë.

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.

Me këtë paragraf është lejuar që informatat të plotësohen deri para fillimit 
të shqyrtimit gjyqësor, por që informatat gjithsesi duhet që të paraqiten para 
shqyrtimit gjyqësor.

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.

Ky paragraf e lejon gjykatën që në rast të mos përmbushjes së detyrimeve 
të disiplinoj mbrojtësin përmes shqiptimit të gjobës dhe njoftimit të Odës së 
Avokatëve, kurse ligjvënësi me të drejtë këto masa i ka paraparë për mbrojtësin 
si profesionist dhe person i cili mund të jetë shkaktar i shtyrjeve dhe vonesave 
të panevojshme në dëm të efikasitetit të procedurës. 

13. Përfundimi

Në përfundim të këtij punimit është e rëndësishme të theksohet se shqyrtimi 
fillestar, veprimet mes shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë dhe shqyrtimi 
i dytë paraqesin një ndër fazat më të rëndësishme të procedurës penale, e cila 
fillon me paraqitjen e aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit dhe mund të 
përfundoj pas shqyrtimit fillestar në rastet e hedhjes së aktakuzës apo mund 
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të përfundoj edhe me aktgjykim dënues në rastet e pranimit të fajësisë apo 
negocimit të suksesshëm të marrëveshjes për pranimin e fajësisë.

Shqyrtimi fillestar paraqet fazën e rëndësishme të procedurës penale ku bëhet 
evidentimi i dëshmive, detektohen dhe eliminohen provat e papranueshme por 
se përmban edhe dispozita të karakterit teknik siç është dorëzimi i aktakuzës 
që konsideroj se është e tepërt dhe e panevojshme meqë aktakuza duhet të 
i dorëzohet paraprakisht të akuzuarit së bashku me ftesë me qëllim që të 
përgatitet për shqyrtimin fillestar.

Sigurohet se është respektuar e drejta e të akuzuarit për mbrojtës dhe se prokurori i 
shtetit ka përmbushur detyrimet për zbulimin e provave dhe të gjitha këto paraqesin 
një garanci dhe përgatitje për fazën kryesore përkatësisht shqyrtimin gjyqësor.

Gjatë shqyrtimit fillestar vendoset për masat e sigurimit të pranisë së të pandehurit 
që është e rëndësishme meqë palët mund që të paraqesin drejtpërdrejt gjatë këtij 
shqyrtimi pikëpamjet e tyre për vazhdimin apo zbatimin e këtyre masave dhe se 
përjashtimisht për këtë arsye lejohet dëgjimi i dëshmitarëve apo ekspertëve.

Gjatë shqyrtimit fillestar ekziston mundësia e palëve në paraqitjen e 
kundërshtimit të provave të caktuara e që kjo është një filtër gjyqësor i kontrollit 
të veprimeve të organeve që kanë zhvilluar procedurën hetimore dhe se në rast 
të evidentimit se ekzistojnë prova të tilla, atëherë gjykata mund ti evitoj këto 
prova nga lënda përmes shpalljes së tyre si prova të papranueshme. Gjithashtu 
gjatë shqyrtimit fillestar është e mundshme të përfundohet një çështje penale 
përmes hedhjes së aktakuzës e cila mund të bëhet ekskluzivisht me kërkesën 
e palëve në procedurë përkatësisht të akuzuarit dhe prokurorit të shtetit, por 
se nuk është paraparë mundësia që hedhja e aktakuzës të bëhet sipas detyrës 
zyrtare dhe nga kjo vlerësoj se do të duhej të ekzistonte mundësia që gjykata 
të vepronte ex officio dhe të mund të hidhte aktakuzën pa kërkesat e palëve me 
qëllim që të mos vazhdohet me fazat e tjera të procedurës.

Po aq e rëndësishme është fakti se palët në procedurë në këtë fazë kanë rol 
mjaft aktiv qoftë përmes kërkesës për hedhjen e aktakuzës apo kundërshtimit të 
provave dhe se mbi bazën e kërkesës së njërës palë, atëherë ekziston mundësia e 
përgjigjes me shkrim para shqyrtimit të dytë apo edhe me gojë gjatë shqyrtimit 
të dytë e që bie në sy se këto afate janë të gjata (një javë për përgjigje), andaj 
konsideroj se këto afate mund të ishin më të shkurta tri apo pesë ditë me qëllim 
të efikasitetit të procedurës. Kurse zgjidhje e mirë është fakti se është paraparë 
mundësia e vendosjes nga gjykata edhe pa marrjen e përgjigjes nga pala tjetër 
pas kalimit të afatit për përgjigje, e po ashtu risi paraqet fakti se ekziston 
mundësia që prokurori i shtetit të ndryshoj aktakuzën e vet brenda afatit prej 
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një jave e që sipas mendimit tim kjo është e panevojshme dhe e paarsyeshme.
 
Gjyqtari i vetëm apo kryetari i trupit gjykues drejton shqyrtimin fillestar duke 
e udhëzuar të pandehurin për të drejtat e tij dhe me rastin e pranimit të fajësisë 
apo arritjes së marrëveshjes për pranimin e fajësisë nëse plotësohen kushtet 
ligjore kanë kompetenca në shqiptimin e dënimit edhe pse kjo dispozitë është 
aplikuar në praktikë megjithatë në departamentin për krime të rënda ka ngjallur 
shumë debate dhe dilema se a mund që dënimi të shqiptohet nga kryetari i 
trupit gjykues, andaj vlerësoj se në rastet që trajtohen nga departamenti për 
krime të rënda do të ishte oportune që pas pranimit të fajësisë të plotësohet 
trupi gjykues edhe me dy gjyqtar tjerë për shqiptimin e dënimit.

Shqyrtimi i dytë është karakteristik se gjatë këtij shqyrtimi nuk është i mundur 
përfundimi i procedurës penale dhe mund të mos mbahet fare nëse për kërkesat 
e palëve në procedurë vendoset përmes vendimeve të gjyqtarit të vetëm apo 
kryetari të trupit gjykues dhe atë pas shqyrtimit fillestar.

Në shqyrtimin e dytë gjykata kujdeset që mbrojtësi ti ketë përmbushur detyrimet e 
paraqitjes së provave meqë dispozitë e ngjashme para shqyrtimit fillestar kërkohej 
nga prokurori i shtetit dhe kjo ka për qëllim të shpalosjes së provave nga të dy palët 
dhe realizimin e parimit të barazisë së armëve mes palëve në procedurë.

E veçantë e kësaj faze është fakti se përveç shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë 
është paraparë që mund të caktohen shqyrtime të posaçme me qëllim të përcaktimit 
të vlefshmërisë së propozimeve të palëve dhe këtu kemi të bëjmë me shqyrtimin e 
propozimeve sipas parimit të kontradiktoritetit në prezencë të palëve e që vërehet se 
maksimumi i marrjes së aktvendimeve janë shumë të gjata (jo më vonë se tri javë) e që 
do të ishte më oportune që ky afat të ishte më i shkurtër përkatësisht maksimumi një 
javë me qëllim të vazhdimit me fazën kryesore përkatësisht shqyrtimit gjyqësor.

Jam plotësisht i vetëdijshëm se komentimi i shkurtër i këtyre dispozitave mund 
të jetë i mangët dhe me ndonjë të metë eventuale, por mirëpres sugjerimet dhe 
vërejtjet nga lexuesit e këtij punimi.
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