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Hyrje 

 

Për ta penguar dhe luftuar kriminalitetin angazhohen organe dhe institucione të ndryshme, ndër 

ta më të rëndësishmit janë policia dhe prokuroria e cila mbikëqyrë punën e policisë dhe është 

ndër organet më përgjegjëse për hetimin e veprave penale. Format e reagimit të saj në drejtim të 

luftimit të kriminalitetit, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, mbrojtjen e pasurisë së tyre, 

konsistojnë në hetimin e rasteve penale, të cilat duhet të ndërmerren në përputhje me suazat të 

përcaktuara me ligj dhe në fund kurorëzohen me ngritjen e aktakuzës dhe përfaqësimin e saj në 

gjykatë, ose në mungesë të provave me pushimin e hetimeve. 

 

Në kohë të fundit jemi dëshmitarë të ndryshimeve të shpejta në legjislacionin e procedurës 

penale pothuajse në të gjitha shtetet e Evropës perëndimore në drejtim të avancimit të mbrojtjes 

së të drejtave të njeriut dhe përshpejtimit të procedurës penale. Këto ndryshime janë theksuar 

posaçërisht në vitet e fundit edhe në shtetet e Evropës Juglindore. Edhe përkundër tendencës që 

me reforma procedurale t’ju përshtatet sfidave të cilat i parashtron format e reja të kriminalitetit, 

ende mbetet qasja që të gjendet balansi i tendencave për efikasitet të procedurës penale në njërën 

anë dhe asaj për respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut në anën tjetër. Andaj si 

karakteristikë e përgjithshme e këtyre ndryshimeve në sferën e legjislacionit të procedurës 

penale, në përgjithësi në Evropë është përshpejtimi i procedurës penale si instrument në funksion 

të efikasitetit të saj.  

  

Këto ndryshime nuk lënë pa e prekur edhe legjislacionin e Kosovës. Në Kodin e ri të Procedurës 

Penale të Kosovës në vitin 2013 (në tekstin e mëtejmë KPPRK), karakteristikë është se për 

dallim prej kodit të mëparshëm (të vitit 2004), mori më shumë tiparet e një sistemi, ku 

dominojnë elementet e tipit akuzator të procedurës penale, tipare këto sidomos të theksuara në 

shqyrtim gjyqësor, por edhe me rolin e ri të subjekteve të procedurës penale, ku gjyqtari i 

procedurës paraprake merr vendime lidhur me zbatimin e veprimeve dhe masave në procedurën 

paraprake me të cilat kufizohen të drejtat dhe liritë themelore të personit, prokurori i shtetit është 

përgjegjës për ndjekjen dhe hetimin e veprave penale, i pandehuri fiton më shumë garanci 

procedurale në ushtrimin e mbrojtjes së tij dhe proklamohet barazia e palëve në procedurë penale 

(neni 9 i KPPRK-së). Ndjekja penale, është në kompetencë ekskluzive të prokurorit (nuk ka 

paditës subsidiar).  

 

Hetimet siç do të shohim në vazhdim, mbesin në kompetencë të prokurorit. Shikuar si tërësi roli 

i prokurorit sipas KPPRK-së, ka fituar një dinamizëm më të madh, ka kompetenca më të mëdha 

gjatë punës, ai është aktivë në çdo fazë të procedurës penale, me rol të dyfishtë si përfaqësues i 

shtetit dhe palë në procedurë penale. Me rritjen e autorizimeve të prokurorit të shtetit, tani edhe 

procedura penale, duhet kuptuar si luftë mes dy subjekteve të barabarta, ku gjykata duhet të 

qëndrojë në mes në rolin e arbitrit, madje intervenimi i saj duhet të jetë minimal vetëm atëherë 

kur shkelen lirit dhe të drejtat e njeriut dhe me marrjen e vendimit. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

 Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore që i referohen hetimit si fazë procedurale; 

 Dallojnë rolin e subjekteve procedurale gjatë fazës paraprake (policia, prokurori, gjyqtari 

i procedurës paraprake, i pandehuri); 

 Analizojnë përmbajtjen e kallëzimit penal, si duhet vlerësuar të njëjtin dhe provat të cilat 

i janë bashkangjitur kallëzimit penal; 
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 Identifikojnë veprimet e mundshme të prokurorit të shtetit me pranimin e një kallëzimi 

penal; 

 Vlerësojnë formën dhe përmbajtjen e një aktvendimi për fillimin, pezullimin dhe 

pushimin e hetimeve; 

 Aplikojnë drejtë procedurat e zgjerimit dhe rifillimit të hetimeve; 

 Identifikojnë veprimet procedurale ndërmerren gjatë fazës së procedurës paraprake me 

theks të posaçëm tek masat e fshehta, marrja në pyetje të dëshmitarëve, mundësi hetuese 

të veçantë, procedurat e sekuestrimit dhe ngrirjes së pasurisë dhe asete. 

 

 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Në këtë trajnim trajnuesi do të përdorë metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë 

shpjegimet teorike dhe ato praktike, me shembuj konkret nga praktika e përditshme e prokurorit 

dhe pas njoftimi me shembuj nga praktika pjesëmarrësit do të përpilojnë shembuj konkret, në 

mënyrë që secili nga pjesëmarrësit të jetë familjarizuar me temën e shpjeguar dhe gjatë gjithë 

kohës të jetë aktiv duke bërë pyetje, komente, diskutime etj. 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit  

 

Nga pjesëmarrësit pritet që gjithnjë të jenë aktiv duke dhënë kontributin e tyre konkret me 

ushtrimin e pyetjeve, me diskutime dhe me komente konkrete për trajnimin të cilën e ndjek. 

 

Po ashtu nga pjesëmarrësit pritet që të ofrojnë zgjidhje konkrete dhe sugjerime gjatë gjithë kohës 

sa zgjatë programi, e krejt këtë me qëllim që sa ma konkret të kuptohet qëllimi i prezantimit të 

bërë. 

 

 

Burimet  

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar materialin e prezantuar 

nga ligjëruesi dhe nga: 

 

- Kushtetuta e Kosovës; 

- Kodi Penal i Republikës së Kosovës, 

- Kodi i Procedurës Penale të Kosovës; 

- Ligji për Policinë e Kosovës, 

- Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut (neni 3, 5, 6 e 8), 

- E drejta e procedurës penale, Ejup Sahiti& Rexhep Murati, tekst universitar, 2013, 

Prishtinë 

- Procedura Penale, grup autorësh, Tiranë, 2011 

 

Përmbledhja  

 

Në këtë modul kemi diskutuar për qëllimin, objektivat mësimore, metodat e të shpjeguarit, pritjet 

nga pjesëmarrësit dhe për burimet në të cilat mund të mësohet lidhur me këtë modul. 

 

Po ashtu gjatë këtij moduli janë marr edhe sugjerime nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të 

shpjeguarit, shtjellimet e moduleve në përgjithësi dhe vazhdimësi 
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1. Procedura paraprake-parashtrimi i kallëzimit penal 

 

1.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim pjesëmarrësit e trajnimit do të kenë mundësi të mësojnë për procedurën 

paraprake si fazë e një procedimi penal. 

 

Gjatë këtij prezantimi vëmendje e theksuar do ti kushtohet veprimeve procedurale që ndërmerren 

gjatë fazës para hetimore nga ana e policisë së shtetit, veprimtari e cila kurorëzohet me 

parashtrimin e kallëzimit penal në Prokurori. Cila është forma dhe shkalla e bazës së dyshimit 

për tu paraqit një kallëzim penal. Pjesëmarrësit do të mësojnë se rolin e policisë së shtetit në këtë 

fazë të procedurës penale dhe bashkëpunimi e koordinimi i punës me prokurorin e shtetit. Theks 

i posaçëm do i kushtohet çështjes së vepruarit të prokurorit të shtetit me të pranuar kallëzimin 

penal, dhe mundësit të cilat i ka në dispozicion si: hedhja e kallëzimit penal, të kërkoj të dhëna 

plotësuese nga policia për plotësimin e kallëzimit penal, mundësin e fillimit të hetimeve apo 

edhe të ngritjes së aktakuzës së drejtpërdrejt për vepra penale të dënueshme deri në tre vjet 

burgim. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnuimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë detyrat dhe autorizimet e përgjithshme të policisë dhe prokurorit të shtetit në 

këtë fazë të procedurës paraprake;  

- Kuptojnë dhe mësojnë formën e një kallëzimi penal; 

- Kuptojnë se kush mund t’a parashtroi një kallëzim penal në prokurori 

- Vlerësojnë rolin e prokurorit me rastin e shqyrtimit të një kallëzimi penal. 

 

 

1.3 Procedura paraprake-parashtrimi i kallëzimit penal 

 

Paraqitja e dyshimit se është kryer vepër penale, paraqet pikën nismëtare të procedurës penale. 

Edhe nëse qysh në fillim ekzistojnë prova bindëse se është kryer vepra penale dhe i pandehuri 

konsiderohet si kryes notor i veprës penale, ndaj tij do të zhvillohet procedura penale sikur se në 

rastet kur ekzistojnë vetëm dyshime të caktuara se kryerësi konkret e ka kryer veprën penale që i 

ngarkohet. 

 

Prej fitimit të njohurive të para për veprën e kryer deri tek aktgjykimi përfundimtar i gjykatës, 

procedura kalon nëpër disa stade. Subjektet dhe detyrat e tyre gjatë atyre stadeve janë të ndrysh-

me. Edhe shkalla e besueshmërisë, respektivisht materiali provues me të cilin disponojmë gjatë 

tyre është i ndryshëm. Kalimi nga njëri stad në stadin tjetër dhe nga njëra fazë e një stadi në 

tjetrën, para së gjithash është i kushtëzuar nga sigurimi i provave të mjaftueshme që na lejojnë të 

kalojmë nëpër to. 

 

Natyrisht se dyshimet që ekzistojnë në fillim të procedurës janë në aspekt kuantitativ më të vogla 

dhe gjatë rrjedhës së procedurës ato rriten, gjegjësisht “forcohen”. Vetë kalimi nga njëri stad në 

tjetrin, nënkupton se dyshimet bëhen më serioze dhe të bazuara dhe mbështeten në prova të 

caktuara. 

 

Procedura penale përbëhet prej tri stadeve: 
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1. procedura paraprake, në të cilën hynë faza e hetimit dhe akuzimit të të pandehurit dhe 

përfshinë ngritjen e aktakuzës dhe kontrollimin e saj;  

2. procedura kryesore që përfshinë: a. përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor; b. shqyrtimin 

gjyqësor; c. marrja dhe shpallja e aktgjykimit; si dhe  

3. procedura sipas sipas mjetit juridik. Meqenëse objekt trajtimi është procedura hetimore, 

atëherë nuk do të lëshohemi në stadet tjera të lartcekura.  

 

Faza e hetimeve kalon në tri nën faza:  

a. në fazën e procedurës parapenale, që konsiston në ndërmarrjen e veprimeve të kërkuara 

për mbledhjen e informacioneve rreth zbardhjes dhe ndriçimit të çështjes penale të 

caktuar,  

b. në fazën e zhvillimit të hetimeve, që fillon me nxjerrjen e aktvendimit për fillimin e 

hetimeve dhe  

c. fazën e grumbullimit të provave të kërkuara, si të atyre personale po ashtu edhe atyre 

materiale, të cilat pas vlerësimit nga ana e prokurorit të shtetit, japin shkallën e 

arsyeshmërisë për vepër penale dhe në fund kurorëzohen me ngritjen e aktakuzës apo me 

pushimin e hetimeve.  

 

Procedurën paraprake e përbëjnë procedura para hetimore dhe ajo hetimore. 

 

 

1.4 Procedura para hetimore- bazat e dyshimit 

  

Procedura para hetimore zhvillohet me qëllim që prokurorit t`i sigurohet materiali i mjaftueshëm 

provues, në bazë të të cilit ai do të vlerëson se bazat e dyshimit shpiejnë drejt dyshimit se një 

person i caktuar ka kryer një vepër penale, me ç ‘rast prokurori, në cilësi të paditësit të 

autorizuar, duke u bazuar në ato prova mund t`i filloj hetimet. Standardi i të provuarit në këtë 

faze është relativisht i ulët. 

 

Sipas dispozitave ligjore, kusht për të filluar procedura penale formale, është që, të jetë kryer 

vepra penale, të dihet kryerësi i asaj vepre, si dhe të ekzistojnë provat të cilat e mbështesin 

dyshimin e arsyeshëm për kryerjen e veprës penale. Procedura në të cilën bëhet zbulimi i veprës 

penale dhe kryerësit të saj quhet procedurë parapenale, e që konsiston në veprimet fillestare të 

policisë. Kjo procedurë është e lidhur ngushtë me paraqitjen e veprës penale dhe për kah natyra e 

saj duhet theksuar se nuk ka karakter penalo procedural, ngase ende nuk krijohet marrëdhënia 

proceduralo penale. Organet që marrin pjesë në këtë procedurë janë prokurori i shtetit, policia 

dhe gjyqtari i procedurës paraprake, mirëpo policia ka aktivitet më të ngjeshur në drejtim të 

zbulimit të kryerësit të veprës penale si dhe veprimet të cilat i ndërmerr ajo janë kryesisht 

veprime gjurmuese – jo formale. Këto veprime nuk rregullohen në mënyrë taksative me ligj, por 

ndërmerren sipas rregullave të taktikës kriminalistike. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se mund të 

ndërmerren në kundërshtim me ligin, ngase pikërisht veprimtaria e policisë duhet të jetë në 

pajtim me dispozitat ligjore për shkak se me këto veprime më shumti mund të shkelen të drejtat 

dhe liritë e njeriut. Këtu ende nuk kemi të bëjmë me procedurë penale, por procedura parapenale 

vetëm i paraprijnë procedurës penale formale, e po ashtu edhe paraqitjes së kallëzimit penal. 

 

Në këtë fazë të procedurës penale, policia ka një rolë të rëndësishëm. Autorizimet e policisë janë 

paraparë në nenin 70, të KPPRK-së dhe titullohen si “veprime fillestare të policisë”, qëllimi i të 

cilave është që prokurorit të shtetit t’i sigurohet material për të vlerësuar se bazat e dyshimit, si 

njohuri fillestare a kalojnë në dyshim të arsyeshëm si shkallë më e lartë e dyshimit, bazuar në 

dëshmitë e mbledhura se një person ka kryer vepër penale dhe të mundësohet fillimi i hetimeve 

nga ana e prokurorit. Qëllim tjetër i këtyre veprimeve është sigurimi i provave. Policia duhet t’i 
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mbledhë të gjitha informatat të cilat më vonë do të lehtësojnë zhvillimin normal të procedurës 

penale. Ndërsa Prokurori duhet, të udhëheq me rastin penal duke u aktivizuar menjëherë për 

koordinimin e të gjitha punëve. Karakteristikë e këtyre veprimeve është se, me veprime jo 

formale të policisë, zbulohen dhe mblidhen të dhënat për veprën penale të mundshme dhe 

kryerësin e saj, ndërsa veprimet formale janë të mbështetura ekskluzivisht në KPPRK dhe me to 

provohet-argumentohet ekzistimi i veprës penale dhe kryerësit të saj. 

 

Prokurori i cili ka urdhëruar hetimin e një rasti duhet të njoftohet nga ana e policisë për veprimet 

e ndërmarra, i cili në bazë të këtyre informacioneve, jep udhëzimet e tij p.sh. për mbledhjen e 

provave, si atyre materiale ashtu edhe personale, e që shërbejnë për përpilimin e kallëzimit 

penal. Duke u bazuar në nenin 69 par. 2 të KPP-së, Policia dhe Prokurori, bashkëpunojnë së 

bashku gjatë këtyre veprimeve, prokurori është mbikëqyrës i punës së policisë1, kjo e fundit 

detyrohet t’i zbatojë urdhrat dhe udhëzimet e lëshuara në mënyrë të ligjshme nga prokurori dhe 

gjyqtari kompetent. Ajo duhet të bashkëpunojë dhe t’i raportojë prokurorit lidhur me informatat, 

për veprimet e dyshimta kriminale. Puna e policisë shënon fillimin e procesit penal dhe 

shpeshherë është ky fillim që përcakton nëse do të realizohet drejtësia ose jo2.   

 

Për të gjitha veprimet e ndërmarra policia përpilon procesverbal ose shënim zyrtar me shkrim 

dhe posa të arrihet dyshimi i arsyeshëm se është kryer vepra penale, brenda 24 orëve i paraqet 

prokurorit të shtetit raport informues, që është risi me Kodin e ri. Qëllimi i urgjencës është të 

sigurohet drejtimi dhe kontrolli i prokurorit që në fillim të procedimit, të shmangen gabimet, 

shkeljet dhe të kryhen në kohë veprimet hetimore të rëndësishme3. Paraqitja me shkrim tek 

prokurori i shtetit duhet të jetë i plotë dhe i saktë, sepse nga përmbajtja e tij varet edhe qëndrimi 

që do të mbajë prokurori lidhur me çështjen penale konkrete, i cili vendos nëse duhet të fillohet 

procedura penale, apo të bëjë kërkesë për caktimin e paraburgimit.  

 

Veprimet fillestare të policisë në fund kurorëzohen me paraqitjen kallëzimit penal prokurorit të 

shtetit, i cili duhet të përmbajë: të gjitha gjetjet e policisë, fotografitë e vendit të ngjarjes, skicat, 

raportet e mara, procesverbalet e veprimeve të kryera, deklarimet e personave dhe prova të tjera 

të cilat mund të kontribuojnë në zbulimin e kryerësit të veprës penale. Nëse edhe pas dorëzimit 

të kallëzimi penal, policia mëson prova të reja ajo duhet të bëjë plotësimin e tij dhe t’ia dorëzojë 

prokurorit. Edhe nëse pas ndërmarrjes së veprimeve të lartcekura nuk justifikohet dyshimi i 

arsyeshëm se është kryer vepra penale, policia i dërgon për këtë raport prokurorit të shtetit.   

 

 

1.5 Autorizimet e prokurorit të shtetit pas pranimit të kallëzimit penal 

 

Menjëherë pas pranimit të kallëzimit penal nga policia (të parashtruar konform nenit 80 dhe 81 

të KPPRK-së), prokurori i shtetit, rrethanat faktike dhe ligjore duhet t’i verifikoj me maturi, në 

mënyrë që të shmangen informatat e panevojshme, ai duhet të fillojë me verifikimin e 

kompetencës së zyrës së prokurorisë themelore, më pas të përcaktohet kompetenca personale 

dhe në fund duhet të analizoj dhe çmoj të gjitha provat, i cili më pas i ka këto mundësi 

procedurale:  

 

- Ta hedh kallëzimin penal (neni 82); 

                                                 
1 Mirëpo marrëdhëniet në mes prokurorit dhe policisë nuk janë vetëm marrëdhënie varësie, por në radhë të parë 

marrëdhënie bashkëpunimi, sepse hetimet janë një punë e përbashkët, ku secili ka detyrat e veta, por edhe 

angazhimin e përbashkët për ta përfunduar atë me sukses, sepse ku nevoja e këtij bashkëpunimi kuptohet drejt, lufta 

kundër kriminalitetit ka dhënë rezultate të mira, Procedura Penale, Halim Islami& Arton Hoxha&Ilir Panda, Tiranë, 

2011, fq. 120. 
2 Cf. Ibid., fq. 116. 
3 Islami, Hoxha, Panda, op. cit., fq. 442. 
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- Të kërkojë të dhëna plotësuese nga policia për plotësimin e kallëzimit penal (neni 83); 

- Të filloj zbatimin e hetimeve (neni 102); dhe  

- Të ngrisë aktakuzë të drejtpërdrejtë pa zbatuar hetimet (neni 101 par. 2 i KPPRK-së). 

 

a)  Hedhja e kallëzimit penal 

 

Prokurori i shtetit sipas nenit 82 par. 1 të KPPRK-së, me aktvendim e hedh kallëzimin penal 

brenda 30 ditësh (e që është risi afati kohor në raport me Kodin e mëparshëm), kur pas leximit 

dhe vlerësimit të tij konstaton se: 1. nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm se është kryer vepër 

penale; 2. ka kaluar afati i parashkrimit për ndjekje penale; 3. vepra është përfshirë me amnisti 

ose me falje; 4. i dyshuari gëzon imunitet dhe heqja e tij nuk është e mundur ose nuk është 

miratuar nga organi kompetent; ose 5. ekzistojnë rrethana të tjera që e përjashtojnë ndjekjen.4  

 

Pas hedhjes së kallëzimit penal prokurori i shtetit konform nenit 82 par. 2 të KPPRK-së, 

menjëherë një kopje të aktvendimit, i dërgohet policisë. Gjithashtu prokurori i shtetit sipas 

paragrafit 3, të këtij neni është i obliguar që brenda tetë ditësh ta njoftoj të dëmtuarin për arsyet e 

hedhjes së kallëzimit penal.5  

 

b) Kërkimi i informatave plotësuese 

 

Gjatë shqyrtimit të kallëzimit penal nga ana e prokurorit të shtetit nganjëherë mungesa e të 

dhënave, mund të paraqesë nevojë për kërkimin e informatave plotësuese. Baza ligjore e kësaj 

është neni 83 i KPP-së, sipas të cilit nëse prokurori i shtetit pas vlerësimit të kallëzimit penal nuk 

mund të përcaktojë se 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, e ai nuk është në gjendje vetë të ndërmarrë këtë, kërkon nga policia që 

të mbledhë të dhënat e duhura, e cila detyrohet të veprojë sipas kërkesave të tij. Prokurori 

gjithashtu mund të mbledhë të dhëna të tilla nëpërmjet organeve të tjera shtetërore duke përfshirë 

bisedën me dëshmitar apo të dëmtuar. Gjatë marrjes së informatave policia dhe prokurori 

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. 

 

Kërkimi i informatave plotësuese më së shpeshti mund të ndodh në ato raste kur të dhënat nga 

kallëzimi penal nuk mjaftojnë për zgjidhjen e dilemës se a duhet hedh kallëzimin penal apo do 

duhej filluar hetimet. Këto më së shpeshti paraqiten tek rastet e kallëzimeve anonime ose në 

rastet kur nuk ekziston kallëzimi penal por vetëm është përhapur lajmi për një vepër penale. 

 

c.) Ngritja e aktakuzës së drejtpërdrejtë 

 

Pas vlerësimit të kallëzimit penal nga prokurori i shtetit, kur ky i fundit vlerëson se vepra e 

përshkruar në kallëzim penal nuk është e dënueshme më shumë se tri vjet burgim, atëherë nëse 

ekziston dyshimi i bazuar mirë se është kryer vepra penale, për të mbështetur aktakuzën, ai 

mund të ngrit aktakuzë të drejtpërdrejtë, (neni 101 par. 2). Aktakuza i paraqitet gjykatës 

kompetente në aq kopje sa ka të pandehur dhe mbrojtës të tyre dhe një kopje shtesë për gjykatën 

(neni 242).  

 

                                                 
4 Vepra e rëndësisë së vogël, neni 11 KPRK-së; mbrojtja e nevojshme neni 12 , nevoja ekstreme neni 13  etj. 
5 Mirëpo arsyet e njoftimit nuk janë akoma të qarta sepse i dëmtuari nuk ka të drejt që të ndërmerr ndjekjen si 

paditës subsidiar! Sepse me Kodin e mëparshëm prokurori pasi e njoftone të dëmtuarin, ai sipas nenit 62 par. 2 të 

KPPRK-së, mund ta ndërmerrte ndjekjen si paditës subsidiar. 
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Qëllimi kryesor i aktakuzës së drejtpërdrejtë është, para së gjithash të përshpejtohet procedura 

penale, efikasiteti dhe ekonomizimit të saj, kështu që aktiviteti kryesor i procedurës penale bartet 

në seancën kryesore, njehe rit kjo aktakuzë ngritët në ato raste kur besohet se në bazë të provave 

ekzistuese dhe të dhënave, gjendja faktike mund të sqarohet në seancën kryesore pa zvarritje të 

procedurës, në të kundërtën, kur ky supozim nuk ekziston duhet të zbatohen hetimet. 

 

 

1.6 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësit do të ushtrojnë për detyrat e përgjithshme dhe autorizimet e policisë së shtetit në 

fazën e procedurës para hetimore si dhe rolin dhe mundësitë e prokurorit  prej momentit të 

marrjes dhe vlerësimit të kallëzimit penal e gjerë në marrjen e vendimit përfundimtar për 

ngritjen ose mos ngritjen e aktakuzës.  

 

Ushtrimet do të bëhen në atë mënyrë që pjesëmarrësit do të bëjnë pyetje konkrete të cilat do ti 

drejtohen prezantuesit  dhe njëkohësisht ushtrimet do të bëhen edhe me pyetje dhe përgjigje nga 

të gjithë pjesëmarrësit në prezantimin e paraqitur. 

 

 

1.7 Përmbledhje 

 

Gjatë këtij prezantimi u trajtuan çështjet që kanë të bëjnë me veprimet, subjektet dhe bazat e 

dyshimit në procedurën e parashtrimit të kallëzimit penal. 
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2. Fillimi dhe kohëzgjatja e hetimeve  

 

2.1  Hyrje 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit do të kenë mundësi të mësojnë për detyrat e prokurorit me 

rastin e marrjes së aktvendimit për fillimin e hetimit në rastet kur çmon se ekziston dyshimi i 

arsyeshëm se është kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. Pra pjesëmarrësit do të 

kenë mundësi që pas prezantimit të mësojnë për mënyrën e përpilimit të aktvendimit të 

lartpërmendura. Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit do të mësojnë qëllimin e një hetimi penal 

dhe kohëzgjatjen e mundshme ligjore 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojnë për detyrat e 

prokurorit me rastin kur merr aktvendimet për fillimin e hetimit, e çfarë nivelit duhet me qenë 

baza e dyshimit se është kryer një vepër penale dhe kryesi i saj dhe të njoftohen me faktin se 

hetimi e ka kohëzgjatjen e caktuar ligjore dhe tejkalimi i këtij afati ka pasoja të caktuara ligjore 

 

 

2.3 Fillimi dhe kohëzgjatja e hetimeve 

                    

Kur prokurori i shtetit6 pas vlerësimit të kallëzimit penal, konstaton se provat e parashtruara në 

të, përbëjnë dyshimin e arsyeshëm se është kryer vepra penale, atëherë ai konform nenit 102 të 

KPP-së, merr aktvendim për fillimin e hetimeve, i cili është akt formal, intern, i prokurorit të 

shtetit dhe nuk mund të atakohet. Dukë u bazuar në parimin akuzator, rrjedh edhe premisa e 

njohur latine “nemo iudex sine actore” që do të thotë se nuk ka gjykim pa padi.  

 

Aktvendimi për fillimin e hetimeve sipas nenit 104 të KPPRK-së, duhet të përmbajë: personin 

kundër të cilit do të kryhen hetimet, për të cilin prokurori i shtetit ka dyshim të arsyeshëm se 

mund të ketë kryer vepër penale,7 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, 

gjithashtu rezultatet e veprimeve fillestare të policisë dhe mbledhjes së provave janë pjesë e 

lëndës hetimore. Hetimi kryhet vetëm lidhur me veprën penale dhe me të pandehurin e 

përcaktuar në aktvendim.  

  

Qëllimi i hetimit është 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 të riprodhohen në shqyrtim gjyqësor (neni 103 par. 2). Me zbatimin 

e hetimit, mundësohet që materiali i panevojshëm, të mos shkojë në shqyrtim gjyqësor. Me çdo 

rast me anë të hetimit duhet të sqarohet e të vërtetohen elementet përbërës të veprës penale, 

objekti d.m.th. marrëdhëniet shoqërore që mbrohen posaçërisht nga ligji penal, veprimi ose 

mosveprimi shoqërisht i rrezikshëm dhe i kundërligjshëm, lidhja shkakësore, si dhe faji i tij në 

formën  e dashjes apo pakujdesisë, elemente të tjerë plotësues a fakultativë të veprës penale. 

 

                                                 
6 “Barra e provës i ngarkohet atij që pretendon (pohon) një fakt e jo atij që e mohon” – Shprehje Romake. 
7 Në asnjë mënyrë nuk mund të ndërmerret ndaj personit të panjohur. 
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Prokurori i shtetit gjatë zbatimit të hetimeve, për hir edhe të objektivitetit të tij, duhet t’i çmojë 

jo vetëm rrethanat fajësuese por edhe ato shfajësuese dhe kujdeset që të merret prova e cila 

mund të mos ishte në dispozicion në shqyrtim gjyqësor (neni 103 par. 1). Nëse prokurori i shtetit 

gjatë kryerjes së hetimit, eventualisht mëson për kryerjen e një vepre tjetër penale ose për një të 

dyshuar tjetër atëherë ai mund të fillojë një hetim të ri ose të merr aktvendim për zgjerimin e 

hetimeve, për të cilin e njofton gjyqtarin e procedurës paraprake (neni 103 par. 4). Varësisht prej 

rrjedhës së hetimit, hetimi i filluar duhet ta ketë edhe fundin, kështu nga rezultatet e hetimit ai 

mund të ketë përfundim të ndryshëm, hetimi mund: të pezullohet, të pushohet ose të përfundojë 

kur është arritur qëllimi i hetimit, për të ngritur aktakuzën. 

 

Hetimi i filluar nga prokurori i shtetit duhet edhe të përfundojë. Për dallim nga Kodi i 

mëparshëm i procedurës penale i cili sipas nenit 225 të KPPP-së, “nëse hetimi nuk përfundon 

brenda një periudhe prej gjashtë muajsh, prokurori publik, i paraqet kërkesë me shkrim gjyqtarit 

të procedurës paraprake së bashku me arsyet për zgjatjen e hetimit”, i cili mund të autorizojë 

hetimet edhe për gjashtë muaj tjerë, kur kjo arsyetohet me ndërlikueshmërinë e çështjes, ndërsa 

për veprat penale për të cilat parashihet dënimi me të paktën pesë vjet burgim, gjyqtari i 

procedurës paraprake mund të autorizojë edhe një vazhdim prej gjashtë muajsh. Gjykata 

Supreme e Kosovës, përjashtimisht ka mundur të autorizojë edhe një vazhdim prej gjashtë 

muajsh, pra përfundimisht hetimet sipas KPPP-së kanë mundur të zgjasin 24 muaj.  

 

Me Kodin e ri të procedurës penale përkatësisht me nenin 159, parashihet se hetimi duhet të 

përfundon brenda dy viteve nga fillimi i tij. Nëse brenda këtyre dy viteve, nuk është ngritur 

aktakuza, ose nuk është pezulluar hetimi mbi bazën e arsyeve të cilat u cekën me lartë, hetimi 

duhet menjëherë të pushohet. Përjashtimisht sipas paragrafit 2 të këtij neni, gjyqtari i procedurës 

paraprake mund të autorizojë një vazhdim të hetimit prej gjashtë muajsh, në rastet kur hetimi 

është i ndërlikuar, kur përfshihen katër apo më shumë të pandehur, ekzistojnë disa të dëmtuar, 

është bërë kërkesa për ndihmë juridike ndërkombëtarë, apo ekzistojnë rrethana të tjera të 

jashtëzakonshme. Mirëpo një vazhdim të tillë, gjyqtari i procedurës paraprake nuk mund ta 

urdhëroj në rast se i pandehuri është në paraburgim, përveç rasteve kur prokurori i shtetit tregon 

se hetimi po zbatohet në mënyrë aktive dhe vonesat janë jashtë kontrollit të tij. 

 

Dallimi me Kodin e mëparshëm është se me Kodin e ri më nuk ka nevojë që çdo gjashtë muaj të 

bëhet kërkesa për vazhdimin e hetimeve, me përjashtim të rastit të fundit. Gjithashtu me Kodin e 

ri është edhe një risi e cila është paraparë me nenin 153 dhe  ka të bëjë me njëfarë kontrolli të 

hetimeve, të punës efikase të prokurorit të shtetit, sipas të cilit, 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 ngritët aktakuza. 

 

 

2.4 Ushtrime 

   

Për të mësuar se si shkruhet aktvendimi për fillimin e hetimeve do të njiheni me një shembull 

praktik nga praktika e prokurorit. 

 

     

2.6 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim është trajtuar tema mjaft e rëndësishme që ka të bëjë me marrjen e 

aktvendimeve për fillimin nga ana e prokurorit. Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit – kandidatët 

mësuan për veprimet në situatat kur prokurori  merr aktvendim për fillimin e hetimit dhe forma e 

përmbajtja e atij aktvendimi. 
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3. Pezullimi dhe pushimi i hetimeve 

 

3.1 Hyrje 

 

Për të zbardhur një veprim konkret i cili ka të bëjë me ndonjë vepër penale e cila ndiqet sipas 

detyrës zyrtare dhe për të kuptuar se në veprimet e ndonjë personi ekziston apo nuk ekziston 

veprimi inkriminues konkret atëherë prokurori ndërmerr veprimin e hetimit. Por në raste të 

caktuara, veprimet e ndërmarra dhe provat e grumbulluara nuk e ngritin nivelin e dyshimit se 

është kryer vepër penale e caktuar apo se një person i caktuar është kryesi i saj, andaj në rrethana 

të tilla dhe kur plotësohen kushtet ligjore, prokurori i shtetit edhe i pushon hetimet e filluara.  

 

Në rrethana të caktuara e për shkak të pengesave procedurale, ka mundësi që hetimet edhe të 

pezullohen dhe atë deri në krijimin e kushteve për vazhdimin e hetimit konkret. Efektet 

procedurale të pezullimit janë se gjatë kësaj periudhe kohore, nuk ec afati i parashkrimit të 

veprës penale.  

 

 

3.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Vlerësojnë se në cilat situata mund të pushohen hetimet; 

- Vlerësojnë rrethanat ligjore kur një hetim mund edhe të pezullohet;  

- Analizojnë se a ka pasoja ligjore dhe procedurale me rastin e pushimit apo pezullimit të një 

hetimi penal. 

 

 

3.3 Pezullimi 

 

Në rastet kur për zhvillimin e mëtutjeshëm të hetimit të filluar paraqiten pengesa procedurale, të 

cilat pamundësojnë zhvillimin e tij, prokurori i shtetit mund të merr aktvendimin për pezullimin 

e hetimeve. Para se të pezullohet hetimi mblidhen të gjitha provat e mundshme lidhur me veprën 

penale dhe përgjegjësin penale të të pandehurit (neni 157 i KPPRK-së).  

 

Pengesat procedurale për të cilat prokurori i shtetit mund të merr aktvendim për pezullimin e 

hetimit janë përcaktuar në paragrafin 1 të nenit 157, e ato janë: 

 

- se i pandehuri pas kryerjes së veprës penale vuan nga ndonjë çrregullim ose paaftësi e 

përkohshme mendore, ose nga ndonjë sëmundje tjetër e rëndë; 

- është arratisur; ose 

- ekzistojnë rrethanat e tjera të cilat e pengojnë ndjekjen penale. 

 

Prokurori i shtetit e rifillon hetimin e pezulluar pas eliminimit të pengesave. Në procesverbalin e 

hetimit bëhet shënimi për kohën dhe arsyet e pezullimit dhe pa vonesë njoftohet gjyqtari i 

procedurës paraprake (neni 157 par. 4). Sipas paragrafit 5 të nenit të lartcekur, derisa hetimi 

është i pezulluar, nuk llogaritet koha në zbatimin e hetimit, e as në kohën e parashkrimit të 

veprës penale. Hetimi i pezulluar mund të rifillojë atëherë kur pushojnë shkaqet për të cilat është 

marrë aktvendimi për pezullimin e hetimeve dhe krijohen kushtet procedurale për vazhdimin e 

tij. 
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3.4 Pushimi i hetimeve 

 

Mundësia tjetër e prokurorit të shtetit pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore, është pushimi i 

hetimeve, i cili pushohet me aktvendim në rastet kur: 

 

- nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm8 që personi për të cilin janë filluar hetimet ka kryer 

vepër penale; 

- vepra penale nuk është vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare; 

- ka kaluar afati i parashkrimit; 

- vepra penale është përfshirë në falje ose në amnistinë e lëshuar para miratimit të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës;  

- vepra penale është përfshirë në amnistinë e lëshuar para miratimit të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës; dhe  

- ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë ndjekjen (neni 158 par. 1 pika 1-5) 

 

Pasi prokurori i shtetit ta pushojë hetimin ai duhet ta njoftojë gjyqtarin e procedurës paraprake 

dhe brenda tetë ditësh nga pushimi i hetimit, duhet ta njoftojë të dëmtuarin, i cili për dallim nga 

Kodi i mëparshëm, tani nuk e ka të drejtën që të vazhdoj ndjekjen penale si paditës subsidiar të 

cilin ia garantonte neni 224 par. 2 i KPPPK-së i vitit 2004. Hetimi gjithashtu pushohet 

automatikisht pas kalimit të afatit kohor nga neni 159, për të cilit do të flitet në vijim. 

 

Sa i përket pikës 4 dhe 5 (më lart), e përkrahim mendimin e prof. Sahiti dhe Murati, të cilët 

theksojnë se ka një përsëritje të panevojshme lidhur me pushimin e hetimeve kur vepra penale 

është përfshi me amnisti të lëshuar para miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës9. 

Nëse personi ndaj të cilit është filluar procedura penale, me rastin e vdekjes së tij prokurori i 

shtetit merr aktvendim mbi pushimin e hetimeve (neni 160). 

 

 

3.5 Ushtrime 

 

Pjesëmarrësit gjatë këtij prezantimi do të kenë mundësi që të njihen me kushtet ligjore të 

pezullimit dhe pushimit të hetimit dhe me atë rast pas marrjes së detyrës konkrete të përpilojnë 

një akt të tillë. 

 

 

3.6 Përmbledhje 

 

Gjatë këtij prezantimi u prezantua mënyra se si vepron prokurori me rastin kur një hetim i 

filluare duhet të pushohet për shkak se nuk ka nivel të kërkuar të bazave të dyshimit për të 

vazhduar më tutje me procedurë penale (ngritja e aktakuzës), apo për situata ku gjatë procedurës 

penale shfaqen pengesa të caktuara procedurale të cilat detyrojnë prokurorin e shtetit që të 

pezulloj hetimet për një kohë të caktuar deri sa (eventualisht) të evitohen pengesat e caktuara 

procedurale. 

                                                 
8 Sa i përket këtij paragrafi mendojmë se është një gabim kur thuhet dyshimi i arsyeshëm, për shkak se prokurori i 

shtetit me dyshimin e arsyeshëm i fillon hetimet e nuk është e logjikshme që edhe me këtë dyshim t’i pushoj, për 

shkak se sikur mos të ekzistonte dyshimi i arsyeshëm prokurori që në fillim do ta hedhtë kallëzimin penal dhe nuk 

do t’i fillonte hetimet, por më e logjikshme do të ishte që hetimet të pushohen për shkak se nuk ekziston dyshimi i 

bazuar mirë (e që është shkallë më e lart e bazave të dyshimit) e cili shërben për ngritjen e aktakuzës, për shkak se 

edhe qëllimi i hetimeve është ngritja e aktakuzës, ose vetëm dyshim i bazuar për shkak se siç shpjegohet në nenin 

19 par. 1 pika 1.7 të KPPRK-së, dyshimi i bazuar përpos që është shkallë më e lart e dyshimit se ai i arsyeshëm 

duhet edhe të mbështetet në prova të artikulueshme.  
9 Më gjerësisht shih: Sahiti, Murati, op. cit., fus. 56,. fq. 320. 
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4. Zgjerimi dhe rifillimi i hetimeve  

 

4.1 Hyrje 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit do të kenë mundësi të familjarizohen me veprimet që 

ndërmerr prokurori në rastin kur gjatë hetimeve ekziston dyshimi i arsyeshëm se nga personi 

ndaj të cilit janë filluar hetimet është kryer edhe ndonjë vepër tjetër penale, nga ajo që kanë 

filluar hetimet apo edhe rrethanat tjera kur gjatë hetimeve zbulohet se në kryerjen e veprës 

penale është i përfshirë edhe ndonjë person tjetër. Po ashtu pjesëmarrësit do to njoftohen edhe 

me mundësit ligjore të rifillimit të hetimeve, në rast se kohë më parë është mare aktvendimi për 

pezullimin e hetimeve dhe në një situatë të re janë krijuar kushtet ligjore për vazhdimin e 

procedurës penale. 

 

 

4.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Vlerësojnë rolin e prokurorit në marrjen e aktvendimit për zgjerimin apo rifillimin e 

hetimeve; 

- Hartojnë përmbajtjen e një aktvendimi për zgjerimin e hetimeve apo rifillimin e hetimeve. 

 

 

4.3 Zgjerimi i hetimeve 

 

U tha në prezantimet e mëparshme se paraqitja e dyshimit se është kryer vepra penale, paraqet 

pikën nismëtare të procedurës penale. Edhe shkalla e besueshmërisë të materialit provues me të 

cilin disponon prokurori ndryshon nga një fazë në një fazë tjetër të procedurës penale. Pas 

vlerësimit të kallëzimit penal njëra nga mundësitë e prokurorit të shtetit ishte edhe marrja e 

aktvendimit për fillimin e hetimeve kur ka dyshime të arsyeshme se është kryer një vepër penale 

dhe për kryesin e caktuar të asaj vepre penale. 

 

Me daljen në shesh të provave të reja, qofshin ato dëshmi materiale apo edhe deklarata të 

ndryshme të dëshmitarit, të pandehurit, të dëmtuarit, mund të gjendemi në situatë se provat në 

fjalë tregojnë se ekziston dyshim i arsyeshëm se një i pandehur ndaj të cilit janë filluar hetimet, 

ka kryer edhe ndonjë vepër tjetër penal dhe në raste të tillë prokurori i shtetit konform nenit 103, 

par 4 të KPPRK-së zgjeron hetimet ndaj të pandehurit në fjalë edhe për një vepër tjetër penale.  

 

Por, mund të paraqitet edhe situata tjetër kur “prokurori i shtetit mëson gjatë hetimeve se në 

kryerjen e një vepre penale kemi një të dyshuar të ri”. Me aktvendimin për zgjerimin e hetimeve 

përfshihet vepra e re penale apo edhe i dyshuari i ri, si kryes i një vepre penale. Edhe me marrjen 

e aktvendimit për zgjerimin e hetimeve njoftohet dhe i dërgohet një kopje gjyqtarit të procedurës 

paraprake. 

 

 

4.4 Rifillimi i hetimeve 

 

Përpos rasteve kur prokurori është i detyruar që të bëjë zgjerimin e hetimeve ndaj të dyshuarit të 

caktuar, apo edhe për ndonjë vepër të re penale, njohuritë të cilat për të kanë rezultuar gjatë 
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hetimeve, kemi edhe situata kur një hetim të pezulluar për shkake të paraqitjes së pengesave të 

caktuara procedurale të cilat pamundësojnë procedurën mëtejmë10, duhet sërish të rifillohet. 

 

Kjo bëhet me marrjen e aktvendimit për rifillimin e hetimeve nga ana e prokurorit të shtetit 

konform dispozitave të nenit 157 par 4 të KPPRK-së, pasi që janë eliminuar pengesat 

procedurale që kanë sjellë pezullimin e një hetimi penal. Këto situata janë kur personi i arrestuar 

është zënë nga organet e ndjekjes apo personi (i pandehuri) i cili ka pasur çrregullim apo 

probleme mendore, pas trajtimit është shëruar dhe ka kushte procedurale që procedura penale të 

zhvillohet ndaj të njëjtit. Një çështje tjetër me rëndësi tek pezullimi i hetimeve është theksuar më 

parë se gjatë asaj periudhe kohore nuk rrjedhë afati i parashkrimit.  

 

 

4.5 Ushtrime 

 

Pjesëmarrësit do të njoftohen me kushtet ligjore mbi zgjerimin dhe rifillimin e hetimeve dhe 

duka ju jap nga një rast praktik do t’ju jepet detyrë që të përpilojnë nga një aktvendim si për 

zgjerim ashtu edhe për rifillim të hetimeve. 

  

 

4.6 Përmbledhje 

 

Gjatë këtij prezantimi u trajtuan çështjet dhe autorizimet që prokurori i shtetit në situata të 

caktuara ligjore gjatë fazës së hetimeve mund të jetë i detyruar që të marr aktvendim për 

zgjerimin e hetimeve ndaj një të dyshuari të caktuar dhe ta ngarkoj edhe me ndonjë vepër të re 

penale. Po ashtu prokurori i shtetit, nëse gjatë hetimeve eliminohet pengesa të caktuara 

procedurale që kanë sjellë pezullimin e hetimit të caktuar, është i obliguar të vazhdoj hetimet me 

një aktvendim për rifillim të hetimeve. 

 

Po ashtu kandidatët u njoftuan për mënyrën se si përpilohet aktvendimi për zgjerimin dhe 

rifillimin e hetimeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 ...se i pandehuri pas kryerjes së veprës penale vuan nga ndonjë çrregullim ose paaftësi e përkohshme mendore, 

ose nga ndonjë sëmundje tjetër e rëndë; është arratisur; ose ekzistojnë rrethanat e tjera të cilat e pengojnë ndjekjen 

penale (neni 157 par 1 të KPPRK-së). 
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5. Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

 

5.1 Hyrje 

 

Gjatë procedurës së hetimit për të mundur të sigurohet ndonjë provë e cila nuk mund të merret 

në procedura të mëvonshme, atëherë prokurori mund të ndërmerr dhe të kërkoj sigurimin e 

ndonjë prove të rëndësishme dhe për këtë ndërmerr mundësinë hetuese të veçantë. 

 

Prokurori me kërkesë i drejtohet gjyqtarit të procedurës paraprake për sigurimin e ndonjë prove, 

e krejt këtë me qëllim në procedurë të mëvonshme të eliminohen pengesat e mundshme. Këtë të 

drejtë e gëzojnë edhe i dëmtuari ose i pandehuri të cilët mund të kërkojnë nga prokurori  marrjen 

e ndonjë prove konkrete.  

 

 

5.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë situatat kur prokurori mund të kërkoj sigurimin e ndonjë prove e cila ka 

rrezik që në procedurë të mëvonshme të mos sigurohet dhe; 

- Vlerësojnë mundësinë që palët në procedurë respektivisht i dëmtuari ose i pandehuri ti 

drejtohen prokurorit  për të bërë kërkesë tek gjyqtari i procedurës paraprake për sigurimin e 

provës. 

 

 

5.3 Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

 

Ajo që ka ndikuar në paraqitjen e këtyre veprimeve hetimore është paraqitja e formave të 

ndryshme të kriminalitetit dhe rritja e teknologjisë informative, forma të cilat është e pamundur 

të luftohet me veprimet hetimore klasike. Masat e fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë 

veprimet hetimore që kryhen në bashkëpunim në mes prokurorit të shtetit, policisë dhe gjyqtarit 

të procedurës paraprake e të cilat i zbaton policia. Si veprime hetimore, janë në funksion të plotë 

të efikasitetit të procedurës penale dhe disa nga to ndërmerren qoftë në procedurën para hetimore 

apo në atë hetimore dhe shërbejnë në luftimin e kriminalitetit dhe krimeve me peshë më të rëndë. 

Arsye e hartimit të këtyre veprimeve, qëndron në domosdoshmërinë shoqërore për shtim të 

efikasitetit procedural. 

 

Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë të përfshira në pjesën e dytë të 

kapitullit IX përkatësisht në nenet 84-100 të KPP-së dhe janë përpjekje e ligjvënësit për të 

forcuar mundësinë për hetimin, ndjekjen dhe luftimin sa më efikas të kriminalitetit. Por nga ana 

tjetër janë masat me të cilat po që se nga zbatuesit e ligjit nuk ndërmerren në suazat e 

përcaktuara ligjore, ekziston mundësia reale të shkelen dhe cenohen të drejtat dhe liritë 

elementare të njeriut. Për këtë qëllim me KPP-së, janë përcaktuar në mënyrë të detajuar masat e 

fsheha të cilat mund të urdhërohen gjatë procedurës penale, janë përcaktuar procedura të qarta 

për lejimin, kohëzgjatjen, organet e autorizuara për  

 

Qëllimi dhe zbatimi i këtyre masave ka qenë dhe është parandalimi dhe zbulimi i kryerjes dhe 

kryerësve të veprave penale për rastet kur nuk mund që zbulohen me veprime tjera hetimore.  

 

Zbatimi i këtyre veprimeve hetimore është në të mirë të luftimit të kriminalitetit sidomos luftimit 

të krimit të organizuar, posaçërisht shfrytëzimi i masës zbulimi i të dhënave financiare, pasi 
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gjerë më tani dukshëm është vërejtur se organizatat kriminale janë më të ndjeshme në segmentet 

e pasurisë së fituar sepse, është fakt se një përfitim i tillë në një moment do të tentohet që përmes 

procedurave ligjore të legalizohet (duhet të përdoren për ndonjë qëllim legal), ky akt paraqet 

rrezikun më të madh në të cilin të dyshuarit ekspozohen. Andaj, zbulimi i këtij veprimi ka një 

efekt të madh në luftën kundër krimit dhe zbulimin e të dyshuarve. 

 

 

5.3 Llojet e masave të fshehta të vëzhgimit dhe hetimit 

 

KPPRK-ja, ka paraparë këto masa të fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit: 

 

1. Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video; nënkupton, monitorim, vëzhgim ose incizim i 

personave, lëvizjeve të tyre ose i aktiviteteve të tjera nga zyrtari i autorizuar i policisë me 

anë të fotografimit ose me video mjete, pa dijeninë apo pëlqimin e së paku njërit prej 

personave që i shtrohen kësaj mase. (neni 87 par. 1.1); fotografimi i fshehtë ose vëzhgimi 

mund të bëhet në vende publike dhe private.11 Vëzhgimi konsiston në xhirimin akustik 

dhe optik të një vendi apo personi, ku zhvillohet një aktivitet kriminal, p.sh. shitblerja e 

drogës, apo marrëveshja mes personave për të kryer një vepër penale; 

 

2. Monitorim i fshehtë i bisedave nënkupton, monitorimi, incizimi ose transkriptimi 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, (neni 87 par. 1.2); 

varësisht vendit ku zbatohet kjo masë kemi edhe masën e fshehtë të bisedave në vende 

publike dhe private; 12 si te vëzhgimi edhe këtu përfshihet i dyshuari por edhe personi i 

tretë. Qëllimi i kësaj mase konsiston në vërtetimin e lëvizjes së personave dhe sendeve të 

caktuara, kontaktit në mes personave dhe të vepruarit lidhur me sende të caktuara. 

 

3. Kontrollimi i dërgesave postare, përfshinë, kontrollimin e letrave dhe dërgesave postare 

nga zyrtari i autorizuar i policisë, e që mund të përfshijë edhe përdorimin e pajimeve 

rëntgen, (neni 87 par. 1.3); 
 

4. Përgjimi i telekomunikimeve dhe duhet të përdoret lexuesi – IMSI – identifikimi 

Ndërkombëtar i Shfrytëzuesit Mobil, do të thotë, përgjimi i komunikimeve zanore, atyre 

tekstuale ose komunikimeve tjera përmes rrjeteve telefonike fikse apo mobile. Kjo 

përfshinë çfarëdo mjeti apo sistemi tjetër të ngjashëm teknologjik që bartë të dhëna që 

kryesisht kanë për qëllim të jenë private, (neni 87 par. 1.4), kjo masë përfshinë përgjimin 

e personave gjatë bisedave të tyre, si dhe mesazhet apo SMS-at. Këtu mund të përgjohet si 

person i cili bart informata te kryesi lidhur me veprën penale apo kryesi (i dyshuar) 

shfrytëzon mjetin e telekomunikimit të personit të tretë.  

 

5. Përgjimi i komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik (neni 87 par. 1.5), zakonisht me 

këtë kontrollohen email-at, apo format tjera të komunikimit; 

 

6. Dërgimi i kontrolluar i dërgesave postare, do të thotë, dërgim i letrave dhe i materialeve të 

tjera postare nga zyrtari i autorizuar i policisë, (neni 87 par. 1.6) zakonisht përdoret te 

shitblerja e mjeteve narkotike, këtu jo vetëm që përcillet objekti inkriminues i veprës 

penale por përcillet edhe vendi ku do të transportohet, personat që do e marrin ngarkesën 

në fjalë e me këtë do të zbulohet aktiviteti kriminal dhe personat e involvuar në të; 

                                                 
11 Më gjerësisht shih: neni 91 par. 2 pika 2.1 dhe 2.5 të KPPRK-së, 
12 Më gjerësisht shih: nenin 91 par. 2 pika 2.2 dhe pika 2.6 të KPPRK-së. 
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7. Shfrytëzimi i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, do të thotë, përcaktimin e 

vendndodhjes së personit ose objektit të caktuar të cilit i janë ngjitur mjetet e caktuara të 

cilat identifikojnë vendndodhjen, (neni 87 par. 1.7), apo thënë ndryshe Hartografia; 

 

8. Blerja e simuluar e ndonjë sendi nënkupton, blerja e ndonjë sendi nga një person i 

dyshuar se ka kryer vepër penale e që mund të shërbejë si provë në procedurën penale, 

ose nga personi për të cilin dyshohet të jetë viktimë e veprës penale të trafikimit me 

njerëz, (neni 87 par. 1.8); me të nënkuptohet kur nga ana e zyrtarit policor apo personit të 

përgatitur për këtë, blen sende të cilat kanë dalur si rezultat i veprës penale ose që 

shërben për kryerjen e veprës penale (përdoret sidomos te veprat penale me narkotik, 

shitblerjes së automjeteve, armëve, parave të falsifikuara);  

 

9. Simulimi i veprës së korrupsionit, do të thotë, një veprim i cili 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, (neni 87 par. 1.9);  

 

10. Hetimi i fshehtë nënkupton, një ndërveprim i planifikuar i policisë ose agjentit 

bashkëpunues të prokurorisë, i cili nuk është i identifikueshëm si zyrtar i policisë, ose i 

personit i cili vepron nën mbikëqyrjen e zyrtarit të autorizuar të policisë me personat e 

dyshuar që kanë kryer vepër penale, (neni 87 par. 1.10), kjo është një ndër format e 

infiltrimit të policisë në grupe kriminale (ang. Undercover agents), zakonisht zyrtari i 

autorizuar i infiltruar paraqitet me identitet të rrem; 

 

11. Regjistrimi i thirrjeve telefonike, do të thotë sigurimi i të dhënave telefonike të bëra nga 

një numër i caktuar i telefonit, (neni 87 par. 1.11); është njëra ndër masat e cila në 

Prokurorinë Themelore në Pejë, kërkohet më së shumti.  

 

12. Zbulimi i të dhënave financiare, do të thotë, sigurimi i informacionit nga banka apo 

ndonjë institucion tjetër financiar mbi depozitat llogaritë ose transaksionet financiare, 

(neni 87 par. 1.12). 

 

 

5.4 Kushtet për zbatimin e masave të fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

 

Meqenëse bëhet fjalë për veprimet të cilat dukshëm prekin të drejtat dhe liritë e njeriut edhe 

përdorimi i tyre supozon plotësimin paraprak të kërkesave të caktuara, e me të cilat limitohet 

zbatimi i këtyre veprimeve vetëm në rastet kur në mënyrë tjetër nuk mund të arrihet deri te 

prova. Sipas KPPRK-së, janë parapara kushtet të cilat duhet plotësuar, para se të vihet deri te 

bindja se duhet vepruar me masën e fshehtë. Kushtet dhe rrethanat për ndërmarrjen e këtyre 

veprimeve janë të ndërlidhura me: - ekzistimin e dyshimit se personi ka kryer vepër penale e cila 

është e dënueshme me të paktën pesë vite burgim ose ndonjërën nga veprat penale të përcaktuara 

në nenin 90 të KPPRK-së dhe informacioni i cili mund të merret nga masat e urdhëruara ka gjasë 

të ndihmojë në hetimin e veprës penale dhe nuk do të kishte mundësi të merret me veprime të 

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

 

Këto veprime hetimore mund të përdoren para ose pas fillimit të procedurës penale, varësisht se 

a dihet emri i të dyshuarit. Prokurori mund të mos ketë aspak njohuri lidhur me identitetin e të 

dyshuarve që kanë kryer vepër penale, po kryejnë apo së shpejti do të kryejnë vepër penale, 

mirëpo nëse autorizimi për masat e fshehta bazohet mbi dyshimin e bazuar të siguruar përmes 

informatorit, dëshmitarit apo dëshmitarit bashkëpunues atëherë prokurori i shtetit mund t’i marrë 
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në pyetje edhe këta dhe më pas, mund të bëjë kërkesë tek gjyqtari i procedurës paraprake për 

lëshimin e urdhrit, nëse ka dyshim të bazuar se është kryer vepra penale nga neni 90 i KPP-së.  

 

Një dilemë e cila mund të shkaktojë habi tek zbatuesit e ligjit është neni 97 par. 2 i KPP-së, i cili 

flet për provueshmërinë e provave të nxjerra me masa të fshehta, se provat e sigurara përmes 1. 

Monitorimit të fshehtë në vende private; 2. Kontrollimi i dërgesave postare; 3. Përgjimi i 

telekomunikimeve; 4. Përgjimi i komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik; 5. Dërgimi i 

kontrolluar i dërgesave postare; 6. Shfrytëzimi i mjeteve për përcjelljen e vendndodhjes; 7. 

Simulimi i blerjes së ndonjë sendi; 8. Simulimi i ndonjë vepre të korrupsionit dhe 9. Hetimi i 

fshehtë, theksohet se këto masa lejohen vetëm në procedurë penale13 që nënkupton pasi që 

prokurori i shtetit të ketë autorizuar formalisht hetimet14 kundër personit për të cilin ekziston 

dyshimi i bazuar se ka kryer vepër penale të përcaktuar në nenin 88 par. 3 të KPPRK-së. Me 

ndryshimet që janë bërë kërkohet që parimisht të gjitha masat lëshohen nga gjyqtari i procedurës 

paraprake15, pas pranimit të kërkesës nga ana e prokurorit të shtetit. Ajo që duhet veçuar kur 

bëhet fjalë për kompetencat e lëshimit të masave të fshehta janë rastet kur prokurori i shtetit, 

konform nenit 91 par. 1 të KPPRK-së, mund të lëshojë urdhër të përkohshëm, vetëm në rastet 

urgjente16 ose në procedura  penale, të cilat janë duke u hetuar nën kapitullin XXIV- krimi i 

organizuar ose kapitullin XXXIV- korrupsioni, të Kodit Penal, ose rasteve të shpëlarjes së 

parasë, në raste të nevojshme kur vonesa do të rrezikonte sigurinë e hetimeve apo jetën dhe 

sigurinë e viktimës, dëshmitarit, informatorit apo anëtareve të familjes së tyre. Urdhri i tillë 

duhet të konfirmohet me shkrim brenda tri ditëve nga gjyqtari i procedurës paraprake në të 

kundërtën efekti i tij pushon të vlej, me ç ‘rast gjyqtari i procedurës paraprake me shkrim duhet 

të bëjë edhe vlerësimin për ligjshmërinë e tij.  

 

Nëse procedura penale fillohet pas ndërmarrjes së këtyre masave prokurori i shtetit i bashka 

ngjet në procesverbal të procedurës penale urdhrat dhe provat që rezultojnë nga to. Posa të 

mësohet identiteti i të dyshuarit dhe krijohet dyshimi i arsyeshëm se është kryer vepra penale 

prokurori mund ta fillojë procedurën penale. Dhe në fund nëse prokurori i shtetit nuk fillon 

procedurën penale pas ndërmarrjes së këtyre masave atëherë ai raporton tek gjyqtari i procedurës 

paraprake mbi masat e ndërmarra. (neni 84 par. 7). 

 

Po ashtu disa masa mund të urdhërohen edhe kundër personave tjerë përpos të dyshuarit17, nëse 

ekziston dyshimi i bazuar se: 1. personi i tillë transmeton komunikime që burojnë prej të 

dyshuarit, ose që i dedikohen të dyshuarit; 2. i dyshuari përdorë telefonin e personit të tillë. Këto 

veprime hetimore nuk mund të zbatohen për komunikimin në mes të dyshuarit dhe mbrojtësit18 

                                                 
13 Me procedurë penale nënkuptohet nxjerrja e aktvendimit për fillimin e hetimeve më gjerësisht shih: nenit 6 par. 2 

të KPPRK-së. 
14 Një qasje e tillë mund të arsyetohet, se me këto masa shkelet privatësia e personave për të cilët janë urdhëruar dhe 

me rastin e fillimit të procedurës formale garantohen më shumë të drejtat dhe lirit e personave. Në literaturë ceket se 

masa blerja e simuluar e ndonjë sendi dhe simulimi i një vepre penale të korrupsionit nuk shkelet privatësia e njeriut 

sepse i dyshuari është i lir në marrjen e vendimit të tij, andaj këtu bie poshtë arsyetimi se kjo masë nuk lejohet para 

fillimit të procedurës penale se cenohet privatësia e personit dhe mund të qëndrojë mendimi se kjo masë mund të 

zbatohet vetëm nëse dihet identiteti i të dyshuarit në këtë rast i të pandehurit, sepse për zbatimin e kësaj del se më 

parë duhet të jetë marrë aktvendimi për fillimin e hetimeve sepse dihet identiteti i tij.  
15 Qasja e tillë mund të arsyetohet me bindjen se për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, të cilët mund të jenë 

prekur nga këto masa, më i qëlluar është funksioni i gjyqtarit sesa i prokurorit. 
16 Dilemë tjetër është edhe fjala urgjente sepse në bazë të formulimit të kësaj nënkuptohet se nëse masa duhet të 

lëshohet urgjentisht atëherë mund të lëshohet për të gjitha veprat penale, apo duhet lëshuar vetëm për veprat penale 

të cekura, sepse përdoret fjalia ose e cila është kusht alternativ. 
17 Regjistrimi i bisedave telefonike, - masa e zbulimit të të dhënave financiare, - kontrollimi i dërgesave postare, - 

përgjimi i telekomunikimeve, - masa e përgjimit të komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik. 
18 Në çështjen Cambell kundër Mbretërisë së Bashkuar ankuesi pretendonte se korrespodenca e tij me avokatin dhe 

me Komisionin Evropian të të Drejtave të Njeriut i ishte hapur dhe lexuar ku me këtë rast GJEDNJ ka vendosur se 
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të tij përveç se nëse ekziston dyshimi i bazuar që i dyshuari dhe mbrojtësi i tij janë angazhuar së 

bashku në veprimtari kriminale që përbën bazën e urdhrit. 

 

Organet e ndjekjes të cilët janë duke hetuar kundër një personi apo personave të caktuar, që ka 

dyshim se kanë kryer vepër penale dhe me veprimet tjera hetimore, nuk mund të sigurohet një 

provë ose nuk mund të zbulohet kryerësi i veprës penale, atëherë, prokurori i shtetit pasi pranon 

kërkesën nga policia (ose me vetë iniciativë) shikon se a i plotëson kushtet e nevojshme të 

parapara me ligj dhe pas vlerësimit nëse arrin në përfundim se janë plotësuar kushtet për 

lëshimin e saj atëherë bënë kërkesë tek gjyqtari i procedurës paraprake për lëshimin e urdhrit për 

masën e fshehtë e cila kërkesë duhet të përmbajë këto të dhëna: identitetin e Prokurorit të Shtetit 

i cili paraqet kërkesën; deklarimin e plotë të fakteve që mbështesin kërkesën e posaçërisht të 

dhënat mbi identitetin dhe adresën e personit të dyshuar, të dhënat për kryerjen e veprës penale, 

llojin e veprës penale dhe llojin e masës së propozuar; deklaratën e plotë të çfarëdo kërkese të 

mëhershme për të cilën din parashtruesi i kërkesës e që involvon personin e njëjtë dhe veprimet 

e ndërmarra nga personat e autorizuar ligjor lidhur me atë kërkesë. Pas dorëzimit të kërkesës 

Gjyqtari i procedurës paraprake vendos se a do të lëshoj urdhrin për masën e caktuar, apo ta 

refuzoj kërkesën e prokurorit të shtetit. Kompetenca për inicimin e këtyre masave është në duart 

e prokurorit të shtetit (me paraqitjen e kërkesës). 

 

Sa i përket kohëzgjatjes së tyre, masat: vëzhgim i fshehtë 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 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 60 ditë, i 

cili urdhër mund të ripërtërihet brenda afatit prej 360 ditësh nga dita lëshimit të urdhrit. Urdhri 

për vëzhgim të fshehtë fotografik ose me video në vende private apo përgjim i 

telekomunikimeve mund të zgjatet deri në 60 ditë, por mund të ripërtërihet edhe për 60 ditë të 

tjera. Ndërsa 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. Por 

gjyqtari i procedurës paraprake mund të lëshojë urdhër tjetër për personin e njëjtë kur 

parakushtet për urdhërimin e masës, vazhdojnë të vlejn. Vazhdimi i urdhrit bëhet vetëm me 

propozim të prokurorit të shtetit (neni 94 par. 7). 

 

 

5.5 Zbatimi i masave të fshehta 

 

Polici hetues duhet të filloj zbatimin e masës jo më vonë se 15 ditë nga dita e lëshimit të saj 

(neni 93) dhe është i obliguar për çdo 15 ditë ta lajmëroj prokurorin e shtetit për rrjedhën e 

masës. Personat përgjegjës për punën p.sh. në telekomunikime për shërbime postare duhet të 

lehtësojnë zbatimin e urdhrit nën mbikëqyrjen e drejtorit ose personit përgjegjës për shërbim të 

telekomunikimeve ose shërbimit postar. Duhet të ceket se masat si veprime hetimore duhet të 

zbatohen në mënyrën sa më të fshehtë të mundshme dhe për të, të dinë sa më pak persona, pasi 

në të kundërtën rrezikohet hetimi. 

 

Neni 93 i KPPRK-së parasheh se gjatë zbatimit të urdhrit personi i cili zbaton atë, nuk mund të 

nxisë personin tjetër (ndaj të cilit zbatohet) të kryej vepër penale dhe procedura penale nuk 

fillohet nëse është kryer me nxitje të personit që zbaton masën, nëse është filluar pushon. Personi 

i cili në pajtim me dispozitat e këtij Kodi zbaton urdhrin nuk kryen vepër penale. Si dhe zbatimi 

i urdhrit duhet të kryhet në atë mënyrë që të minimizohen përgjimet të cilat nuk i nënshtrohen 

                                                                                                                                                             
nuk ekzistonte nevojë urgjente sociale për hapjen dhe leximin e korrespodencës të ankuesit me avokatin e tij dhe se 

hapja e letrave të dërguara nga Komisioni nuk ishte e domosdoshme në një shoqëri demokratike. 
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hetimit p.sh. masa dërgimi i kontrolluar i dërgesave postare zbatohet sidomos tek veprat penale 

tregtimi me mjete narkotike, falsifikim të parave e të ngjashme. Te kjo masë kontrollohet objekti 

i veprës penale, kurse qëllimi është që të zbulohet jo vetëm i dyshuari tashmë i njohur, por edhe 

personat tjerë që janë të lidhur me aktivitete kriminale. 

 

Pas ndërmarrjes së këtyre veprimeve prokurori i shtetit duhet të marrë masat e nevojshme për 

ruajtjen e privatësisë së personave të cilët nuk janë të përfshirë me këto veprime. Nëse prokurori 

i shtetit autorizon masat e fshehta apo nëse ato janë autorizuar nga gjyqtari i procedurës 

paraprake, dosja mbahet e mbyllur nëse këtë e kërkon prokurori i shtetit dhe e arsyeton se ka 

gjasa të konsiderueshme që bërja publike do ta rrezikonte hetimin paraprak ose do të paraqiste 

rrezik për dëshmitarët dhe hetuesit (neni 85). Dosja mbahet e mbyllur deri në 12 muaj nga 

gjykata ose deri me fillimin e hetimit. Kjo dosje me kërkesë të prokurorit e cila kërkesë duhet të 

dëshmoj se ka gjasa të konsiderueshme që bërja publike e hetimit paraprak do të pengonte 

hetimin ose do të paraqiste rrezik për dëshmitarët dhe hetuesit, mund të shtyhet edhe për 6 muaj 

të tjerë nga gjyqtari i procedurës paraprake (neni 85 par. 4). 

 

Është obligim që gjatë nxjerrjes së këtyre provave të respektohen dispozitat ligjore, pasi në të 

kundërtën pas paraqitjes së provës të siguruar përmes kësaj mase nga ana e prokurorit, në 

shqyrtim gjyqësor do të ketë vështirësi që në përfaqësim të arsyetohet prova e nxjerrë, sepse 

provat e mara në mënyrë ligjore lehtësojnë punën e prokurorit. 

 

Me të përfunduar të masës, zyrtari i autorizuar i policisë është i obliguar që prokurorit të shtetit 

ose gjyqtarit t’ia paraqesë raportin lidhur me zbatimin e saj si dhe të gjitha shkresat e tjera të 

cilat i ka grumbulluar (neni 93). Materialet e mbledhura ruhen në vend të sigurt gjatë gjithë 

kohës dhe mund të përdoren në të gjitha fazat e procedurës derisa nuk vendoset për asgjësimin e 

tyre. Mundësisht, informata lidhur me zbatimin e tyre, e cila nuk përmban informacione, që e 

ndihmojnë hetimin e çështjes penale, arkivohet dhe pasi që të njoftohet personi i cili ka qenë nën 

masën e fshehtë, sipas nevojës i jepet mundësia që të pajiset me të gjitha materialet e 

grumbulluara, por gjithnjë është obligim i subjektit në procedurë që një kopje të materialeve të 

mbledhura të ruajë. 

 

Masat të cilat kanë rezultuar me sukses bëhen pjesë e kallëzimit penal dhe i bashkëngjiten atij, e 

nëse ato nuk kanë pasur sukses, prokurori i shtetit menjëherë e informon me shkrim, çdo person 

të përfshirë në urdhër për faktin se i është nënshtruar masave dhe se ka të drejtë të bëjë padi në 

gjykatën kompetente19 brenda gjashtë muajve, sepse për të përmbushur parimin se ligji duhet të 

jetë mjaftushmërishtë i saktë dhe të përmbajë një masë mbrojtjeje kundrejt arbitraritetit nga ana e 

autoriteteve publike, duhet të jetë i formuluar me saktësi të mjaftueshme për të mundësuar që 

personat, nëse nevojitet edhe me këshillim, të parashikojnë deri në njëfarë mase se sa kanë qenë 

të arsyeshme masat në bazë të rrethanave, pasojat e të cilave kanë shkaktuar një veprim të dhënë, 

për këtë arsye personave ndaj të cilëve zbatohen këto veprime i është garantuar e drejta që të 

ankohen sipas nenit 96 par. 9 të KPP-së. 

 

Pezullimi i urdhrit bëhet nëse gjatë zbatimit të masës pushon të vlejë kushti për të cilin është 

lëshuar masa, policia e cila ishte në zbatim të saj duhet ta pezulloj zbatimin e urdhrit dhe ta 

njoftoj zyrtarin e autorizuar gjyqësor i cili në praktikë është prokurori i shtetit. E gjithashtu masa 

mund të ndërpritet edhe para afatit të skadimit nëse është marrë informacioni i duhur ose nëse 

është zbuluar personi i kërkuar, ose kanë pushuar kushtet për të cilat është caktuar urdhri. Vlen 

të ceket se gjyqtari i procedurës paraprake në çdo kohë mund ta ndryshojë urdhrin nëse 

konstaton se ndryshimi i tillë është i nevojshëm për të siguruar parakushtet për urdhërimin e 

                                                 
19 Më gjerësisht lidhur me ankesën e personit nën masa, ose informimin që duhet bërë atij shih: nenin 98 të KPPRK-

së. 
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masës vlejnë edhe më tutje. E në fund masa përfundon me kalimin e afatit apo me marrjen e 

informacioneve të kërkuara apo me zbulimin e kryerësit të veprës penale. Pasi të përfundoj 

zbatimi i urdhrit, zyrtari i autorizuar i policisë, duhet që krejt materialet e mbledhura siç janë 

fotografit, video incizimet, transkriptimet ose incizimet e bisedave, shiritat dhe sendet tjera 

lidhur me urdhrin dhe zbatimin e urdhrit etj. të ruhen në vende të sigurta gjatë gjithë kohës.  

 

 

5.6 Ushtrime 

 

Të simulohet një rast konkret ku prokurori  me vetiniciative apo nëpërmes gjyqtarit të 

procedurës paraprake kërkohet sigurimi i ndonjë prove të rëndësishme në procedurën e hetimit 

nëpërmes këtyre masave të fshehta. 

 

 

5.7 Përmbledhje 

 

Gjatë këtij prezantimi përfituesit do të mësojnë për mundësinë e prokurorit që të kërkoj nga 

gjyqtari i procedurës paraprake për sigurimin e ndonjë prove të rëndësishme e cila ka mundësi 

që në procedurë të mëtejme të mos sigurohet për shkak se nuk ka rrugë tjetër procedurale të 

sigurohet apo që kemi të bëjmë me vepra penale të krimit të organizuar, të zbulimit të të dhënave 

financiare apo për shkak të urgjencës në të vepruar gjatë hetimeve. Se cilat janë këto masa dhe 

kushtet ligjore për zbatimin e tyre.  
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6. Dëshmitarët dhe procedimi i tyre gjatë fazës së hetimeve 

 

6.1 Hyrje 

 

Një ndër provat e rëndësishme që shërben për të vërtetuar një gjendje faktike në mënyrë të plotë 

dhe të drejtë në një çështje penale është edhe dëshmia e dëshmitarit. 

 

Dëshmitari si rregull mund të jetë çdo person i cili mund të jep njoftime për veprën penale, për 

kryesin e veprës penale dhe për rrethanat e rëndësishme për procedurën penale. 

 

Meqenëse çdo rregull ka përjashtim edhe te dëshmitarët vlen një parim i tillë sepse ka raste kur 

një person edhe pse mund të jap njoftime për veprën penale, për kryesin e saj apo rrethana tjera 

të rëndësishme për atë çështje penale, ai nuk mund të jetë dëshmitarë për shkak se me dëshminë 

e tij mund të zbuloj sekretin zyrtar, deri sa organi kompetent nuk e liron nga detyra e ruajtjes së 

fshehtësisë, pastaj në rastin kur është i bashkëpandehur në procedurën e përbashkët dhe 

mbrojtësit për atë që i ka besuar i pandehuri. 

 

Çdo dëshmitarë është i detyruar ti përgjigjet ftesës për të dhënë dëshmi përveç nëse me ligj është 

paraparë ndryshe, por nëse pa arsye dhe në kundërshtim me ligjin personi nuk i përgjigjet thirrjes 

apo refuzon që të dëshmoj, atëherë pasojnë masat dhe sanksionet ndaj dëshmitarit e të cilat mund 

të jenë sjellja me forcë, tërheqja e vërejtjes, dënimi me gjobë apo dënimi me burgim më së 

shumti një muaj. 

 

Përmes këtij moduli synohet që pjesëmarrësit të mësojnë llojet e dëshmitarëve, dallimet në me 

tyre, rastet e ballafaqimit të dëshmitarëve në mes veti dhe me të pandehurin, dallimi në mes të 

dëshmitarit dhe dëshmitarit bashkëpunues, mbrojtja e dëshmitarëve, mënyrat e intervistimit të 

dëshmitarëve, përpilimi i procesverbaleve për intervistimin e tyre etj. 

 

 

6.2 Objektivat e trajnimit 
 

Pas përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur me dëshmitarët në procedurë penale; 

- Identifikojnë llojet e dëshmitarëve në procedurë penale dhe të bëjnë dallimin në mes tyre; 

- Dallojnë dëshmitarët e rëndomtë, dëshmitaret e privilegjuar, dëshmitarët që nuk mund të 

dëshmojnë, dëshmitarët e liruar nga dëshmia dhe dëshmitarët e mbrojtur; 

- Dallojnë dëshmitarët bashkëpunues dhe dëshmitarët tjerë; 

- Përpilojnë procesverbale mbi dëgjimin e dëshmitarëve 
 

 

6.3 Dëshmitarët dhe procedimi i tyre gjatë fazës së hetimeve 
 

Sado e lartë të jetë shkalla e “mbrojtjes” për të mos u zbuluar një veprimtari keqbërëse, ajo nuk 

mund t’i shpëtojë syrit “të dëshmitarit” e nuk mund të mos lërë gjurmë të ndryshme në mjedisin 

ku ndodh ngjarja kriminale. Dëshmia është deklarim i personit fizik lidhur me perceptimet 

shqisore për faktet e rëndësishme nga e kaluara të dhëna në formë procedurale të caktuar para 

organit kompetent, në rastin konkret prokurorit të shtetit. Në dëshminë e tij, dëshmitari shpreh 

perceptimet e veta lidhur me faktet të cilat janë me rëndësi për ndriçimin e çështjes penale, 

përndryshe në lidhje me çështjen penale konkrete nuk mund t’i paraqesë konkludimet e veta e as 

të shprehë mendimin e vet, por duhet vetëm të dëshmojë atë që me shqisat e veta e ka vërejtur. 
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Sipas nenit 123 të KPPRK-së, përmenden tri mënyra të marrjes së deklaratës:  

 

- Marrja në pyetje në procedurë paraprake; 

- Deklarata në procedurë paraprake; dhe  

- Mundësia hetuese e veçantë. 

 

Marrja në pyetje e dëshmitarit është një veprim procedural të cilin e zbatojnë prokurori i 

shtetit, policia, ose gjyqtari, varësisht prej fazës së procedurës penale. Marrja në pyetje në 

procedurë paraprake, është forma më e lehtë e marrjes në pyetje dhe baza ligjore saj është neni 

131 i KPPRK-së, kjo formë jepet, vetëm për të caktuar fillimisht nëse dëshmitari ka njohuri apo 

nevojë që, të i’u referohet dëshmive tjera me qëllim të dhënies së dëshmisë. Sipas udhëzuesit të 

KPPRK-së, kjo mënyrë përdoret për të zbuluar nëse dëshmitari ka diçka të rëndësishme për të 

thënë apo nëse ka nevojë për ndonjë dokument që do t’i ndihmonte për të dëshmuar. Marrja në 

pyetje e dëshmitarit sipas nenit 123 par. 2 të KPPRK-së, nuk mund të përdoret si provë e 

drejtpërdrejt gjatë shqyrtimit kryesor, por mund të përdoret gjatë marrjes së tërthoret në pyetje 

me qëllim të vënies në dyshim të dëshmitarit. 

 

Ndryshe nga marrja në pyetje, deklarata në procedurë paraprake është proceduralisht më 

formale dhe baza ligjore e saj janë nenet 132 dhe 133 të KPPRK-së dhe e njëjta mund të përdoret 

edhe si dëshmi e drejtpërdrejt gjatë gjykimit, nëse dëshmitari nuk është i qasshëm, mirëpo nuk 

mund të përdoret si bazë e vetme apo vendimtare për ta dënuar të pandehurin, sepse edhe kjo 

provë duhet të mbështetet në prova tjera. 

 

Sipas nenit 124 par. 1 të KPPRK-së, si dëshmitarë mund të thirret personi për të cilin besohet se 

mund të jep informata për veprën penale, për kryerësin dhe rrethanat e rëndësishme për 

procedurën penale, siç po shihet nga kjo dispozitë, për t’u thirr një person si dëshmitarë nuk ka 

kufizime në moshë, gjini apo cilësi tjera. Si dëshmitarë mund të thirret edhe i dëmtuari (neni 124 

par. 2), mirëpo i pandehuri asesi nuk mund të dëgjohet si dëshmitarë në çështjen e vetë, sepse ai 

dëgjohet vetëm si i pandehur. Do theksuar se një kategori personash nuk mund të jenë 

dëshmitarë, të tillë si dëshmitarët e privilegjuar nga neni 127 i KPPRK-së, ata nuk mund të 

merren në pyetje, ose dëshmitarë të cilët janë të liruar nga detyra për të dëshmuar nga neni 128 i 

KPPRK-së, këta të fundit duhet të paralajmërohen për të drejtën e tyre, e nëse pranojnë të 

dëshmojnë, duhet të shkruhet në procesverbal për paralajmërimin që i është bërë dhe pëlqimin e 

tij për dëshmim.20 

 

Marrjes në pyetje të dëshmitarit i paraprinë dërgimi i thirrjes, e cila duhet të përmbaj: emrin, 

mbiemrin dhe profesionin e dëshmitarit, koha dhe vendi ku duhet të paraqitet, lënda penale për 

të cilën thirret, shënimi se thirret si dëshmitar dhe paralajmërimi për pasojat e mungesës pa arsye 

(neni 132 par. 3). Personi i cili nuk ka mbushur moshën 16 vjeçare thirret nëpërmjet prindërve të 

tij apo përfaqësuesit ligjor të tij (neni 132 par. 4). Prokurori i shtetit është i obliguar, që pesë ditë 

më herët ta njoftojë të pandehurin, mbrojtësin e tij, të dëmtuarin dhe mbrojtësin e viktimave 

lidhur me datën dhe kohën e marrjes në pyetje të dëshmitarit (neni 132 par. 6). Nëse dëshmitari i 

cili është thirrur me rregull nuk paraqitet, e mosparaqitjen e tij nuk e arsyeton, atëherë ai mund të 

detyrohet të paraqitet dhe mund të dënohet me gjobë deri me 250 euro për çdo herë që nuk 

paraqitet. Mirëpo kur dëshmitari është thirrur por pasi të jet informuar me pasojat refuzon të 

dëshmojë pa arsye, mund të dënohet me gjobë deri në 250 euro, e nëse edhe më pas refuzon 

atëherë atëherë mund të burgoset derisa dëshmia të tij të jet e panevojshme, mirëpo asnjëherë më 

shumë se një muaj, (neni 135). 

 

                                                 
20 Shih: nenet 127 dhe 128 të KPPRK-së. 
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Dëshmitarët pyeten ndaras pa praninë e dëshmitarëve tjerë dhe kanë për detyrë që përgjigjet t’i 

japin gojarisht. Para se të fillojë marrjen në pyetje, dëshmitari paralajmërohet për obligimin e tij 

sipas nenit 125 par. 1 të KPPRK-së siç janë: njoftohet se nuk është i obliguar të përgjigjet në 

pyetje ku do ta inkriminonte veten ose ndonjë të afërm të tij, i tërhiqet vërejtja se detyrohet të 

flasë të vërtetën, njoftohet për qëllimin e marrjes në pyetje, pastaj pyetet për të dhënat personale 

të tij si dhe marrëdhënia e tij me të pandehurin (për shkak të anshmërisë së tij), e pasi t’i lexohen 

të drejtat pyetet se a i ka kuptuar këto të drejta dhe nënshkruhet, pastaj fillon dhënia e dëshmisë. 

Dëshmitari të cilin e ka propozuar prokurori i shtetit së pari pyetet nga ai, mirëpo nëse ndonjë 

dëshmitarë e ka propozuar pala tjetër atëherë së pari e merr në pyetje ajo (neni 133 par. 2 dhe 3). 

 

Dëshmitari duhet të jetë në gjendje të jap shpjegim koherent, p.sh. t’i drejtohemi të lutem na 

trego çka dini për rastin? Gjatë dhënies së dëshmisë, dëshmitarin nuk duhet ndërprerë me pyetje, 

mirëpo duhet lënë që ai ta thotë versionin e tij, duhet shmangur pyetjeve, por pasi ta përfundoj 

mund të fillojnë pyetjet, qëllimi i të cilave është, të plotësohet deklarata e tij dhe të mënjanohen, 

mospajtimet dhe kundërthëniet, në mënyrë që të vërtetohet ajo që është komunikuar, mirëpo 

nëse dëshmitari flet për gjëra të parëndësishme atëherë ai duhet të ndërpritet dhe të udhëzohet, 

por asnjëherë të ndikohet në dëshminë e tij. Dëshmitarët gjithmonë duhet të pyeten se nga e din 

atë që e komunikojnë. Gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit, duhet të respektohet dinjiteti i tij. 

Gjatë procedimit mund të paraqitet nevoja që dëshmitarët të ballafaqohen, për shkak të 

kundërthënieve në deklaratat e tyre, në fillim shënohen në procesverbal veç e veç deklarata, 

pastaj mund të ballafaqohen, më së shumti dy dëshmitarë.   

 

Siç u cek më lartë, të dëmtuarit mund të merren në pyetje në cilësinë e dëshmitarit. Të dëmtuar 

janë personat e prekur nga vepra penale. Kërkesat e tyre mund t’i realizojnë nëpërmjet 

përfaqësuesit të tyre. I dëmtuari gjithmonë, udhëzohet për kërkesën pasurore juridike në kuptim 

të nenit 133 par. 9 të KPPRK-së. Gjatë procedimit të të dëmtuarve dhe viktimave duhet të kihet 

kujdes, sidomos tek personat e mitur të cilët janë të prekur nga vepra penale, viktimat e krimeve 

të luftës, ose viktimat e dhunimit.21 Në fund  të marrjes në pyetje, dëshmitari duhet nënshkruaj 

procesverbalin e marrjes në pyetje, në praktik praktikohet që të nënshkruhet në secilën fletë, për 

shkaqe sigurie. 

 

 

6.4 Dëshmitarët e privilegjuar 

 

Dëshmitarët e privilegjuar janë persona që ngjashëm me dëshmitarët e rëndomtë, kanë njohuri 

lidhur me veprën penale, kryesin e veprës penale dhe për rrethana të rëndësishme për procedurën 

penale, por që sipas Kodit të Procedurës Penale, nuk japin dëshmi apo janë të liruar nga dëshmia 

për shkak të pozitës që kanë në shoqëri apo procedurë penale ose afërsisë dhe raporteve me të 

pandehurin. 

 

Të parët janë personat që nuk mund të dëshmojnë duke mare parasysh pozitën e caktuar në vend 

të punës dhe në kohë të caktuar dhe për shkak të pozitës që kanë, nuk mund të dëshmojë në një 

procedurë penale deri sa organi kompetent nuk i liron nga detyrimi i ruajtjes së sekretit zyrtar. 

 

Janë tre pozita të personave që nuk mund të dëshmojnë në procedurë penale dhe atë: 

- Personi i cili me deklarimin e vet do të shkelte detyrën e ruajtje së fshehtësisë zyrtare, 

deri sa organi kompetent nuk e liron nga ky detyrim; 

                                                 
21 Për shkak se për këto të fundit që të dëshmojnë nuk varret vetëm gatishmëria e gjyqësorit por edhe e shoqërisë, 

sepse ka raste kur ato nuk pranojnë të dëshmojnë nëse aty gjendet ndonjë mashkulli, për këtë arsye duhet të krijohet 

raport mirëbesimi. 
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- Mbrojtësi, për atë që i pandehuri ia ka besuar atij në cilësin e mbrojtësit të vet, përveç kur 

kërkon vetë i pandehuri dhe 

- I bashkëpandehuri deri sa zbatohet procedurë e përbashkët penale (shih më tepër nenin 

126 të KPPRK-së). 

 

6.5 Dëshmitarët e liruar nga detyrimi për të dëshmuar 
 

Dëshmitarët e liruar nga detyrimi për të dëshmuar janë kategori e veçantë e dëshmitarëve që 

kanë njohuri lidhur me veprën penale, kryesin e veprës penale dhe për rrethana të rëndësishme 

për procedurën penale, por që sipas Kodit të Procedurës Penale, mund të mos dëshmojnë për 

shkak të afërsisë apo raporteve që kanë me të pandehurin. 

 

Në këtë kategori të dëshmitarëve hynë bashkëshorti legjitim dhe bashkëshorti jashtëmartesor i të 

pandehurit22, Personi i gjinisë së gjakut në vij të drejt me të pandehurin, bashkëshortin ose 

bashkëshorti jashtëmartesorë23,prindi adoptues ose fëmija i adoptuar i të pandehurit, përveç kur 

procedura zbatohet për vepër penale për të cilën mund të shqiptohet dënim me të paktën 10 vjet 

burgim, ose ai eshtre dëshmitarë i veprës penale kundër fëmijës që bashkëjeton ose është i afërt 

me te apo të pandehurin (nën paragarfi 1.3 i nenit 127 të KPPRK-së), në këtë kategori personash 

të liruar nga detyrimi i dëshmisë janë edhe personi fetar për atë çka i ka rrëfyer i pandehuri, 

mbrojtësi, mbrojtësi i viktimave, mjeku, punëtori social, psikologu, gazetari apo botuesi i cili 

punon në media. 

 

Kategori e veçantë e dëshmitarëve janë edhe dëshmitarët e mbrojtur që kanë njohuri lidhur me 

veprën penale, kryesin e veprës penale dhe për rrethana të rëndësishme për procedurën penale, 

por që sipas Kodit të procedurës Penale janë dëshmitarë të mbrojtur apo anonim. 

 

Dëshmitari i mbrojtur është çdo person ku  gjyqtari kompetent në një procedurë penal lëshon 

urdhër për masa mbrojtëse për shkak se ekziston rreziku serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin 

bashkëpunues, dëshmitarin ose për anëtarin e familjes së tij dhe se masa mbrojtëse është e 

domosdoshme për të parandaluar rrezikun serioz për të njëjtit (neni 221 dhe 222 të KPPRK-së). 

 

Dëshmitari anonim, identiteti i tij jo vetë që është i ruajtur nga publiku por në raste të caktuara 

ky identitet nuk është i njohur as për subjektet tjerë të procedurës penale, pëfshirë të pandehurin 

dhe mbrojtësin e tij (neni 224 i KPPRK-së). 

 

6.6 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi kandidatët do të shqyrtojnë nga një procesverbal të marrjes në pyetje të 

kategorive të ndryshme të dëshmitarëve si dhe rast praktik për të bërë dallimin në mes 

kategorive të ndryshme të dëshmitarëve.  

 

6.7 Përmbledhje 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit mësuan për: 

- Kuptimin e dëshmitarit në procedurë penale dhe rolin e tij 

- Llojet e dëshmitarëve dhe rrethanat e kushtet ligjore që persona të caktuar i bëjnë 

dëshmitar me status të veçantë.  

                                                 
22 Neni 127 par.1, nënparagrafi 1.1 të KPPRK-së, ku theksohet se përjashtimisht duhet të dëshmojnë nëse procedura 

penale zbatohet për vepër penale për të cilën mund të shqiptohet dënimi me të paktën 5 vjet burgim apo personi 

është i dëmtuar me atë vepër penale 
23 Në nën paragrafin2 të nenit 127, jepen sqarime detale se kush mund të jenë këta persona 
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7. Mundësia hetuese e veçantë 

 

7.1 Hyrje 

 

U tha në njësitë e mëparshme të prezantimit se gjatë fazës së hetimit mund të merren prova nga 

dëshmitarët dhe ekspertët në njërën nga këto 3 mënyra: marrja në pyetje në procedurë paraprake, 

deklarata në procedurë paraprake ose mundësia hetuese e veçantë ( neni 123 KPPK-së). 

 

Në këtë prezantim pjesëmarrësit do të njoftohen me këtë institut të veçantë procedural se si 

zbatohet mundësia hetuese e veçantë në praktikë, si mbahet një seancë e tillë, kush e mbanë atë 

seancë dhe cilët subjekt procedural janë të obliguar që të jenë në atë seancë. Ku është qëllimi i 

mbajtjes së një seance të tillë dhe cilët subjekt procedural janë të thirrur dhe kanë mundësi 

ligjore të kërkojnë mundësin hetuese të veçantë.  

 

 

7.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Analizojnë institutin e mundësisë hetuese të veçantë; 

- Identifikojnë se cilët subjekt procedural kanë të drejtë të kërkojnë një seancë të tillë; 

- Dallojnë se kjo seancë a mbahet para gjyqtarit të procedurës paraprake apo panelit të 

veçantë; 

- Identifikojnë se cilët pjesëmarrës procedural janë të obliguar të marrin pjesë në seancën e 

mundësisë hetuese të veçantë. 

 

 

7.3 Mundësia hetuese e veçantë 

 

Mundësia hetuese e veçantë, është seanca e fundit për marrjen e dëshmisë në procedurë 

paraprake. Qëllimi i saj, është ruajtja e provave, 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 (neni 140 par. 1) si dhe vepra penale të jetë e dënueshme me së 

paku 5 vjet burgim, ose veprat të cilat janë të specifikuara në nenin 90 të KPPRK-së. Kur 

ekzistojnë këto kushte prokurori i shtetit, viktima, mbrojtësi i viktimave, i pandehuri ose 

mbrojtësi i tij mund të kërkojnë nga gjyqtari i procedurës paraprake të merr dëshmi nga 

dëshmitari ose të kërkojë ekspertizë.  

 

Gjyqtari i procedurës paraprake pasi ta miratoj kërkesën, cakton dy gjyqtarë tjerë në panelin për 

mundësinë hetuese të veçantë, njëri prej këtyre dy të fundit, nëse ngritët aktakuza duhet të 

caktohet si kryetar i trupit gjykues ose në përbërjen e trupit gjykues (neni 149 par. 4). Për të 

drejtat e të pandehurit 24  kujdeset gjyqtari i procedurës paraprake dhe i njëjti kujdeset për 

efikasitetin e procedurës, i pandehuri, mbrojtësi i tij dhe prokurori duhet të jenë të pranishëm në 

seancë, ndërsa viktima dhe mbrojtësi i viktimave pasi janë njoftuar kanë të drejtë pjesëmarrje.  

 

                                                 
24 Mendojmë se diskutabile është çështja nëse edhe i pandehuri mund të merret në pyetje në këtë institut procedural, 

sepse në nenin 151 i cili fletë për marrjen në pyetje të pandehurit thuhet se para ngritjes së aktakuzës i pandehuri 

merret në pyetje në seancën e marrjes së deklaratës në procedurë paraprake, çka sipas kësaj dispozite i pandehuri 

nuk mund të merret në pyetje gjatë mundësisë hetuese të veçantë, mirëpo tek neni 125 par. 3 atu ku bëhen 

paralajmërime përmendet se mund të merret! 
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Çdo deklaratë e marrë në panelin e mundësisë hetuese të veçantë, audio incizohet ose audio dhe 

video incizohet25 dhe ky incizim i bashkëngjitet shkresave të lëndës, e gjithashtu dëshmia mund 

të merret edhe me anë të video-konferencës nëse dëshmitari nuk gjendet në Kosovë dhe ka gjasë 

të mos kthehet, apo në pajtim me masën për mbrojtjen e dëshmitarëve (neni 149 par. 8).  

 

Vetë fakti për përfshirjen e gjykatës në këtë institut, e bën seancën më formale, andaj sipas nenin 

123 par. 4 të KPP-së, provat e siguruara nga mundësia hetuese e veçantë janë plotësisht të 

pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor nëse plotësohen kushtet e lartcekura, e nëse njëri prej 

gjyqtarëve nuk merr pjesë në shqyrtim gjyqësor atëherë provat konsiderohen si të marra nga 

deklarata në procedurë paraprake. Paralajmërimet të cilat u ceken në njësit e sipërshënuara 

vlejnë edhe në këtë seancë. Gjithashtu është krijuar mundësia për hetimin e krimeve më të rënda 

kur është e vështirë që dëshmitarët mund të dëshmojnë në shqyrtim gjyqësor. 

 

Kolegjit shqyrtues mund t’i paraqitet ankesë kundër mos pranimit të gjyqtarit të procedurës 

paraprake për marrjen e dëshmisë së tillë. 

 

 

7.4 Ushtrime 

 

Të ushtrohet një rast i një seance të mundësisë hetuese të veçantë, duke ju dhenë pjesëmarrësve 

një rast nga praktika gjyqësore dhe njehë rit të mësojnë mënyrën dhe rrjedhën e kësaj seance. 

 

 

7.5 Përmbledhje 

 

Gjatë këtij prezantimi përfituesit do të mësojnë për mundësinë e prokurorit që të kërkoj nga 

gjyqtari i procedurës paraprake për sigurimin e ndonjë prove të rëndësishme e cila ka mundësi 

që në procedurë të mëtejme të mos sigurohet dhe për mundësinë që i pandehuri ose i dëmtuari të 

propozojnë tek prokurori që të bëjë kërkesë tek gjyqtari hetues për sigurimin e ndonjë prove të 

rëndësishme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Edhe pse neni 123 par. 4 KPP-së, e lejon mundësinë e transkriptimit fjalë për fjalë të seancës, megjithatë në nenin 

149 i cili është edhe baza ligjore e mundësisë hetuese të veçantë, krijohet një dilemë nëse lejohet transkriptimi fjalë 

për fjalë, për shkak se siç u pa më lartë askund në nenin 149 të KPP-së nuk përmendet transkriptimi, por vetëm 

audio incizimi ose audio dhe video incizimi.  
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8. Ngrirja dhe sekuestrimi si veprim procedural gjatë fazës së hetimeve 

 

8.1 Hyrje 

 

Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë veprime hetimore që kryhen në 

bashkëpunim në me të Prokurorit të Shtetit, Policisë dhe Gjyqtarit të Procedurës paraprake. Si 

veprime hetimore ndërmerren në procedurën paraprake dhe si masa janë në funksion të ndjekjes 

dhe luftimit sa më efikas të kriminalitetit sidomos të kriminaliteti të organizuar, zbulimin e të 

dhënave financiare etj. 

 

Qëllimi i zbatimit të tyre është parandalimi dhe zbulimi i veprës penale dhe kryesve të saj për 

rastet kur nuk mund që të zbulohen me veprime tjera hetimore. Me zbatimin e tyre ekziston 

mundësia reale që të shkelen dhe cenohen të drejtat dhe liritë elementare të njeriut, andaj gjatë 

zbatimit të tyre, subjektet procedurale duhet zbatuar me kujdes dhe përpikëri me kushtet e 

përcaktuara ligjore. 

 

 

8.2 Objektivat  trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë se cilat janë masat e fshehta hetuese; 

- bëjnë dallimin në mes dymbëdhjetë masave të parapara në KPPRK;  

- vlersojnë se kush është i autorizuar ti zbatoj këto masa; 

-  kuptojmë kushtet e qarta ligjore që janë të përcaktuara për zbatimin e tyre. 

 

 

8.3 Kontrolli 

 

Prokurori i shtetit në çdo kohë gjatë fazës së hetimit mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës 

paraprake, që të lëshoj urdhër për kontrollin e një shtëpie, 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 (neni 105 par. 3 i KPPKR-së). 

Urdhri mund të lëshohet edhe kundër personit i cili nuk është i dyshuar kur: 1. ka gjasa reale se 

kontrolli do të rezultojë me arrestimin e të pandehurit; ose 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 nënshtrohen kontrollit (neni 105 par. 4). 

 

Urdhri lëshohet me shkrim nga gjyqtari i procedurës paraprake në bazë të kërkesës me shkrim të 

prokurorit të shtetit, mirëpo në raste të ngutshme mund të lëshohet në bazë të kërkesës me 

shkrim të zyrtarit të autorizuar të policisë (neni 105 par. 6). Rastet kur kontrolli mund të 

kryhet edhe pa urdhër të gjykatës janë kur: personi përkatës me dije dhe me vullnet jep 

pëlqimin për kontroll; personi thërret për ndihmë; kryesi i kapur në flagrancë gjatë kryerjes së 

veprës penale duhet arrestuar pas ndjekjes; 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; personi kundër të cilit është lëshuar urdhër arrest nga gjykata gjendet në shtëpi apo në 

lokale tjera (neni 110 par. 1). Andaj sipas paragrafit 2 të këtij neni 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 
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njerëzve, zyrtari i autorizuar i policisë mund të fillojë kontrollin në bazë të lejes gojore nga 

gjyqtari kompetent. Mirëpo në raste të tilla policia brenda afatit prej 12 orësh pas kontrollit i 

dërgon raport lidhur me këtë prokurorit të shtetit dhe gjyqtarit kompetent, në mënyrë që të 

merret aprovimi retroaktiv gjyqësor i kontrollit.   

 

Në nenin 111 janë përcaktuar provat e papranueshme gjatë kontrollit nëse: provat e siguruara 

gjatë kontrollit, pa lejen e gjykatës, janë të pa pranueshme, nëse kontrollimi nuk merr aprovim 

retroaktiv gjyqësor, kur kontrolli është zbatuar pa urdhër të gjyqtarit kompetent në kundërshtim 

me procedurën e paraparë me këtë Kod. 

 

Andaj përmes kontrollit ka shumë mundësi që të arrihet të sigurohen provat të cilat provojnë 

shkeljet eventuale të ligjit. Gjithashtu bëhet e mundur zbulimi dhe konfiskimi i një sërë provash 

të rëndësishme për ndjekjen penale të personit si dhe arrestimi i të dyshuarit.  

 

 

8.4 Sekuestrimi dhe Konfiskimi 

 

Konfiskimi është një institut i rëndësishëm procedural, sidomos në drejtim të luftimit të krimit të 

organizuar, korrupsionit dhe veprave tjera penale, me të cilat përfitohet pasuria në mënyrë të 

kundërligjshme. Sendet e fituara nga vepra penale apo të destinuara për kryerjen e veprës penale 

është e detyrueshme që të konfiskohen andaj edhe Kodi i ri i procedurës penale përmban 

dispozita shtesë lidhur me konfiskimin e pasurisë apo të cilat e bëjnë më të lehtë sekuestrimin, 

ngrirjen dhe konfiskimin. Këtu ndihmon neni 96 i KPRK-së-së, i cili thekson se askush nuk 

mund ta mbaj dobinë pasurore të fituar me vepër penale. Në këtë drejtim është aprovuar edhe 

Ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale26.  

 

Para konfiskimit prokurori duhet të marrë parasysh mjetet e përdorura në kryerjen ose për 

përgatitjen e veprës penale; nëse gjendet ndonjë nga gjërat e ndaluara (armë, kontrabandë); dhe 

çfarëdo përfitimi penal që është identifikuar. Prandaj prokurori duhet të kujdeset që të gjitha 

sendet (mjetet për kryerjen e veprës penale dhe përfitimet nga kryerja e veprës penale), kurdo që 

zbulohen të jenë të renditura në aktakuzë dhe të propozojë konfiskimin e tyre nga Gjykata. 

Mirëpo para se prokurori të bëjë kërkesë tek gjyqtari për urdhër ndalues, urdhër për ngrirje të 

përkohshme dhe urdhër për konfiskim të përkohshëm, duhet të marrë parasysh se a është e 

përshtatshme të kërkojë nga gjyqtari për shqyrtim paraprak të lëshoj një urdhër për të shitur 

objektin (pasurinë) për të ruajtur vlerën që përfaqëson objekti (pasuria), për këtë prokurori 

përpilon shënim zyrtar i cili i bashkëngjitet shkresave të lëndës.27 Prokurorët gjatë vlerësimit 

duhet të konsultohen edhe me Agjencinë28 për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të 

konfiskuar në lidhje me shpenzimet e mundshme për administrimin e saj. Kurdo që prokurori 

mendon  të bëjë kërkesë për konfiskim është e nevojshme që asetet të: 

 

a. Identifikohen; 

b. Bllokohen; dhe 

c. Konfiskohen. 

                                                 
26 Ligji nr. 04/L-140, I dt. 11 shkurt 2013. 
27 Udhëzimi i zyrës së prokurorisë së shtetit i dt. 15.01.2013, lidhur me veprimet e prokurorëve në lidhje me sendet 

e sekuestruara dhe të konfiskuara përkohësisht neni 2. 
28 E cila është themeluar për të administruar, menaxhuar dhe eventualisht të likuidojë përfitimet nga krimi kur jepet 

urdhri nga Gjykata. Kjo agjenci nuk menaxhon sendet e ndaluara ose të kontrabanduara, ajo mund të menaxhojë 

vetëm asetet që janë në qarkullim ligjor të lir juridik, por ligji parasheh që prokurori mund të kërkoj nga agjencia 

menaxhimin e pronës për të ruajtur atë për konfiskim në përfundimin e procedurave.  
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Fillimisht duhet të identifikohet nëse ndonjë pasuri duhet konfiskuar. Në këtë drejtim na 

ndihmon neni 69 i KP-së.29 Duhet të shikohen të gjitha sendet që janë nën kontrollin e të 

pandehurit edhe në qoftë se i pandehuri nuk është pronar formal. Identifikimin prokurori e bënë 

me ndihmën e hetuesve financiar ku identifikohen përfitimet materiale nga krimi,30 ai mund të 

caktoj një ekspert që të mbaj analizë financiare për të gjurmuar dhe identifikuar përfitimet 

materiale. Siç po shihet prokurori ka një numër të mjeteve që mund të përdor për të identifikuar 

asetet e të cilat mund të konfiskohen, ku sipas udhëzimit të zyrës së prokurorisë së shtetit, 

prokurori ka në dispozicion: njësitin e hetimeve financiare; informimi nga Agjencia kundër 

korrupsionit; regjistrat e kontabilitetit dhe kompjuterët e konfiskuar nga bastisja; regjistrat e 

pronës (kadastrale); regjistrat e xhirollogarive bankare; mbikëqyrja e bërë para arrestimit mund 

të identifikojnë vetura/prona; pranimet e bëra gjatë intervistës; dhe hetimet ndërkombëtarë 

nëpërmjet rrjetit CARIN.31  

 

Identifikimi i saktë i pronarit ka shumë rëndësi, sendi mund të konfiskohet vetëm nga personi i 

cili është nën hetim, por ka raste kur konfiskohen edhe sendet kur nuk janë pronë e kryerësit, kur 

kjo është në interes të sigurisë së përgjithshme apo për arsye morali. Në nenin 270 të KPP-së, 

përcaktohen rrugët e palës së tretë për të kundërshtuar marrjen e pasurisë duke vërtetuar se nuk 

ka qenë në dijeni apo se ka paguar çmimin real të pasurisë. Afati është 14 ditë nga data e 

paraqitjes së kërkesës së prokuroritë për masën e përkohshme për sigurimin e pasurisë.32  

 

Pasuria pasi të identifikohet qoftë me bastisje ose vëzhgim, me qëllim që kjo pasuri të mos 

fshehët apo tjetërsohet prokurori kërkon bllokimin e saj dhe i njëjti i ka tri mënyra: 

a. Pasuria merret gjatë bastisjes;  

b. Pasuria ngrihet dhe konfiskohet-sekuestrohet; dhe  

c. Pasuria konfiskohet (vetëm me urdhër të gjykatës). 

 

Pra kurdo që kërkohet të bëhet konfiskimi nga prokurori kërkohet të identifikoj sendet; 

identifikoj pronarin; të lejohen interesat e palës së tret; kur konfiskohet një send pas marrjes së 

urdhrit për bastisje nga neni 105 i KPP-së dhe kur sendi është kontrabanduar ose është në rolin e 

provës ose ka shërbyer për lehtësimin e kryerjes së veprës penale, ato mund t’i nënshtrohen 

kufizimit të përkohshëm për 5 ditë nga ana e prokurorit33 (neni 112 par. 2), nëse zyrtarët e 

autorizuar të policisë mësojnë për sendin, pasurinë apo parat e tilla gjatë kontrollit apo arrestit të 

ligjshëm. Prokurori brenda kësaj periudhe kohore duhet të kërkojë nga gjyqtari i procedurës 

paraprake të lëshoj urdhër për sekuestrim të përkohshëm. 34  Pas caktimit të sekuestrimit të 

përkohshëm sendet të cilat janë konfiskuar përkohësisht nën nenin 112 të KPP-së, ose ju kthehen 

                                                 
29 Neni 69 par. 1 i KPRK-së, 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. Par. 2 Sendet nga par. 1 i këtij neni mund të konfiskohen 

edhe kur nuk janë pronë e kryesit nëse kjo është në dobi të sigurisë së përgjithshme ose për arsye të moralit, nëse 

kjo ndikon dëmshëm mbi të drejtat e palës së tretë për të marrë nga kryesi kompensimin e çfarëdo dëmi. Par. 3 Me 

ligj mund të përcaktohet marrja e detyrueshme e sendit. Pra merret dobia pasurore e cila është fituar apo është 

shfrytëzuar për kryerjen e veprës penale.  
30 Cilido aset i fituar drejtpërdrejt për shkak të veprës penale; çdo gjë e blerë me fondet nga krimi; çdo gjë e 

përfituar jo-drejtpërdrejti nga këto fonde; në disa raste p.sh. korrupsioni, instrumenti i krimit gjithashtu mund të jetë 

përfitim material. Prona nga një vepër korrupsioni duhet gjithmonë të konfiskohet edhe nëse i pandehuri lirohet. 
31 Rrjeti ndër-agjensor për Rikthimin e aseteve i Camden-it”. Kosova është anëtar dhe ekzistojnë pikat e kontaktit, 

një prokuror dhe një hetues financiar nga policia. 
32 Por çka do të thotë nëse i pandehuri ia ka shitur sendin ndonjë blerësi tjetër brenda 6 muajve të kaluar, a do të 

thotë kjo se pas 6 muajsh nuk do të mund të konfiskohet?! 
33 Siç mund të shihet ky urdhër lëshohet vetëm për gjërat që sekuestrohen gjatë kontrollit. 
34 Sendet të cilat nuk mund të sekuestrohen përkohësisht sipas nenit 113 të KPP-së janë: komunikimet me shkrim 

ndërmjet të pandehurit dher personave të cilat sipas KPP nuk mund të dëshmojnë; shënimet nga personat e paraparë 

në nenin 126 të KPP-së lidhur me informacionin e fshehtë që u është besuar nga i pandehuri; dhe sende të tjera, të 

mbrojtura me të drejtat e personave nga nenet 126 dhe 127 të KPP-së. 
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pronarit ose brenda 60 ditëve prokurori duhet të kërkojë masë të përkohshme për sigurimin e 

pronës sipas nenit 269 të KPP-së.35  

 

Personat me interes pronësor duhet të njofohen nga prokurori për kërkesën e tillë në mënyrë që 

t’u ipet mundësia që ta kundërshtojnë masën, nëse nuk mund të njoftohen, prokurori duhet të 

bëjë të gjitha përpjekjet për informim.36 Sipas nenit 269 të KPP-së, përgjegjëse për ekzekutimin 

e masës së përkohshme për sigurimin e pasurisë është Agjencia për administrimin e pasurisë së 

sekuestruar ose të konfiskuar, ndërsa llojet e kësaj mase janë: mbajtja e pasurisë në kasafortë; 

mbajtja e pasurisë në depo të sigurte; mbajtja e pasurisë së paluajtshme nga administratori i 

pasurisë së paluajtshme; mbajtja e mjeteve në llogarinë bankare të autorizuar nga gjykata; 

tjetërsimin e pasurisë e cila është në mbajtje në depo të sigurte ose në mbajtje nga administratori 

i pasurisë së paluajtshme; masa të arsyeshme për mbajtjen e pasurisë si provë; ose masa të 

arsyeshme për mbajtjen e pasurisë ose ekuivalentit të saj si aset. Andaj prokurori duhet të 

kërkojë masë të arsyeshme për pasuritë të cilat kërkojnë shpenzime të mëdha për ruajte, por 

duhet të kujdeset që të ruaj vlerën e saj.  

 

Kur prokurori i shtetit është duke hetuar për veprat penale të përcaktuara në nenin 90 të KPP-së, 

ai mund të shfrytëzoj edhe procedurën e ngrirjes së aseteve. Ngrirja e përkohshme e aseteve 

lëshohet nga prokurori i shtetit, për të parandaluar shitjen, transferin, ose tërheqjen nga ndonjë 

llogari ose ndërtesë, pronë e palëvizshme/lëvizshme, ose aseteve për të cilat ekziston dyshimi i 

bazuar që aseti është përdorur në krim, është dëshmi e krimit ose është një e ardhur e krijuar nga 

krimi kur hetimi është autorizuar për vepër penale nga neni 90 i KPP-së (neni 264 par. 1).37 Ky 

urdhër vlen 72 orë dhe lëshohet vetëm njëherë, gjatë së cilës kohë prokurori duhet të veprojë në 

mënyrë urgjente duke i paraqiture kërkesë gjyqtarit të procedurës paraprake, për urdhër ndalues 

nga neni 265 i KPP-së, i cili zgjat 30 ditë.  

 

Prokurori në kërkesë duhet të bashkëngjisë: një kopje të urdhrit për ngrirje të përkohshme të 

aseteve; një përshkrim të provave të artikulueshme që arsyetojnë urdhrin; një përshkrim të 

domosdoshmërisë për urdhër ndalues për të parandaluar shitjen, transferin ose tërheqjen nga 

llogaria të aseteve të përshkruara; identiteti i të gjithë personave me interes financiar ose 

pronësor në asetet e përshkruara ashtu siç janë renditur në regjistrat kadastral ose regjistrat tjerë 

qeveritar.  

 

Prokurori duhet që me anë të provave të artikulueshme të tregoj shkak të bazuar për të arsyetuar 

urdhrin. Pronarit të aseteve duhet ti lejohet ta kundërshtoj urdhrin.38 Brenda 3 javëve duhet të 

mbahet shqyrtimi për ndalim ku nëse plotësohen kushtet, gjykata lëshon një urdhër afatgjatë të 

ndalimit që vlen deri në fund të gjykimit, i cili lëshohet në seancën për konfirmimin e ndalimit të 

pasurisë.39 

 

                                                 
35 Këtu kemi të bëjmë me nevojën e administrimit dhe mbrojtjes së sendeve të sekuestruar, p.sh. aeroplan, kamion, 

makinë, duhet të mirmbahen mos të kap korozioni, biznesi të vazhdoj të ushtrohet nga shteti, ndërtesa të 

mirëmbahet, bagëtia të shitet, ari e sende me vlerë të mbahen në vende të sigurta.  
36 Por nuk ceket sa ditë është ky afat. Gjykata mund të mbaj seancë brenda 14 ditëve nga paraqitja e kërkesës apo 

deri në marrjen e kundërshtimeve. Nëse e pranon kërkesën e prokurorit, Agjencia lajmërohet brenda 10 ditëve, e cila 

është e obliguar brenda 15 ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit ta marrë në administrim pasurinë. 
37 Në praktik kjo zbatohet zakonisht te rastet e veprave penale që kanë për qëllim përfitimin material, kjo mënyrë 

zakonisht përdoret te xhirollogaritë bankare që të parandaloj shpëlarjen e parave, apo ti transferoj në ndonjë bankë 

tjetër. Par. 4 i nenit 264 i obligon të gjitha institucionet që ti binden urdhrit. 
38 Por nuk përmendet në çfarë periudhe kohore duhet ta kundërshtoj!? 
39 I cili vendin mund të apelohet në Gjykatën e Apelit brenda 10 ditëve por ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e 

urdhrit. 
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Sa i përket institutit të ngrirjes KPP-ja, i’a mundëson prokurorit të shtetit që me shpejtësi ta 

ngrijë pasurinë me urdhër për ngrirje, i cili duhet të konfirmohet nga gj.p.p. brenda 72 orëve. 

Ngrirja e një pasurie nënkupton që prokurori mund ta parandaloj përkohësisht një pasuri që të 

transferohet, mirëpo shteti nuk e merr posedimin mbi atë pasuri. Për të realizuar këtë aktivitet 

procedural ekzistojnë tre lloj urdhrash që mund ta ndalojnë transferimin e pasurisë. Prokurori 

lëshon urdhër të përkohshëm për ndalim (neni 264 par. 1) të: 

 

- Shitjes; 

- Shkëmbimit të pronësisë; 

- Tërheqjen nga llogaria e cilit do send të përshkruar në paragrafin 2 dhe 3 të nenit 264.  

 

Mirëpo duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme: 

 

- Duhet filluar hetimi (neni 264 par. 1); 

- Hetimi për vepër penale nga neni 90 i KPP-së, (neni 264 par. 1); 

- Duhet të ekzistoj dyshimi i bazuar se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme 

ose aseti është (neni 264 par. 2) përdorur për vepër penale nën hetim, (par. 2 pika 2.1); 

është provë e veprës penale nën hetim (pika 2.2); është fituar nga vepra penale nën hetim 

(pika 2.3).  

 

Karakteristikë tjetër është se këtu pronari vazhdojnë të disponoj apo shfrytëzoj pasurinë por nuk 

guxon ta shesë, tjetërsoj ose këmbej. Prandaj si përmbledhje ngrirja dhe ndalimi i një pasurie 

nuk është teknikisht sekuestrim i asaj pasurie por ajo e bllokon pasurinë. 

 

Paragrafi 3 i nenit 69 i KPK-së, fletë se me ligj mund të përcaktohet marrja e detyrueshme e 

sendit dhe kemi shumë vepra penale ku konfiskimi është i detyruar,40 p.sh. neni 170 i KP-së, 

kontrabandimi me migrant, paragrafi 10.5 i këtij neni thotë “pajisjet dhe mjetet e transportit të 

përdorura për kryerjen e veprës penale do të konfiskohen”.41 Te vepra penale me narkotik neni 

273 i KP-së, aty konfiskimi i detyrueshëm është jo vetëm i narkotikut por edhe i mjeteve për: a. 

prodhimin; b. shpërndarjen; dhe c. transportimin e tyre. Neni 280 i KP-së, konvertimi apo 

transferimi i pasurisë që rrjedh nga vepra penale nga kapitulli lidhur me narkotik, obligon në 

konfiskimin e pasurisë e cila është konvertuar apo transferuar nga kushdo, ku me çfarëdo 

veprimi tentohet të fshehët prejardhja e pasurisë. Apo te veprat penale të kontabandimit të 

                                                 
40 Neni 282 i KPP-së, fletë për pasurinë që i nënshtrohet automatikisht konfiskimit, ku sipas par. 1 thuhet se pasuria 

që është qenësisht e rrezikshme ose e paligjshme i nënshtrohet automatikisht konfiskimit, pa marrë parasysh gjetjet 

e Gjykatës lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të pandehurit, poseduesi, shfrytëzuesi ose i pandehuri nuk ka të drejtë 

ankese. Paragrafi i dytë specifikon se cilat janë ato pasuri që duhet të sekuestrohen automatikisht. 
41 Neni 237 par. 2 i KP-së, konfiskimi i materialit pornografik, (v.p. Ofrimi i materialit pornografik fëmijëve nën 

moshën 16 vjeç); neni 264 – përgatitja dhe dhëna e pandërgjegjshme e barnave, par. 7 të njëjtat konfiskohen; neni 

267 – prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor, par. 8 artikujt dhe sendet e dëmshme 

konfiskohen; neni 273 – blerja shpërndarja  e narkotikëve, par. 5 substancat narkotike dhe mjetet për prodhimin, 

shpërndarjen apo transportimin e tyre konfiskohen; neni 293 – falsifikimi i letrave me vlerë dhe instrumenteve të 

pagesës, par. 7 obligon në konfiskimin e tyre pra si letra me vlerë, instrumentet e pagesës ashtu edhe pajisjet për 

prodhimin apo ndryshimin e tyre; neni 295 par. 2 – cenimi i së drejtës së patentës; neni 297 par. 3 mashtrimi i 

konsumatorëve; neni 302 par. 6 – falsifikimi i parasë, ku si paraja ashtu edhe pajisjet për prodhimin apo ndryshimin 

e tyre konfiskohen; neni 303 par. 3 – të prodhimit dhe përdorimi i shenjave të etiketimit masave dhe peshave të 

rreme ku konfiskohen shenjat, vulat masat dhe peshat e falsifikuara; neni 305 tregtia e ndaluar, par. 3 konfiskohen 

mallrat dhe sendet nga tregtia e ndaluar; neni 315 pranimi i paarsyeshëm i dhuratave te veprat penale kundër 

ekonomisë, par. 4 obligon në konfiskimin e dhuratës; neni 316 – këtu kemi të bëjmë me dhënien e paarsyeshme të 

dhuratës; neni 318 – te shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore, par. 4 konfiskohet malli i 

padeklaruar; neni 359 gjuetia e kundërligjshme par. 6 ku kërkohet se kafsha e gjuajtur dhe pajisjet e gjuetisë të 

konfiskohen; neni 360 – shitja apo nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra jashtë R. së Kosovës, par. 3 trofet dhe 

kafsha e egër konfiskohen; te kap. XXX veprat penale të armëve, ku të gjitha armët konfiskohen; të dhe marrja e 

ryshfetit neni 428 dhe 429 i KP-së.   
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mallrave nga neni 317 i KP-së, ku në par. 4 thuhet se mallrat nga par. 1 dhe 2 i këtij neni 

konfiskohen. Nëse mallrat nuk gjinden ose për ndonjë arsye tjetër nuk mund të konfiskohen 

paguhet ekuivalenti i shumës së mallrave. Ndërsa në paragrafin 5, kërkohet konfiskimi i mjetit të 

transportit por edhe i mjetit për bartjen e mallrave. Ose kemi te vepra penale nga neni 437 i KP-

së, mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 

materiale ose i detyrimit financiar në par. 3, thuhet se vlera e padeklaruar e pasurisë, të 

ardhurave ose e dobisë tjetër pasurore por e cila është fituar në mënyrë joligjore konfiskohet. Kjo 

do të thotë se pjesa e padeklaruar nuk do të konfiskohet nëse është siguruar në mënyrë apo rrugë 

ligjore por për pasoj për këtë ka vetëm dënimin për atë vepër penale. 

 

Edhe nenet 96 dhe 97 i KP-së te kap. VII, flasin për konfiskimin e dobisë pasurore të fituar me 

anë të kryerjes së veprës penale dhe paragrafi 1 i nenit 96 thuhet se askush nuk mund të mbajë 

dobinë pasurore të fituar me anë të kryerjes së veprës penale, ndërsa paragrafi 2 e plotëson, se 

ky konfiskim bëhet vetëm pasi pasi që gjykata konstaton kryerjen e veprës penale, pra kjo 

paraqitet si parakusht edhe pse mund të ketë përjashtime p.sh. te marrja e dhuratës, kur nuk është 

kry vepra penale sepse personi zyrtar nuk ka vepruar apo nuk ka kryer si shërbim zyrtar por prap 

se prap ajo pasuri duhet konfiskuar sepse nuk është fituar në mënyrë ligjore. Është interesant 

edhe neni 97 par. 1 i KP-së, kur kryesit nuk është e mundshme t’i konfiskohet pasuria ai duhet të 

paguaj shumën e të hollave e cila i përgjigjet dobisë së fituar pasurorë. Ndërsa në paragrafin 2 të 

këtij neni theksohet se dobia pasurore konfiskohet edhe nga personi i tretë tek i cili është bartur 

pasuria pa kompensim apo kompensim real.  

 

Pas dënimit përfundimtar, objektet, prona ose dëshmitë që janë të sekuestruara përgjithmonë 

duhet të shiten dhe të ardhurat të përdoren për kompensim të palëve të dëmtuara dhe çfarëdo që 

tepron të transferohet në buxhetin e shtetit, e gjithë kjo ndodh me urdhrin e gjykatës.  

 

Sipas Ligjit për Kompetencat e Zgjeruara të Konfiskimit risitë janë ku prokurori i shtetit i ka disa 

mundësi të reja për të kërkuar konfiskimin e pasurisë dhe atë: 

 

a. Në rast se i pandehuri vdes gjatë procedurës penale (neni 7 i këtij ligj);42 

b. Pasuria e cila gjendet në Kosovë mund të konfiskohet në rast se ai është në arrati;43 

c. Nëse i pandehuri shpallet fajtor, mund të konfiskohet pasuria e cila nuk mund të 

shpjegohet nga të ardhurat legjitime;44 

d. Nëse prokurori pezullon hetimin;45 

                                                 
42 Edhe kur i pandehuri vdes dhe procedura ndaj tij nuk mund të zhvillohet por pasuria e tij i nënshtrohet urdhrit 

ndalues, konfiskimit të përkohshëm, apo nëse është ngrit aktakuzë në të cilën ceket pasuria që i nënshtrohet 

konfiskimit, gjykata në bazë të propozimit të prokurorit të shtetit apo të dëmtuarit mund të vazhdojë procedurën e 

konfiskimit nëse: vlera e pasurisë që i nënshtrohet konfiskimit tejkalon 1.000 euro dhe vazhdimi i procedurës është 

në interes të drejtësisë, sipas nenit 7 par. 4 nëse nuk është ngritur aktakuzë prokurori ka 180 ditë për të ngritur 

aktakuzë ex-relatione dhe gjykata i merr parasysh vetëm ato pika të aktakuzës të cilat mbështesin konfiskimin e 

pasurisë (neni 7 par. 6 i LKZK-së). 
43 Edhe nëse i pandehuri gjendet në arrati dhe procedura ndaj tij pezullohet prokurori mund të vazhdoj procedurën e 

konfiskimit nëse pasuria e tij është cek në urdhrin ndalues, apo i është nënshtruar konfiskimit të përkohshëm, nëse 

prokurori ka dyshim të bazuar se i pandehuri është në arrati; vlera e pasurisë që i nënshtrohet konfiskimit duhet të 

jetë më e lartë se 5.000 euro dhe vazhdimi i procedurës është në interes të drejtësisë (neni 8 LKZK-së). 
44 Sipas nenit 6 të LKZK-së, brenda 30 ditësh nga aktgjykimi i formës së prerë me të cilin i pandehuri është dënuar 

për vepër penale nga kap. XV, XXIII, XXIV, XXV ose XXXIV të KP, prokurori mund të kërkoj nga Gjykata që të 

konfiskoj dobinë pasurore e cila nuk është përfitim material i këtyre veprave nëse: këto asete janë marrë pas 31 

dhjetorit 1999; të hyrat legjitime të të pandehurit kanë qenë të pamjaftueshme për blerjen e atyre aseteve; i 

pandehuri ka qenë i përfshirë në ndonjë lloj aktiviteti të ngjashëm me atë për të cilin është dënuar; dhe lloji i 

aktivitetit të lartcekur do të mundësonte blerjen e këtyre aseteve tjera. Shembull: I pandehuri merret me shpërndarje 

të narkotikëve, në vitin 2012 është shpallur fajtor. Ai ka në posedim veturën “Porche” 2008, “Mercedes” 2012, një 

tokë të blerë në vitin 1984 por shtëpia në të është ndërtuar në vitin 2007 ka në xhirollogari 70 euro. Ai tani këto 

pasuri i kërkon të konfiskohen 30 ditë pasi aktgjykimi të marrë formën e prerë. 
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e. Në nenin 5 të këtij ligji pasuria konfiskohet edhe nga personi i tret në të cilin është 

bartur pasuria dhe ai tani e ka barrën e provës se e ka blerë nën çmimin real.46 

 

Sipas nenit 116 të KPP-së, sendet mund t’i kthehen pronarit të tyre,47 ndërsa sipas nenit 115 të 

KPP-së, mund të konfiskohen në përfundim të shqyrtimit gjyqësor nëse ndërmerren këto 

procedura: sendet janë cekur në aktakuzë; gjatë shqyrtimit gjyqësor provohet se sendet, pasuria, 

provat apo paratë janë përdorur në kryerjen e veprës penale apo janë dobi pasurore e fituar me 

vepër penale; dhe sipas ligjit mund të konfiskohen.  

 

Një procedurë ose faza të cilat duhet respektuar duken kështu: kontrolli; kufizimi i përkohshëm 

(5 ditë);48 sekuestrimi i përkohshëm (60 ditë); si dhe masat për sigurimin e pasurisë të cilat 

propozohen pas 60 dite. Ndërsa kur kemi të bëjmë me veprat penale të cilat janë të përcaktuara 

në nenin 90 të KPP-së, mund të shkohet në këtë rrjedh: ngrirja e pasurisë (72 orë); urdhri ndalues 

(i cili zgjatë për 30 ditë); dhe urdhri për ndalim afatgjatë.  

 

Në të gjitha këto raste prokurori duhet të veprojë me syçelëti dhe të konsultohet qysh në fazat e 

hershme me agjencinë në lidhje me administrimin e pasurisë, e po ashtu duhet të merr parasysh 

edhe shpenzimet që mund të shkaktohen gjatë administrimit të asaj prone. Gjithashtu është 

detyrë e prokurorit që të gjitha sendet dhe pronat të cilat do t’i kërkojë Gjykatës për t’u 

konfiskuar duhet t’i cek në aktakuzë dhe të bëjë përshkrimin dhe lidhjen e tyre ndaj veprës 

penale. Dështimi për të arritur këtë gjë duhet të rezultojë me lirimin e të gjitha aseteve të tilla. Ai 

duhet të dëshmojë që prova/sendi, aseti është përdorur për kryerjen e veprës penale ka shërbyer 

për lehtësimin e kryerjes së veprës penale, ose janë të ardhura nga vepra penale sipas nenit 283 

të KPP-së, ose që rrjedh si dobi pasurore e fituar me vepër penale. Vlen të ceket se sendet të cilat 

janë qenësisht të rrezikshme e të cilat janë përcaktuar në nenin 283 shkatërrohen, e po ashtu edhe 

nëse aktakuza ngritët për vepër penale të korrupsionit por i pandehuri lirohet, ryshfeti nuk mund 

të kthehet (neni 281).  

 

Me nxjerrjen e LKZK-së, është bërë një hap i madh drejt luftimit të kriminalitetit për shkak se 

janë zgjeruar kompetencat e konfiskimit ku tani edhe nëse personi vdes, apo gjendet në arrati 

dhe hetimet pezullohen, mund ti konfiskohen mjetet kur plotësohen kushtet e lartcekura. 

 

Siç po shihet prokurori ka mjete të mjaftueshme për sigurimin e pasurisë në mënyrë efikase. Të 

gjitha këto mjete duhet të zbatohen me përpikëri në mënyrë që të ruhen provat gjatë tërë 

procedurës penale si dhe të respektohen afatet e konfiskimit në mënyrë që të mos shkoj dëm e 

tërë rrjedha e konfiskimit. Mendojmë se lidhur me konfiskimin duhet edhe më tutje të mbahen 

trajnime për prokurorët dhe gjyqtarët lidhur me rrugën drejt konfiskimi nga shkaku se akoma ka 

ngecje. Si dhe do theksuar se me Kodin e ri nuk ka më dallime në mes të sekuestrimit dhe 

konfiskimit.49 

                                                                                                                                                             
45 Sipas nenit 9 të LKZK-së, prokurori mund të shfrytëzoj konfiskimin edhe nëse pezullon hetimin, por nëse gjatë 

procedurës penale pasuria është ndaluar me urdhër ndalues, apo nëse i është nënshtruar konfiskimit të përkohshëm 

prokurori kërkon nga gjyqari i procedurës paraprake për të vazhduar apo ndërprerë urdhrin ndalues apo konfiskimin 

e përkohshëm në kushtet e mëposhtme: nëse ka shkak të bazuar se i pandehuri ka kryer veprën penale dhe pasuria 

është fituar me atë vepër; vlera e pasurisë që i nënshtrohet konfiskimit është më e lart se 10.000 euro; dhe vazhdimi 

i procedurës është në interes të drejtësisë. Gjyqtari i proc.par. mund të autorizoj një urdhër të tillë për 6 muaj, kur 

prokurori ka të drejtë të kërkoj edhe një vazhdim tjetër prej 6 muajsh. 
46 Ky ligj lejon edhe konfiskimin tek pala e tretë nga personi i cili është apo bëhet i pandehur apo i dënuar deri sa 

pala e tretë nuk ka qenë blerës bona fide, në të kundërtën nuk mund të konfiskohen (neni 5 par. 4 LKZK-së). 
47 Sendet e sekuestruara brenda 60 ditëve duhet ti kthehen pronarit ose të caktohet masa për sigurimin e pasurisë. 
48 I cili lëshohet nëse policia mëson për sendin, pasurinë, provat apo parat e tilla gjatë kontrollit apo arrestit të 

ligjshëm. 
49 Shembulli 1. Te vepra penale e kontrabandimit nga neni 317 të KP-së, kontrabandimi i mallrave, nëse një kamion 

është përdor për kontrabandim i cili më parë është vjedhur nga personi X, ai kamion duhet t’i kthehet pronarit sepse 
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Pyetjet të cilat prokurori duhet t’ia parashtroj vetes është çfarë pasurie ka i pandehuri e cila 

mund të konfiskohet? Parimisht kemi dy lloj pasurishë e cila konfiskohet: 

 

a. Mjetet e krimit (të përdorura për kryerjen e veprës penale); dhe  

b. Dobia pasurore e fituar me vepër penale.50  

 

 

8.5 Ushtrime 

 

Pjesëmarrësit gjatë këtij prezantimi do të kenë mundësi që shkruajnë një kërkesë qoftë për 

ngrirje të aseteve apo edhe për sekuestrim të përkohshëm 

 

 

8.6 Përmbledhje 

 

Gjatë këtij prezantimi u prezantua mënyra se si vepron prokurori me rastin e hetimeve ku është e 

domosdoshme që për shkak të zbulimit të prova të caktuara është e nevojshme që të ndërmerret 

veprimi procedural i kontrollit të banesës apo edhe objekteve përcjellëse të një personi. Po ashtu 

pjesëmarrësit u njoftuan dhe mësuan se në raste kur një person përdorë mjete të caktuara për 

kryerjen e veprës penale apo përfiton dobi të caktuar pasurore si rezultat i veprimtarisë së tij 

inkriminuese, prokurori i shtetit ndërmerr hapat e nevojshme për zbatimin e procedurave të 

ngrirjes, sekuestrimit dhe së fundi të konfiskimit të asaj pasurie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
i është marrë me një vepër tjetër penale. Sh.2. Te biznesi ka shpërdoru 100.000 euro dhe ka hap biznes, tani ai 

biznes është zhvilluar dhe ka arrit 1.000.000, e tërë kjo duhet konfiskuar. Apo kemi mjete në xhirollogari, nëse aty 

ka para të pista atëherë të gjitha ngrihen derisa të vërtetohet lartësia e tyre neni 277 KPP. Neni 215 i KP-së, dhënia 

ose marrja e ryshfetit lidhur me votimet, par. 5 urdhëron konfiskimin e dhuratës. Sh.3. Ka raste kur edhe te vepra 

penale e dhënies apo marrjes së ryshfetit te detyra zyrtare në nenet 428 dhe 429, nuk vjen detyrimin për konfiskimin 

e ryshfetit, megjithatë duke i’u referuar neneve 69 dhe 97 të KP-së, dhënia apo marrja e ryshfetit shndërrohet në 

mjet krimi. Për personin i cili pranon ryshfetin kjo përbënë dobi pasurore të fituar në mënyrë të kundërligjshme. 

Andaj sa i përket veprave penale të cilat kanë të bëjnë me korrupsionin nenet 214 – keqpërdorimi i detyrës zyrtare 

gjatë votimit; 314 – dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin; 315 – pranimi i paarsyeshëm i dhuratave; 428 – 

marrja e ryshfetit; 429 – dhënia e ryshfetit; 430 – dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj; dhe 431 – ushtrimi i 

ndikimit te personi i tretë, sendet konfiskohen edhe nëse i pandehuri nuk shpallet fajtor. Në këto raste nuk mund të 

vërtetohet se personi zyrtar ka keqpërdorë detyrën, por është vërtetu se ka marrë dhuratën prokuri mund të kërkojë 

nga gjykata që me aktevendim të posaçëm ta konfiskoj dhuratën. 
50 Ajo mund të jet mallra pasuri e paluajtshme por edhe para (të cilat konfiskohen conform nenit 96 dhe 97 të KP-së. 

Kjo pasuri mund të jet pronësi e të pandehurit por edhe e personit të tretë. Në situatën e dytë varet mënyra se si 

është bartur ajo pasuri tek personi i tretë se a ka qenë në dijeni se ajo pasuri është rezultat i veprës penale, apo vlerën 

reale të cilën e ka paguar për të. Përpos pronës (shtëpisë, veturës, parat) të fituara me vepër penale si pasuri 

konsiderohet edhe fitimi i pasurisë në mënyrë indirekte nga parat e vjedhura. 
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 Hyrje 

 

Duke pasur parasysh rëndësinë e kallëzimit penal si akt procedural, për fillimin e procedurës 

penale, për vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare, përmes këtij moduli dhe gjatë trajnimit, 

synojmë që pjesëmarrësit të njoftohen me kallëzimin penal në përgjithësi, personat që mund të 

ushtrojnë kallëzim penal dhe kujt i drejtohet kallëzimi penal. 

 

Do të bëjë përpjekje që pjesëmarrësit gjatë trajnimit të njoftohen dhe të mësojnë mbi autorizimet 

e policisë para ngritjes së kallëzimit penal, rreth raportit plotësues të kallëzimit penal, raportit të 

veçantë dhe kallëzimit penal kundër personit të panjohur. 

 

Pjesëmarrësve gjatë trajnimit do t’u prezantohet edhe kallëzimi penal nga organet tjera 

shtetërore, nga qytetarët dhe veprimet e Prokurorit të Shtetit me kallëzimin penal.  

 

Pjesëmarrësit, po ashtu do të njoftohen edhe me veprën penale të kallëzimit të rremë, kur kryhet 

ajo, rrethanat kur përjashtohet përgjegjësia penale, për kërkesën për sigurimin e të dhënave 

plotësuese, për hedhjen e kallëzimit penal si veprim autonom i Prokurorit të Shtetit, kur nuk ka 

prova për veprën penale apo kryesin dhe në rrethana tjera të parashikuara me ligj. 

 

 

 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Interpretojnë drejtë kallëzimin penal,  

- Marrin vendime të drejta lidhur me kallëzimin penal, 

- Vendosin drejtë një gjendje faktike nën dispozita ligjore identifikojnë të gjitha format e 

raportimit të policisë dhe organeve tjera të autorizuara te prokurori, 

- Dallojnë kur duhet kërkuar informata plotësuese të kallëzimit penal, 

- Hudhin kallëzimin penal kur për këtë ka bazë, 

- Hartojnë dhe arsyetojnë drejt aktvendimin për hudhjen e kallëzimit penal 

 

 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Gjatë këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë 

shpjegime teorike dhe punë praktike, duke punuar me shembuj praktik. Pjesëmarrësve do t’iu 

jepen shembuj praktik, kallëzime të ndryshme penale, dhe do të diskutohet mbi të gjeturat e tyre, 

si do të veprojnë në rastin e caktuar, a ka prova për fillimin e hetimeve, a do të kërkohet që të 

plotësohet kallëzimi penal, a do të hudhet kallëzimi penal apo do të ngritet aktakuzë pa hetime. 

 

Në këtë mënyrë secili nga pjesëmarrësit do të mbahet aktiv dhe i përqendruar gjatë trajnimit, 

duke marrë pjesë në diskutimet me  pjesëmarrësit tjerë dhe me prezantuesin. 

  

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë kohës së mbajtjes së trajnimit, duke dhënë 

kontributin e tyre në diskutime, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e 

qëllimeve të këtij programi. 
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Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që me pyetjet e tyre, zgjidhjet e ofruara dhe sugjerimet e 

dhëna, të kontribuojnë gjatë gjithë kohës.  

 

Ata do të angazhohet në diskutime e debate të ofrojnë zgjidhje dhe sugjerime gjatë kohës sa 

zgjatë programi. 

 

Ata do të angazhohen edhe në aktivitete të ndryshme si punë në grupe, do të merren me raste për 

studim etj. 

 

 

 Burimet 

 

Pjesëmarrësit e programit, përveç këtij materiali, mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar 

edhe nga: 

 

- Kodi i Procedurës penale i Republikës së Kosovës   

- Kodi Penal Republikës së Kosovës 

- Prof.Dr. Ejup Sahiti, E drejta e procedurës  

- Dr. Tihomir Vasilevic, Komentari i Ligjit të Procedurës Penale 

- Burime të ndryshme nga interneti 

 

 

 Përmbledhje 

 

Në ketë modul temë qendrore është përmbajtja dhe qëllimi i këtij moduli, objektivat trajnuese, 

metodat e të shpjeguarit, pritjet nga pjesëmarrësit si dhe për burimet tjera nga të cilat mund të 

mësojnë pjesëmarrësit për t’i zgjeruar njohuritë e tyre.  

 

Gjithashtu gjatë zhvillimit të këtij moduli, do të merren edhe sugjerimet nga pjesëmarrësit lidhur 

me metodat e të shpjeguarit dhe mënyrën e shtjellimit të modulit në vazhdim. 
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1. Mbi kallëzimin penal në përgjithësi 

 

1.1 Hyrje  
 

Në këtë modul pjesëmarrësit do të njoftohen me kuptimin e kallëzimit penal, ku do të flitet në 

përgjithësi se çka përbën kallëzim penal, do të njoftohen se kush mund të ushtrojë kallëzim 

penal, për rrugët, mënyrën e kallëzimit të një vepre penale dhe do të flitet për formën e 

kallëzimit penal. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 
 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Njohin rëndësinë e kallëzimit penal, 

- Shpjegojnë për kallëzimin penal si akt iniciues i procedurës penale, 

- Dallojnë kallëzimin penal nga format tjera të raportimit,  

- Vendosin drejtë mbi kallëzimin penal, 

 

 

1.3 Kuptimi i kallëzimit penal 

 

Kallëzimi penal është një prej instituteve kryesore të drejtës penale. Paraqitja e kallëzimit penal 

është detyrë e organeve shtetërore, qendrore dhe lokale, ndërrmarrjeve publike dhe në disa raste 

edhe e qytetarëve. Kallëzimi penal është një akt procedural penal, jo formal në çdo rast penal, në 

bazë të të cilit ndërrmirën veprime të caktuara nga ana e prokurorit kompetent. Është bazë, 

pikënisje për fillimin e procedurës penale.  

 

Me një fjalë, kallëzimi penal është çdo informatë, në çfarëdo lloj forme qoftë lidhur me kryerjen 

e një vepre penale, qoftë lidhur me kryesin e saj ose për të dyjat.  

 

Kallëzimi penal në shumicën e rasteve është burimi i parë i informacionit për mundësinë e 

ekzistimit të një  vepre penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare dhe për kryesin e saj të mundshëm, 

bashkëpjesëmarrësve të tij, dhe me provat që janë në dispozicion e të cilat vërtetojnë dyshimin 

për veprën penale dhe për kryesin . 

 

1.3.1 Kush mund të ushtrojë kallëzim penal 
 

Parimisht çdokush ka të drejtë të ushtrojë kallëzim penal dhe të paraqes veprat penale për të cilat 

ka mësuar. 

 

Organet shtetërore dhe ndërrmarrjet publike për veç detyrimit që t’i paraqesin veprat penale që 

ndiqen sipas detyrës zyrtare,kur janë vënë në dijeni se është kryer një vepër penale, kanë për 

detyrë që të ndërmarrin edhe të gjitha veprimet për të ruajtur gjurmët dhe sendet me të cilat është 

kryer vepra penale. 

 

Për veprat penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare, të gjitha organet publike kanë detyrim t’i 

paraqesin. Në këtë drejtim barra kryesore bie mbi policinë si organ shtetëror e thirrur për 

zbulimin dhe hetimin e veprave penale. Ndërsa qytetarët kanë të drejtë t’i paraqesin të gjitha 

veprat penale për të cilat vihen në dijeni në çfarëdo forme, dhe kanë detyrim vetëm në ato raste 

kur moskallëzimi i veprës penale përbën vetë vepër penale. 
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1.3.2 Si kallëzohet kryerja e një vepre penale 

 

Kallëzimi penal i paraqitet prokurorit të Shtetit, me mjete të ndryshme të komunikimit. Në rast 

se dikush gabimisht e adreson një kallëzim penal, p.sh. në gjykatë apo në polici, atëherë ai 

kallëzim penal duhet t’i përcillet menjëherë prokurorit kompetent. Prokurori pastaj, në bazë të 

kallëzimit penal, si akt inicues, merr informata mbi kryerjen e një vepre penale dhe ndërmerr më 

tutje veprime në procedurë penale. 

 

Pra secili, posa të mësojë për vepër penale, ka të drejtë ta lajmërojë atë, me shkrim apo  

gojarisht. Më së miri është që të dorëzohet në formë të shkruar në kompjuter, për qartësi më të 

mire. Kallëzimi penal mund të paraqitet edhe i shkruar me dorë, mirëpo kur përpilohet me 

shkrim të dorës, duhet të jetë i shkruar shumë qartë dhe lexueshëm. 

 

1.3.3 Forma e kallëzimit penal 

 

Kallëzimi penal është akt procedural penal i cili  nuk i nënshtrohet ndonjë forme të caktuar. Në 

Kodin e procedurës penale nuk parashihet ndonjë formë e caktuar që duhet ta ketë kallëzimi 

penal. Kemi të bëjmë me një akt në të cilin ushtruesi me fjalë të tij, sa më qartë, ta përshkruajë 

ngjarjen të cilën e lajmëron.   

 

Mirëpo, kallëzimi penal është mirë që të përmbajë këto të dhëna, emrin e kryesit ose bashkë 

kryesve, nëse dihen, pseudonimet e tyre kur nuk dihet emir i tyre, kur dihet, shkruhet edhe 

adresa, numri, numri i telefonit, përshkrimi  kryesit, dhe të gjitha të dhënat identifikuese për 

kryesin.  

 

Duhet përshkruar ngjarjen në hollësi, mjetet më të cilat është kryer vepra penale, provat e gjetura 

dhe çdo rrethanë e rëndësishme të cilën e posedon në mënyrë që t’ia lehtëson punën prokurorit 

që menjëherë të veprojë sipas kallëzimit penal. 

 

 

1.4 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do t’iu ofrohen shembuj praktik, të cilët do të punojnë 

veçmas e pastaj secili do t’i prezantojnë të gjeturat e tij lidhur me punën e bërë, pastaj  

diskutimet do të fokusohen tek kallëzimi penal, përmbajtja dhe forma që kërkohet, duke dhënë 

edhe komente në këtë drejtim. 

 

 

1.5 Përmbledhje 

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me kallëzimin penal në përgjithësi, për atë se 

kush mund dhe kush është i detyruar të ushtrojë kallëzim penal, për mënyrën e kallëzimit të një 

vepre penale dhe për formën e kallëzimit, kërkohet apo jo ndonjë formë e tij. 
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2. Kallëzimi penal i policisë                

 

2.1 Hyrje 
 

Në këtë modul pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur me autorizimet e policisë në hetimin 

e veprës penale dhe ushtrimit të kallëzimit penal, për rastet kur bëhet kallëzim penal, kur 

plotësim i kallëzimit penal, kur raport të veçantë e kur kallëzim penal kudër NN personave. 

 

Po ashtu gjatë këtij moduli pjesëmarrësit do të njohin ngjashmëritë dhe dallimet e të gjitha 

formave të raportimit të policisë për veprat penale si dhe mundësitë e prokurorit për të vepruar 

me ato raporte. 

 

 

2.2  Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

  

- Hartojnë kallëzimin penal, 

- Njohin raportin e veçantë,  

- Hartojnë kallëzimin penal kundër NN personave, 

- Dallojnë rastet kur cili raportim duhet të bëhet dhe 

- Marrin vendime të drejta lidhur me këto raporte. 

 

 
2.3. Kallëzimi penal detyrë e policisë së çdo shteti 

 

Kallëzimi penal si një akt përmes të cilit paraqitet kryerja e një vepre penale, kryerësit apo 

kryerësve të saj, kryesisht është detyrë e policisë së çdo shteti. 
 

Policia në çdo shoqëri ka vend të posaçëm në luftë kundër kriminalitetit. Në luftimin e 

kriminalitetit policitë e çdo shoqërie të organizuar gjenden në vijën e parë të frontit. Pra në 

luftimin e kriminalitetit detyrë parësore i takon policisë së një shteti. 
 

Për ta realizuar luftimin e suksesshëm të kriminalitetit dhe për t’iu kundërvënë me sukses këtij 

fenomeni, policia është e detyruar të ndërmerr veprime dhe masa të parashikuara me ligj. 

 
Autorizimet e policisë në luftimin e kriminalitetit ndryshojnë nga shteti në shtet, por edhe në 

kuadër të shtetit të njëjtë autorizimet e policisë nuk janë gjithnjë të njëjta por ndryshojnë në 

periudha të ndryshme kohore, varësisht nga politikat që i zhvillon një shtet në luftë kundër 

kriminalitetit në përgjithësi. 

 

 

2.4 Mbledhja e informacioneve para  ushtrimit të kallëzimit penal 

 

Sipas KPK-së nga kapitulli mbi veprimet fillestare të policisë, policia heton veprat penale dhe 

këtë ia raporton prokurorit të shtetit sa më shpejtë që të jetë e mundur. 
 

Të gjitha këto veprime të policisë rreth zbulimit të veprave penale dhe gjetjes së kryerësit si dhe 

mbledhjes së provave, kurorëzohen me kallëzim penal.                                                              
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Aty shënohen provat dhe informacionet të cilat i kanë mësuar dhe mbledhë policia. Së bashku 

me kallëzimin penal, policia ia dërgon prokurorit edhe sendet me të cilat është kryer vepra 

penale, skica të ndryshme, raporte, procesverbale dhe materiale tjera të nevojshme për zhvillimin 

e suksesshëm të procedurës penale. 

  

“Duke u bazuar në të dhënat dhe provat e mbledhura policia përpilon kallëzim penal në të cilin  

paraqiten provat e zbuluara në procesin e mbledhjes së të dhënave (Neni 81 par. 1 i KPK-së)”. 

 
Para se të përpiloj kallëzimin penal, policia heton nëse ka dyshim të arsyeshëm që është kryer 

një vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare. Këtë policia e bënë menjëherë pas pranimit të 

informatës për një vepër penale të dyshuar. Policia ndërmerr të gjitha masat e nevojshme që të 

zbulojë vendndodhjen e kryerësit, ta ndalojë kryerësin ose ndihmësin e tij nga fshehja ose 

arratisja, të zbulojë ose të ruajë gjurmët dhe provat tjera dhe të mbledh të gjitha informacionet të 

cilat mund të përdoren në procedurë.  

 

Më tutje policia gjatë fazës fillestare të hetimeve, është e autorizuar që të mbledh informata nga 

personat, të kryejë kontroll të përkohshëm të automjeteve, udhëtarëve dhe valixheve tjera, të 

kufizojë lëvizjen në një vend të caktuar, të bëjë përpjekje për identifikimin e personave dhe 

sendeve, të organizojë kontrollimin për të zbuluar vendndodhjen e individit ose sendit që 

kërkohet, ta bëjë kontrollin e objekteve dhe lokaleve nëpër organet publike, të konfiskojë sendet 

të cilat sipas kodit penal duhet të merren detyrimisht, të mbledh mostrat e ndryshme dhe ti ruaj 

ato për ekzaminime të ndryshme, t’i intervistojë të dyshuarit e mundshëm apo dëshmitarët. Për të 

gjitha këto policia përpilon procesverbale, bënë fotografi, raporte ose shënim zyrtar. 
 

Në momentin që policia ka dyshim të arsyeshëm se është kryer një vepër penale që ndiqet sipas 

detyrës zyrtare është e detyruar që brenda 24 orëve t’ia dërgoj prokurorit një raport policor pastaj 

prokurori vendos se a do ta fillojë procedurën penale apo jo. 

 
Në bazë të të gjitha këtyre veprimeve fillestare të policisë, policia përpilon kallëzimin penal dhe  

ia dorëzon prokurorit të shtetit së bashku me të gjitha sendet, skicat, raportet, procesverbalet, 

fotografitë, shënimet zyrtare, dhe materialet tjera të cilat mund t’i kontribuojnë zbatimit efektiv 

të procedurës (neni 81 par. 2 i KPK-së). 

 

2.4.1 Raporti plotësues i kallëzimit penal 

 
Me dorëzimin e kallëzimit penal apo raportit mbi dyshimin e arsyeshëm, autorizimet e policisë 

nuk përfundojnë, mirëpo ajo detyrohet që vazhdimisht të mbledh informata të nevojshme në rast 

se mëson fakte të reja rreth veprës penale apo kryesve tjerë dhe të gjitha këto duhet t’ia dorëzojë 

prokurorit të shtetit me një raport plotësues të kallëzimit penal. 

 

Pas dorëzimit të kallëzimit penal, policia vazhdon punën në hetimin dhe sigurimin e provave 

shtesë për vërtetimin sa më të mirë të veprës penale, mirëpo tani nën drejtimin dhe udhëzimin e 

prokurorit. 

 

Në rast se sigurohen prova të reja për vepër të re penale, apo për ndonjë kryes tjetër nga ai i 

paraqitur fillimisht, policia harton kallëzim penal plotësues. Edhe ky kallëzim i nënshtrohet 

shqyrtimit të prokurorit dhe prokurori i ka të gjitha mundësitë të veprojë me të si me çdo 

kallëzim penal. Meqë, hetimi, pas fillimit të procedurës penale zhvillohet nën drejtimin e 

prokurorit, duke qenë në kontakt çdo herë me policinë, pothuaj në secilin rast prokurori e 

zgjeron hetimin në bazë të kallëzimit penal plotësues për vepër tjetër penale ose për të pandehur 

të ri. 
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2.4.2 Raporti i veçantë 

 

Në rast se masat dhe veprimet e kryera nga policia, të dhënat e mbledhura dhe provat e siguruara 

nuk ofrojnë bazë për kallëzim penal dhe të gjitha këto nuk justifikojnë ekzistimin e dyshimit të 

arsyeshëm se është kryer vepër penale, policia prapë se prapë i dërgon prokurorit të shtetit një 

raport të veçantë (Neni 81 par. 4).  

 

Në jetë shpesh ndodhin raste të ndryshme, sidomos te vdekjet e dyshimta, të cilat në shikim të 

parë nuk mund të bësh dallimin se a kemi të bëjmë me vepër penale apo vdekje aksidentale. Këtë 

policia duhet ta hetojë për të ardhur deri te konstatimi se me çka në të vërtetë kemi të bëjmë. 

 

Apo, në rastet kur është hetuar një vepër e dyshuar penale, mirëpo edhe pas hetimit me asnjë 

provë nuk vërtetohet kryerja e saj, është e qartë se nuk është kryer vepra penale. Në këto raste, 

me gjithë faktin se nuk ka asnjë dyshim për vepër penale, prapëseprapë policia nuk mund ta 

mbyllë rastin vetë, por këtë ia dërgon prokurorit me një raport të veçantë. 

 

2.4.3 Kallëzimi penal kundër personit të panjohur 

 
Në shumë raste ushtruesi i kallëzimit penal ka njohuri dhe prova për veprën penale, ndërsa nuk 

ka të dhëna për identitetin e kryesit- kryesve të veprës penale. Edhe në këto raste çdo institucion 

shtetëror e në disa raste edhe individët duhet t’i lajmërojnë te prokurori këto vepra penale.  

 

Legjislacioni jonë penal si dhe praktika e njeh kallëzimin penal kundër personave të panjohur. 

Në këto raste duhet paraqitur veprën penale edhe kur nuk ka të dhëna për kryesin e saj. 

Kallëzimi penal kundër personit të panjohur duhet të hartohet ashtu që të dihet se është kallëzim 

penal kundër kryesit të panjohur, duhet të përshkruhet ngjarja, gjendja faktike që ka ndodhë, 

vendi, koha, mënyra e kryerjes, po qe se dihet, të shënohet emërtimi ligjor i veprës penal, për të 

cilën paraqitësi mendon se është kryer, cilësimi juridik i saj, mundësisht i dëmtuari, dëshmitarët 

dhe provat tjera. Natyrisht të gjitha këto kërkesa janë të preferueshme, por sikundër edhe 

kallëzimi penal kundër kryesit të njohur, as ky kallëzim penal, nuk i nënshtrohet ndonjë forme të 

caktuar. 

 

Kështu ndodh edhe me kallëzimin penal të policisë, e cila pas ndërrmarrjes së veprimeve 

fillestare hetuese siguron prova të mjaftueshme për dyshimin e arsyeshëm për veprën penale, 

mirëpo nuk arrin që këto t’i sigurojë edhe për identitetin e kryesit të saj, megjithate ia dërgon 

prokurorit kallëzimin penal kundër kryesve të panjohur të veprës penale. 

 

Prokurori i Shtetit është i detyruar të veprojë në bazë edhe të këtij kallëzimi penal, sepse me ligj 

një ndër detyrat e tij është edhe zbulimi i kryesit të veprave penale. Në rast se pas shqyrtimit dhe 

analizimit të këtij kallëzimi penal, nuk gjen pengesa për ndjekjen penale, Prokurori i Shtetit i 

drejtohet policisë me kërkesë që të ndërmerr hapa për zbulimin e kryesit-ve të veprës penale. 

 

 

2.5 Ushtrime 

 

Gjatë këtij moduli do të kërkohet nga pjesëmarrësit që të hartojnë kallëzim penal për veprat që 

ndiqen sipas detyrës zyrtare, do t’u jepen shembuj dhe do t’u kërkohet të tregojnë se si duhet 

vepruar me të. Pjesëmarrësit  pas punës që do tu jepet, do të bëjnë prezantimin duke dhënë 

mendimin e tyre. Këtu pjesëmarrësit do të japin komentet e tyre, lidhur veprimet që si prokuror 

do t’i merrnin në gjendjen e ofruar faktike nga prezantuesi. 
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 2.6 Përmbledhje 

  

Në këtë modul janë dhënë shpjegime lidhur me detyrat e policisë para ushtrimit të kallëzimit 

penal, për mbledhjen e informacioneve dhe provave gjatë kësaj faze, për hetimin që policia bën 

kur kupton se është kryer një vepër penale për të gjetur dyshimin e arsyeshëm se ajo vepër është 

kryer.  

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit do të mund të njoftohen edhe me rastet kur policia i paraqet 

prokurorit raport plotësues të kallëzimit penal, raport të veçantë e në cilat raste policia bën 

kallëzim penal kundër kryesit të panjohur. 
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3. Kallëzimi penal nga burimet tjera 

 

3.1 Hyrje 

 

Në këtë kapitull do të jepen shpjegime për kallëzimet penale nga organet tjera shtetërore, cilat 

janë ato organe shtetërore që detyrohen të paraqesin veprat penale, për kallëzimin penal nga 

qytetarët, për rastet kur qytetarët janë të detyruar t’i paraqesin veprat penale, për përjashtimin 

nga ky detyrim. Do të shpjegohen edhe mënyra se si qytetarët do t’ lajmërojnë veprat penale te 

prokurori. 

 

 
3.2 Objektivat e trajnimit 

 

 Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Njohin kallëzimet penale nga burime tjera, 

- Zbatojnë drejt dispozitat ligjore kur duhet të veprojnë me këto kallëzime penale,  

- Identifikojnë rastet kur qytetari është i detyruar ta paraqes veprën penale, 

- Njohin rrethanat kur përjashtohet përgjegjësia penale për moslajmërim, 

- Marrin vendime të drejta lidhur me kallëzimet penale nga këto burime. 

 

 

3.3.Kallëzimi penal nga organe tjera shtetërore 

 
Përkundër faktit se policia ndodhet e para në ballafaqimin me luftën kundër kriminalitetit, 

megjithatë nuk është i vetmi institucion në luftë kundër kriminalitetit. Edhe subjektet tjera 

shtetërore kanë detyrë që ti kundërvihen këtij fenomeni, pas mësimit se është kryer një vepër 

penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare.  
 

Pra, edhe organet tjera shtetërore janë të detyruara t’i paraqesin veprat penale. Përveç policisë 

kallëzime penale ushtrojnë edhe disa shërbime të posaçme, si inspekcionet, Administrata 

Tatimore e Kosovës, Shërbimi Doganor, Agjencia Kundër Korrupsionit, Shërbimet e ruajtjes së 

pyjeve dhe ato të bujqësisë. Në momentin që vihen në dijeni për kryerjen e një vepre penale, ato 

duhet të paraqesin kallëzim penal dhe këtë t’ia drejtojnë prokurorit të shtetit.  
 

Luftimi i kriminalitetit është detyrë parësore e organeve shtetërore. KPPK-ja obligon të gjitha 

organet publike që ti paraqesin veprat penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare për të cilat janë 

informuar në ndonjë mënyrë gjatë kryerjes së punëve të tyre.  

 

Edhe organet publike me rastin e paraqitjes së kallëzimit penal i paraqesin provat tek të cilat 

kanë arritur, sendet me të cilat është kryer vepra penale,etj. dhe marrin masa për ruajtjen e 

provave dhe gjurmëve të veprës penale.  

 

Një detyrë të posaçme KPP-ja ia ka lënë disa kategorive të caktuara të profesionistëve lidhur me 

kallëzimin e veprave penale. Kështu neni 79 par. 2 i KPPRK, i detyron punëtorët social, 

punëtorin shëndetësor, mësuesin, edukatorin ose personat tjerë që kryejnë punë në cilësi të 

ngjashme të cilët mësojnë ose zbulojnë se ekziston dyshimi i arsyeshëm se fëmija është viktimë 

e veprës penale e sidomos për veprat penale kundër integritetit seksual, që menjëherë t’i 

paraqesin ato vepra penale. 
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3.3.1 Kallëzimi penal nga qytetarët 

 

 

Përveç organeve publike, edhe qytetarët janë të thirrur që të kontribuojnë në luftimin e 

kriminalitetit.  

 

E drejta dhe në disa raste detyrimi i personave që t’i paraqesin veprat penale ka si pikënisje 

rëndësinë që ka për shoqërinë e një vendi lufta e suksesshme kundër kriminalitetit e me qëllim të 

realizimit të mirëqenies dhe sigurisë në shoqëri. Me këtë edhe qytetarët kanë mundësi që të 

ndikojnë në ndjekjen e kryerësve të veprave penale duke bërë kallëzim penal. 

 

Qytetarët në raste të caktuara po ashtu kanë detyrim t’i paraqesin veprat penale, pra të ushtrojnë 

kallëzim penal. Në rastet ku mos kallëzimi i veprës penale apo i kryerësit përbën vepër penale, 

çdo person ka për obligim t’i paraqes veprat penale. Në të gjitha rastet tjera personat kanë të 

drejtë, munden t’i paraqesin veprat penale mirëpo nuk detyrohen me ligj.  
 

Qytetarët kanë për detyrë t’i paraqesin veprat penale në ato raste kur moslajmërimi i veprës 

penale paraqet vepër penale. Këto raste janë Moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale (neni 

385 i KPRK), Moslajmërimi i veprave penale dhe kryesve të tyre (neni 386 i KPRK) dhe 

Moslajmërimi i personit të akuzuar nga Tribunali Ndërkombëtar penal (neni 388 i KPRK). 

 

3.3.2 Përjashtimi nga detyrimi për të paraqitur veprat penale 

 

Edhe nga parimi i detyrimit për t’i paraqitur këto raste ka përjashtime. Te veprat penale 

Moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale (Neni 385 i KPRK), Moslajmërimi i veprave 

penale dhe kryesve të tyre (Neni 386 i KPRK), personi nuk është penalisht  përgjegjës nëse është 

në lidhje familjare me kryesin e veprës penale si prind, fëmijë, bashkëshort,vëlla,ose motër,prind 

adoptues apo fëmijë i adoptuarose person me të cilin jeton në bashkësi jashtëmartesore, përveç 

rasteve kur kemi të bëjmë më abuzimin e fëmijëve dhe dhunën në familje.  

 

Ndërsa tek vepra penale Moslajmërimi i personit të akuzuar nga Tribunali Ndërkombëtar pPnal 

(neni 388 i KPRK), personi nuk është përgjegjës penalisht në rast se është në lidhje familjare me 

kryesin e veprës penale si prind, fëmijë, bashkëshort, vëlla, ose motër, prind adoptues apo fëmijë 

i adoptuar ose person me të cilin jeton në bashkësi jashtëmartesore. 

 

Me gjithë këtë, edhe në këto raste është obligim moral që këtë ta bëjnë edhe pse me ligj nuk 

detyrohen. 

 

3.4 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do tu ofrohen shembuj praktik, e që pas punës në grupe do 

të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të fokusohen tek përmbajtja e 

kallëzimit penal dhe veprimi me te, duke dhënë komente nga pjesëmarrësit. 

 

3.5 Përmbledhje 

 

Në këtë modul është trajtuar kallëzimi penal që paraqitet nga organet tjera shtetërore, nga 

qytetarët, për rastet kur qytetarët detyrohen t’i paraqesin veprat penale dhe për përjashtimin nga 

ky rregull. Është dhënë shpjegim për arsyet e detyrimit të organeve shtetërore t’i paraqesin 

veprat penale dhe për mënyrën si e bëjnë këtë. 
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4. Kallëzimi penal i paraqitet Prokurorit të Shtetit 

 

4.1 Hyrja  

 

Në këtë kapitull do të jepen shpjegime për rrugët përmes të cilave Prokurori i Shtetit i pranon 

kallëzimet për vepra penale, për veprimet e tij lidhur me kallëzimet penale, si do të veprojë në 

raste të caktuara dhe cilat janë vendimet e prokurorit lidhur me kallëzimin penal. Do të 

shpjegohet, gjithashtu edhe vepra penale kallëzimi i rremë dhe elementet e saj. 

  

 
4.2 Objektivat e trajnimit 

  
Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë të gjitha burimet nga të cilat prokurori do të pranojë kallëzime penale, 

- Njoftohet lidhur me autorizimit e tij lidhur me kallëzimin penal, 

- Marrë vendime të drejta dhe ligjore lidhur me kallëzimin penal, 

- Fillojë procedurë penale kundër një personi për veprën penale kallëzimi i rremë. 

  

 

4.3 Prokurori i Shtetit pranon kallëzimet penale në rrugë të ndryshme 

 

Prokurori i shtetit si organ shtetëror me kompetencë për zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale 

të personave të akuzuar për kryerjen e veprave penale është institucioni të cilit i paraqiten të 

gjitha dyshimet për kryerjen e veprave penale. Kështu, kallëzimi penal në çdo rast i paraqitet 

prokurorit kompetent sipas kompetencës lëndore dhe territoriale. 

 

Nëse një kallëzim penal i paraqitet organit jo kompetent si gjykatës, policisë ose prokurorit të 

shtetit i cili nuk është kompetent të veprojë në atë rast, kallëzimi penal duhet të pranohet dhe pa 

vonesë t’i përcillet prokurorit kompetent të shtetit. 

 

Sipas Kodit të Procedurës Penale (KPK), kallëzimi penal i paraqitet prokurorit kompetent të 

shtetit, me shkrim, me mjetet teknike të komunikimit ose gojarisht. 

 

Në rastet kur vepra penale është kallëzuar gojarisht, personi i cili bënë kallëzimin paralajmërohet 

për pasojat e kallëzimit të rremë. 

 

Për kallëzimet penale gojore Prokurori i Shtetit përpilon procesverbal, ndërsa për kallëzimet e 

pranuara përmes telefonit ose përmes mjeteve tjera të komunikimit, prokurori përpilon shënim 

zyrtar. 

 

4.3.1 Veprimet e Prokurorit të Shtetit me kallëzimin penal 

 

Pas pranimit të një kallëzimi penal prokurori i shtetit e vlerëson bazueshmërinë e tij dhe 

varësisht nga situata i ka disa mundësi që të vendos.  

 

Nëse kallëzimi penal ofron prova dhe informacione të mjaftueshme për dyshimin e arsyeshëm 

për veprën penale dhe për kryesin e saj,prokurori mund të fillojë hetimin duke nxjerr aktvendim 

për fillimin e hetimeve. Mundësia tjetër e prokurorit është që ta  ta hudhë kallëzimin penal, nëse 

plotësohet kushtet nga ligji. 
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Prokurori e ka edhe mundësinë që  të ngrit aktakuzë të drejtpërdrejt, nëse ka prova të 

mjaftueshme për veprën penale dhe për kryerësin e saj të cilat vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë 

dhe vepra penale është e dënueshme deri në tre (3) vjet. 

 

Dhe në fund, të kërkoj nga policia të dhëna plotësuese të kallëzimit penal, në ato raste kur provat 

dhe informacionet e siguruara nuk nuk ofrojnë bazë të mjaftueshme për të vendosur se a do të 

fillojë hetimi apo të hudhet kallëzimi penal. 

 

4.3.2 Kallëzimi i rremë dhe pasojat e tij 

 

Me gjithë të drejtën e në disa raste detyrimin që kanë qytetarët t’i paraqesin veprat penale, ata 

nuk guxojnë që të paraqesin vepra penale dhe kryes kur janë në dijeni se nuk është kryer asnjë 

vepër penale. Kështu, KPRK, e parasheh si vepër penale Lajmërimi apo kallëzimi penal i rremë 

(Neni 390 i KPRK).  

 

Kështu nga formulimi ligjor i kësaj vepre penale del se kryes i kësaj vepre penale është kushdo 

që bën lajmërim të rremë se personi i caktuar ka kryer vepër penale, që ndiqet sipas detyrës 

zyrtare, duke e ditur se personi i tillë nuk është kryesi. Pastaj, formë tjetër e kryerje së kësaj 

vepre penale është edhe rasti kur ofrohen prova të rrejshme për veprën penale ose kur në ndonjë 

mënyrë tjerët shkaktohet fillimi i procedurës penale kundër personit për të cilin e di se nuk ka 

kryer vepër penale.  

 

Me këtë vepër penale do të ngarkohet edhe ai që e lajmëron veten se ka kryer vepër penale edhe 

pse nuk e ka kryer veprën e tillë. Dhe në fund do të kryejë këtë vepër penale edhe ai person që 

lajmëron se është kryer një vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare edhe pse ai e din se 

vepra nuk është kryer. 

 

Në secilën formë të paraqitjes së kësaj vepre penale vihet re domosdoshmëria e ekzistimit të 

elementit subjektiv te lajmëruesi i rremë, “duke e ditur se personi i tillë nuk është kryesi’’, “për 

të cilin ai e di se nuk e ka kryer veprën penale”, “edhe pse ai e di se vepra nuk është kryer”, etj. 

Në mungesë të elementit subjektiv, nuk do të ketë vepër penale. 

 

 

4.4 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi do tu ofrohen shembuj praktik të cilët do tu shpërndahen pjesëmarrësve, 

që pas punës në grupe do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të 

fokusohen tek veprimet që do t’i merrnin në cilësinë e prokurorit në secilin rast. 

 

 

4.5 Përmbledhje 

 

Në këtë modul janë trajtuar rrugët tjera përmes të cilave prokurori vjen deri te njoftimi se është 

kryer një vepër penale, për veprimet e tij lidhur me këto kallëzime penale dhe për si vepron në 

rastet kur vepra penale kallëzohet gojarisht e si kur ajo kallëzohet me mjete tjera të informimit. 

Janë shpjeguar, edhe elementet e veprës penale kallëzimi i rremë dhe kush mund të jetë kryesi. 
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5. Të dhënat plotësuese të kallëzimit penal 

  
5.1 Hyrje 

 

Në këtë modul pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur me elementet që kallëzimi penal 

duhet t’i plotësojë, kur duhet konsideruar se një kallëzim penal është jo i plotë, si duhet vepruar 

prokurori në ato raste, kur do t’i drejtohet policisë dhe kur do t’i sigurojë vëtë të dhënat 

plotësuese. 

 

Po ashtu gjatë këtij moduli pjesëmarrësit do të mësojnë për rastet kur prokurori nuk ka një 

kallëzim penal, por vetëm ka dëgjuar se është kryer një vepër penale dhe për veprimet që 

prokurori duhet t’i ndërmarrë në këto raste. 

 

 
5.2 Objektivat e trajnimit 

 

 Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Kuptojnë se në cilat raste duhet kërkuar plotësimin e kallëzimit penal 

- Veprojnë drejtë në rastet kur vetëm dëgjojnë se është kryer një vepër penale 

- Hartojnë kërkesën për plotësimin e kallëzimit penal, 

- Ndërmarrin vetë veprime për sigurimin e të dhënave plotësuese                                

 
 

 5.3 Kallëzimi penal jo i plotë 

 

Shumë shpesh të dhënat që i përmban kallëzimi penal nuk janë të mjaftueshme që të merret 

vendimi se a do të nisin hetimet apo të hudhet kallëzimi penal. Kjo ndodhë sidomos te 

kallëzimet penale anonime ose ata të ushtruar nga personat e panjohur apo në rastet kur 

prokurori vetëm ka dëgjuar se është kryer një vepër penale.  

 

Në këto raste prokurori vjen në një dilemë të cilën nuk mund ta zgjidh vet e as nga ushtruesi i 

kallëzimit penal nuk mund  të mbledh informata plotësuese. Për këto arsye, prokurori detyrohet 

që të kërkojë të dhëna plotësuese të kallëzimit penal. Të dhënat plotësuese mblidhen edhe në 

rastet kur kallëzimi penal është i plotë por nuk është plotësisht i besueshëm dhe i bindshëm dhe 

për këtë duhet verifikuar. 

 

Në disa raste kur kallëzimet penale i paraqesin të dëmtuarit edhe ato e sjellin prokurorin në 

dilemë për shkak të mangësive dhe për arsye se nga të dëmtuarit mund të ndodhin edhe teprime 

të asaj që paraqesin. Edhe në këto raste prokurori kërkon plotësimin e kallëzimit penal të të 

dëmtuarit. 

 

 

5.4 Kërkesa për grumbullimin e të dhënave plotësuese 

 
Prokurori ka mundësi që këto të dhëna t’i mbledh edhe vet mirëpo shumë herë nuk është në 

gjendje që këtë ta bëjë vet dhe i drejtohet organeve tjera ose policisë. Në shumicën dërmuese të 

rasteve grumbullimin e të dhënave plotësuese e bën policia. Me këtë rast, prokurori kërkon edhe 

dorëzimin e shkresave të cilat do ta ndihmonin në marrjen e këtij vendimi. 
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Prokurori i shtetit kërkesën për plotësimin e kallëzimit penal duhet ta formulojë në atë mënyrë 

që të jetë i qartë, konkret në mënyrë që organi të cilit i drejtohet ta ketë të qartë se çka i kërkohet. 

Prokurori mund ta hartoj kërkesën edhe në mënyrë të përgjithësuar që të ndërmerren të gjitha 

veprimet e nevojshme dhe masa në mënyrë që të zbulohet vepra dhe kryerësi i saj. Por mund ti 

drejtohet edhe me kërkesë për veprime konkrete. 

 

Ndër të tjera, me kërkesën për grumbullimin e të dhënave të duhura, prokurori i shtetit i spastron 

edhe dyshimet eventuale që i ka, se vepra e caktuar a përbën vepër penale apo jo. Për shembull 

në rastet e fatkeqësive, vetëlëndimeve, vetëvrasjeve, në shikim të parë është e pamundur të 

konkludohet se a kemi të bëjë me vepër penale apo me diçka tjetër.  

 

Për ndryshim nga informatat që policia i ndërmerr sipas iniciativës së vet ndërsa roli i prokurorit 

mbetet në shqyrtimit të asaj që policia ka vepruar sipas iniciativës së vet, në këtë rast prokurori 

kërkon saktësisht se çfarë veprime të ndërmerr policia dhe për këtë policia është e detyruar.  

 

Prokurori i shtetit për të vendosur lidhur me veprimet e mëtejme lidhur me kallëzimin penal, në 

mënyrë të pavarur vendos se çka i duhet në atë drejtim dhe kërkesat e tij janë të detyrueshme për 

policinë, kështu as policia as ndonjë organ tjetër publik nuk mund ta vlerësojnë se kërkesa e 

prokurorit a është me vend, e nevojshme apo e bazuar dhe a ka nevojë për ato veprime. Në këtë 

drejtim policia nuk mund ti ankohet ndonjë organi tjetër në rast se nuk pajtohet e to. 

 

Policia detyrohet që t’i raportojë menjëherë prokurorit mbi masat e ndërmarra nën udhëzimet e 

tij e në rast se nuk kanë mundur ti ndërmarrin ato, atëherë menjëherë i raporton prokurorit të 

shtetit për arsyet për këtë. 

 

 
5.5 Rastet kur nuk ka fare kallëzim penal 

 
Prokurori i Shtetit si organ shtetëror me autorizim për zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të 

veprave penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare, nuk duhet të pres gjithnjë kallëzimet penale, 

qoftë nga policia, organet tjera shtetërore apo nga qytetarët, Prokurori ka për detyrë që posa të 

kuptojë se mund të jetë kryer një vepër penale,  menjëherë të reagojë dhe të fillojë hetim me 

vetiniciativë. 

 

Në këto raste, kur prokurori i shtetit nuk ka një kallëzim penal por vetëm ka dëgjuar se mund të 

jetë kryer një vepër penale dhe nuk di mjaft për ngjarjen, edhe në këto raste kërkon 

grumbullimin e të dhënave. Raste të tilla mund të jenë informatat e siguruara nga mediat e 

shkruara apo elektronike apo në çfarëdo forme tjetër, se mund të jetë kryer një vepër penale që 

ndiqet sipas detyrës zyrtare, Prokurori i Shtetit po ashtu kërkon grumbullimin e të dhënave të 

duhura.                                  

 

Kjo për arsye se Prokurori nuk mund të veprojë vetëm në bazë të këtyre informacioneve, por i 

duhet siguruar informacione shtesë në mënyrë që ta ketë të qartë se a ka ndodhur me të vërtetë 

vepra penale apo jo.  

 

 

5.6 Sigurimi i të dhënave plotësuese nga vetë prokurori 

 

Prokurori ka mundësi që këto të dhëna t’i mbledh edhe vet mirëpo shumë herë nuk është në 

gjendje që këtë ta bëjë vet dhe i drejtohet policisë por edhe organeve tjera shtetërore. Me këtë 

rast kërkon edhe dorëzimin e shkresave të cilat do ta ndihmonin në marrjen e këtij vendimi. 



60 

 

 

Prokurori i Shtetit mund ta thërras vetë ushtruesin e kallëzimit penal dhe ta pyesë rreth 

pretendimeve të tij për kryerjen e një vepre penale. 

 

Në rast se kallëzimi penal është ushtruar nga ndonjë organ publik, prokurori i shtetit mund ta 

thirr personin që e ka dorëzuar kallëzimin penal dhe ta dëgjojë atë, ndërsa në rastet kur duhet të 

merren në pyetje dëshmitarë apo të dëmtuar, këtë mund ta bëjë vetë apo kërkon që këtë ta bëjë 

policia ku edhe vet prokurori mund të marrë pjesë. 

 

Organet publike kanë detyrim ligjor që Prokurorin e Shtetit dhe institucionet tjera, ta ndihmojnë 

në kryerjen e detyrës së tyre.“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 më hetimin e veprave penale ose 

vendndodhjen e kryesve”, (Neni 66 i KPPRK). 

 

Në të gjitha rastet kur prokurori kërkon të dhëna plotësuese, marrja e vendimit rreth kallëzimit 

penal në këto raste shtyhet deri në sigurimin e të dhënave plotësuese  

 

 

5.7 Ushtrime 

 

Gjatë këtij moduli do të prezantohen raste studimi, lloje të ndryshme të kallëzimeve penale që do 

t’iu shpërndahen pjesëmarrësve dhe nga pjesëmarrësit do të kërkohet që, pas punës në grupe  të 

bëjnë prezantimin duke dhënë mendimin e tyre.  

 

Këtu pjesëmarrësit do të japin komentet e tyre, lidhur me veprimet e mundshme me ato 

kallëzime penale, ndërsa te ato jo të plota do tu kërkohet të diskutojnë se cilat informata shtesë  

prokurori duhet të kërkojë nga policia.  

 

 

5.8 Përmbledhje 

  

Në këtë modul janë dhënë shpjegime lidhur me rastet kur prokurori pranon kallëzim penal jo të 

plotë, si duhet të veprojë dhe çka të kërkojë nga policia. Gjithashtu bëhet fjalë edhe për 

mundësinë që edhe vetë prokurori t’i sigurojë disa të dhëna plotësuese.. 

 

Pjesëmarrësit edhe në rastet e studimit praktik që do tu jepet do të kenë mundësinë që, që të 

japin komentet lidhur me këto kallëzime penale dhe veprimet kur prokurori nuk mund të veprojë 

sipas tyre. 
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6. Hudhja e kallëzimit penal 

                    
6.1 Hyrja 

   

Në këtë modul do të flitet në përgjithësi mbi hudhjen e kallëzimit penal, për të gjitha bazat 

ligjore për hedhjen e kallëzimit penal dhe për aktvendimin mbi hudhjen e kallëzimit penal. 

 

Do të shpjegohen edhe pjesët përbërëse dhe forma e aktvendimit mbi hudhjen e kallëzimit penal 

dhe mundësitë e rihapjes së procedurës penale edhe pas marrjes së këtij aktvendimi. 

  

 

6.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë të gjitha rastet kur ka bazë të hudhet kallëzimi penal, 

- Hudhin kallëzimet penale brenda afatit kur shihet qartë se nuk ka bazë të fillojë 

procedura penale, 

- Hartojnë aktvendimet për hudhjen e kallëzimit penal në përputhje me dispozitat ligjore. 

 

 

6.3 Në përgjithësi mbi hudhjen e kallëzimit penal 

 

Prokurori i shtetit pas pranimit të kallëzimit penal, në çfarëdo lloj forme, si nga policia po ashtu 

edhe nga organet tjera shtetërore dhe personat fizik, e shqyrton atë dhe e çmon bazueshmërinë e 

tij.  

 

Prokurori në punën e tij udhëhiqet nga parimi i legalitetit, kryesisht, i cili definohet si detyrim i 

prokurorit që të ndërmerr ndjekjen penale nëse ekzistojnë prova se është kryer vepër penale e 

cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. Në të njëjtën mënyrë, prokurori nuk mund të fillojë një hetim në 

mungesë të këtyre provave. 

 

Pra, ligji ndalon fillimin e procedurës penale në mungesë të dyshimit të arsyeshëm se është kryer 

vepër penale. Kështu prokurori nuk mund të fillojë procedurën pa e vërtetuar dyshimin e 

arsyeshëm si për veprën penale po ashtu edhe për kryesin e saj. 

 

Nga ato që u thanë më lartë, procedura penale mund të fillon kur prokurori ka dyshim të 

arsyeshëm se një person ka kryer veprën penale, që ndiqet sipas detyrës zyrtare. Njëjtë ndodhë 

edhe në rastet kur një vepër penale është kryer por nuk ka dyshim të arsyeshëm që personi është 

kryes i asaj vepre penale, ose kur nuk ka dyshim të arsyeshëm se ajo vepër penale të jetë kryer, 

kallëzimi penal duhet të hudhet.  

 

Përveç këtyre  arsyeve, kallëzimi penal hudhet edhe në rast të parashkrimit të ndjekjes penale, 

kur vepra penale është amnistuar ose falur, kur i dyshuari ka imunitet,etj. 

 

Jo vetëm në momentin e fillimit të hetimit, por ekzistimi i dyshimit të arsyeshëm duhet të jetë i 

pranishëm çdo herë edhe gjatë vazhdimit të procedurës. Nëse një hetim fillon, dhe në një fazë të 

tij nuk ka dyshim të arsyeshëm për kryerjen e asja vepre penale nga kryesi kundër të cilit 

zhvillohet procedura, prokurori nuk mund të vazhdoje më tutje me procedurë. 
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6.4 Bazat për hudhjen e kallëzimit penal 

 

Në rast se prokurori pas shqyrtimit të kallëzimit penal vjen në përfundim se nuk kemi të bëjë me 

vepër penale, se ekzistojnë rrethana që e përjashtojnë ndjekjen penale, vepra penale nuk ndiqet 

sipas detyrës zyrtare, e hedh kallëzimin penal me aktvendim. Lidhur me hedhjen e kallëzimit 

penal prokurori i shtetit e njofton të dëmtuarin brenda tetë (8) ditësh duke e njoftuar me arsyet 

për këtë. Gjithashtu prokurori i shtetit një kopje të aktvendimit ia dorëzon policisë. 

 

Kodi i Procedurës Penale (KPPK) në nenin 82 parasheh që prokurori i shtetit me aktvendim e 

hudh kallëzimin penal brenda tridhjetë (30) ditëve nëse nga raporti është e qartë se nuk ka 

dyshim të arsyeshëm se është kryer vepër penale, ka kaluar afati i parashkrimit për ndjekje 

penale, vepra penale është përfshirë me amnisti ose falje, i dyshuari gëzon imunitet dhe heqja e 

tij nuk është e mundur ose nuk është miratuar nga organi kompetent dhe në raste kur ka rrethana 

tjera që pengojnë ndjekjen penale. 

 

Prokurori i shtetit e hedh kallëzimin penal në ato raste kur vepra penale e paraqitur nuk është 

vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare e propozim për ndjekje nuk ka. Pastaj, nuk ka vepër 

penale në rast se mungon ndonjë nga elementet qenësore të veprës penale, ose kemi të bëjë me 

raport juridiko – civil, kontest administrativ ose shkelje disiplinore. Në disa raste kallëzimi penal 

hudhet për shkak të veprës penale të rëndësisë së vogël, kur mungon rrezikshmëria shoqërore e 

saj (Neni 11 i Kodit Penal të Kosovës – KPK). 

 

Kallëzimi penal hudhet edhe në rastet kur ekzistojnë rrethanat të cilat e përjashtojnë ndjekjen 

penale siç është parashkrimi i ndjekjes penale, vepra penale është përfshirë me amnisti ose falje 

dhe rrethana tjera që përjashtojnë ndjekjen penale.  

 

 

6.5 Hudhja e kallëzimit penal pas sigurimit të të dhënave plotësuese  

 

Në rastet kur nga kallëzimi penal dhe shkresat e bashkëngjitura del se nuk ka prova të 

mjaftueshme  për të vërtetuar dyshimin e arsyeshëm se personi i caktuar ka kryer veprën penale, 

prokurori i shtetit kërkon informata shtesë nga policia apo organet tjera shtetërore.  

 

Në rast se edhe pas grumbullimit të informatave shtesë për veprën penale nuk vërtetohen 

elementet e saj, atëherë prapë se prapë e hudh kallëzimin penal. Në këto raste kur prokurori edhe 

pas përpjekjes së bërë, nuk ka prova ose provat janë të pamjaftueshme nuk i mbetet rrugëdalje 

tjetër përveç se ta hudh kallëzimin penal. Prokurori i Shtetit mund t’i mbledhë edhe vetë provat 

për t’i vërtetuar këto rrethana. 

 

 
6.6 Aktvendimi mbi hudhjen e kallëzimit penal 

 

Prokurori i shtetit duhet që vendimin për hudhjen e kallëzimit penal ta merr sa më shpejtë që të 

jetë e mundur. Kjo arsyetohet mes tjerash edhe me nevojën që personi i paraqitur në kallëzim 

penal të shkarkohet – të lirohet nga dyshimi për veprën penale. Në këto raste dyshimi për veprën 

penale mbetet, mirëpo nuk ka prova për kryerësin i cili është paraqitur në kallëzim penal.  

 

Në këto raste prokurori i shtetit duhet ta trajtoj kallëzimin penal si kallëzim penal kundër 

personit të panjohur dhe i hap rrugë për ndërmarrjen e veprimeve për zbulimin e kryerësit. 
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Aktvendimi mbi hudhjen e kallëzimit penal është një vendim intern i prokurorit të shtetit si një 

palë procedurale dhe si i tillë nuk i nënshtrohet kontrollit të subjekteve tjera procedurale e as 

palës së kundërt. As me iniciativë të ndokujt e as sipas detyrës zyrtare.  

 

Kështu, një vendim i mëvonshëm i prokurorit të shtetit në të njëjtin çështje nuk paraqet as 

vazhdim të procedurës as përsëritje – rishikim i procedurës. Prokurori i shtetit mund të rifilloj 

procedurën penale dhe pas hedhjes së kallëzimit penal në çdo kohë sepse procedura as që ka 

filluar, në rast se ka prova të reja që janë siguruar më vonë. Edhe në ato raste kur kemi të bëjë 

me të njëjtën vepër penale dhe me të njëjtin të dyshuar. 

 

Aktvendimi mbi hudhjen e kallëzimit penal duhet të hartohet sipas një forme të paraparë dhe 

duhet të përmbajë hyrjen, dispozitivin dhe arsyetimin. 

 

 

6.7 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do tu ofrohen shembuj praktik që do t’iu shpërndahen, të 

cilët pas punës në grupe do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të 

fokusohen tek elementet e kallëzimit penal, rasteve kur duhet hudhë kallëzimin penal, duke u 

dhënë për detyrë që të përpilojnë edhe aktvendime për hedhjen e kallëzimit penal. Në të gjitha 

këto raste nga pjesëmarrësit do të kërkohet që të dhënë edhe komente si dhe për çfarë arsye 

duhet vepruar në mënyrën e caktuar. 

 

 

 6.8 Përmbledhje 

 

Në këtë modul janë trajtuar rastet kur një kallëzim penal duhet të hudhet, cilat janë bazat për 

hedhjen e kallëzimit penal dhe për pjesët përbërëse të aktvendimit për hudhjen e kallëzimit 

penal. 
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Hyrje 

 

Aktakuza është njeri nder aktet akuzuese të cilën sipas autorizimit e paraqet Prokurori i Shtetit, 

pas fazës se hetimeve ose drejtpërdrejt, kundër kryerësve te veprave penale për veprat penale të 

cilat sipas Kodit Penal të Republikës se Kosovës, janë të përcaktuara si vepra penale. Rëndësia e 

aktit akuzues qëndron ne faktin se e vene ne lëvizje procedurën penale ndaj kryerësve të veprave 

penale dhe i hapë rrugën Gjykatës që t’i sanksionoj kryerësit e veprave penale.  

 

Rëndësia e shpjegimit të aktakuzës në Programin e Trajnimit Fillestar dhe për pjesëmarrësit e 

këtij programi, qëndron ne faktin se përmes këtij Programi, pjesëmarrësit - Prokurorët do të jenë 

ne gjendje të kuptojnë ne thelb aktin akuzues dhe do të jenë ne gjendje qe ne punën e tyre 

praktike të hartojnë akte akuzuese pa ndonjë problem. Përmes këtij moduli, sidomos me pjesën 

praktike synojmë të arrijmë përgatitjen e Prokurorëve, ne mënyrë qe të njëjtit mos te kenë 

pengesa dhe paqartësi ne hartimin dhe prezantimin e akteve akuzuese  gjatë punës se tyre.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:  

 

 Vlerësojnë kuptimin e nocionit të aktakuzës; 

 Dallojnë llojet e akteve akuzuese; 

 Hartojnë përmbajtjen e aktit akuzues; 

 Dallojnë secilin element të aktakuzës; 

 Vlerësojnë secilin element të aktakuzës; 

 Hartojnë aktakuzën me të gjitha elementet e saj; 

 Zbatojnë procedurën e ngritjes se aktakuzës; 

 Identifikojnë shkresat të cilat i bashkëngjiten aktakuzës; 

 Identifikojnë materialin i cili i jepet të pandehurit; 

 Identifikojnë të drejtat e të pandehurve pasi qe ta pranojnë aktakuzën; 

  Identifikojnë momentet dhe rastet se kur Prokurori i Shtetit mundë të bëj; ndryshimin 

dhe zgjerimin e aktakuzës; 

 Identifikojnë shkaqet e hudhjes se aktakuzës nga  Gjyqtari; 

   Kuptojnë mënyrën e përfaqësimit të akuzës në shqyrtimin fillestar; 

   Kuptojnë mënyrën e përfaqësimit të akuzës në shqyrtimin e dytë; 

   Kuptojnë mënyrën e përfaqësimit të akuzës ne shqyrtimin gjyqësor; 

   Prezantojnë akuzën ne fjalën hyrëse; 

   Zbatojnë teknikat e marrjes ne pyetje gjatë përfaqësimit të aktakuzës; 

 Paraqesin propozimet për plotësimin e procedurës me prova ne mbështetje të aktakuzës; 

 Argumentojnë aktakuzën përmes përmbledhjes se fakteve dhe provave në fjalën 

përfundimtare; 

 Kuptojnë përgjegjësinë penale për kryerësit me çrregullim mendore 

 Identifikojnë propozimet qe paraqiten ndaj kryerësve të veprave penale me çrregullime 

mendore dhe kryerësve me aftësi mendore esencialishtë të zvogëluar; 

 Zbatojnë drejt procedurën penale ku përfshihen kryerës me çrregullim mendor 

 Kuptojnë momentet e përgjegjësisë penale ndaj personave të mitur kur kryejnë vepra 

penale,  

 Zbatojnë procedurën përgatitore ndaj të miturit 

 Kuptojnë  aktet akuzuese (masat) qe duhet të paraqiten ndaj këtyre kategorive të 

kryerësve të veprave penale; 
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 Hartojnë propozimin e drejtë ndaj të miturit; 

 Kuptojnë nocionin e paraburgimit dhe të njihen me kushtet për caktimin e paraburgimit; 

 Kuptojnë mundësinë e paraqitjes se kërkesës  për paraburgim me rastin e paraqitjes së 

aktakuzës;  

 Kuptojnë rolin e Prokurorit të Shtetit ne raport me ekspertizën mjeko ligjore; 

 Identifikojnë nevojat e Prokurorit te Shtetit për mendime profesionale, gjatë fazës se 

hetimeve; 

 Identifikojnë veprat penale për të cilat kërkohet mendimi profesional i ekspertit mjeko 

ligjor; 

 Kuptojnë me tepër për Autopsinë – Kufomat, dhe vdekjet e dyshimta; 

 Kuptojnë ekzaminimin klinik mjeko ligjor për personat e gjallë, sfidat ne ekzaminimet 

fizike; 

 Kuptojnë ekzaminimin e provave materiale biologjike, sfidat ne ekzaminimin e provave 

materiale biologjike dhe mbi dokumentacionin e shkruar; 

 Kuptojnë rendësinë e këqyrjes dhe rikonstruksionit te vendit te ngjarjes ne aspektin 

mjeko ligjor; 

 

 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Gjatë këtij trajnimi është paraparë të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit, duke iu 

dhënë hapësirë pjesëmarrësve te jenë aktiv gjatë gjithë kohës se trajnimit. Po ashtu është 

paraparë qe t’i jepet hapësirë shumë e gjerë pjesës praktike, duke prezantuar shembuj të 

ndryshëm ne kuadër te temës qe është për prezantim, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësin qe të 

punojnë ne grupe te caktuara, e pastaj bashkërisht të diskutohet rreth punës se tyre praktike. 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga ky modul, pjesëmarrësit do të përfitojnë njohuri të përgjithshme për aktet akuzuese të 

përcaktuara me legjislacionin ne fuqi ne Kosovë, hartimin e tyre dhe zbatimin e tyre ne praktikë. 

Nga pjesëmarrësit pritet qe të jenë maksimalisht te përqendruar, të jenë aktiv gjatë gjithë kohës 

se prezantimit, të bëjnë pyetje, dhe të diskutojnë hapur, ne mënyrë që të arrihet qëllimi i këtij 

programi trajnues. 

 

Burimet 

 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Kodi i Procedurës Penale i Republikës se Kosovës, Kodi i 

Drejtësisë për të Mitur,  Komentari i Kodit Penal dhe Komentari i Procedurës Penale. Prokurorët 

për zgjerimin e njohurive te tyre përveç burimeve të lartcekura, mundë të shfrytëzojnë edhe 

literaturë shtesë, si libra universitar të ndryshme etj. 

 

Përmbledhja 

 

Moduli aktakuza është i një rëndësie të veçantë për punën e Prokurorit të Shtetit, për faktin se e 

ter puna e tij, finalizohet me ngritjen e aktit akuzues. Andaj në këtë modul janë paraparë gjithsej 

10 (dhjetë) prezantime, ku janë përcaktuar qartë temat dhe objektivat e secilit prezantim, përmes 

se cilave pjesëmarrësit do të kenë mundësin qe të përfitojnë njohuri të mjaftueshme të cilat do tu 

shërbejnë ne punën e tyre praktike si Prokuror. Gjithashtu moduli përmban në vete edhe pjesën e 

rasteve praktike, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësin qe të pavarur të hartojnë akte akuzuese, e 

që padyshim do t’i ndihmoj për punën e tyre praktike si Prokuror.   



70 

 

1. Aktakuza 

 

1.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim do të jepen shpjegime lidhur me nocionin e aktakuzës, llojet e akteve 

akuzuese dhe përmbajtjen e aktakuzës. Rëndësia e këtyre shpjegimeve qëndron ne faktin se 

pjesëmarrësit do të kuptojnë nocionin e aktakuzës, llojet e akteve akuzuese dhe përmbajtjen e 

aktakuzës, njohuri këto të cilat do tu ndihmojnë në punën e tyre praktike si prokurorë, ngase do 

ta kenë me të lehtë përpilimin një akti akuzues. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Vlerësojnë kuptimin e nocionit të aktakuzës; 

- Dallojnë llojet e akteve akuzuese; 

- Hartojnë përmbajtjen e aktit akuzues. 

 

 

1.3 Nocioni i Aktakuzës 

 

Aktakuza është akt formal të cilën ne formë të shkruar, e paraqet në Gjykatë  Prokurori i Shtetit 

përmes së cilës kërkohet nga Gjykata qe të caktohet shqyrtimi gjyqësor, kundër personit të 

caktuar për veprën penale të caktuar. Aktakuza është akt formal, ngase ne mënyrë ekzakte 

përmes nenit 241 të Kodit të Procedurës Penale është paraparë forma dhe përmbajtja e obliguar. 

 

Aktakuza (akuzimi) është faza e dytë e stadit të parë të procedurës penale, pas fazës se parë 

(hetuesisë), sipas nenit 68 të Kodit të Procedurës Penale.51  

 

Rëndësia e aktit akuzues qëndron në faktin se e vënë neë lëvizje procedurën penale ndaj 

kryerësve të veprave penale dhe i hapë rrugën Gjykatës që t’i sanksionoj kryerësit e veprave 

penale. Faza e akuzimit fillon me ngritjen e aktakuzës, ndërkaq përfundon me përfundimin e 

procedurës se kontrollimit të aktakuzës nga Gjykata ne shqyrtimin e parë dhe të dytë.52 Bazuar 

në Kodin e Procedurës Penale, nenin 49 dhe Ligjin mbi Prokurorin e Shtetit, nenin 7, ku janë 

përcaktuar detyrat dhe kompetencat e Prokurorëve, rezulton se aktakuzën mundë ta ngritë dhe ta 

mbroj para Gjykatës vetëm Prokurori i Shtetit. 

 

Prokurori i Shtetit mund ta ngritë aktakuzën në mënyrë të drejtpërdrejt kur konsideron se 

informacionet me të cilat ai disponon për veprën penale dhe kryerësin e saj, paraqesin dyshimin 

e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale apo vepra penale, (neni 240 par. 1 KPPK), 

dhe si rezultat i zhvillimit të hetimeve, (pas hetimeve). 

 

Aktakuza nënkupton një kërkesë të caktuar nga ana e Prokurorit të Shtetit, drejtuar Gjykatës, për 

një apo me shumë persona të caktuar, për një apo me shumë vepra penale të caktuara, e qe nga 

kjo rrjedh se Prokurori i Shtetit nuk është i kufizuar qe ne aktakuzë të paraqet vetëm një person 

apo vetëm një vepër penale.  

                                                 
51 E drejta e procedurës penale, faqe 298: Ejup Sahiti dhe Rexhep Murati 
52 E drejta e procedurës penale, faqe 333: Ejup Sahiti dhe Rexhep Murati 
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Neni 493 par. 1 i Kodit të Procedurës Penale, ka përcaktuar se Prokurori i Shtetit, për veprat 

penale për të cilat është paraparë dënimi me gjobë ose me burgim deri ne tri (3) vjet, për të cilat 

Prokurori është informuar ne bazë të provave të besueshme nga kallëzimi penal, mundë të kërkoj 

ne aktakuzë qe Gjykata të jep urdhër ndëshkimor, ne të cilin të akuzuarit do t’i shqiptoj dënim 

përkatës pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor. Është me rendësi të theksohet se ne procedurën për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor nuk mundë të shqiptohet dënimi me burgim. Prokurori i Shtetit ne 

kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor mundë të kërkoj shqiptimin e një ose me shumë 

dënimeve ose masave si e vijim: dënim me gjobë, ndalim të drejtimit të automjetit, urdhër për 

publikim të aktgjykimit, konfiskim të sendit, vërejtje gjyqësore ose konfiskim të dobisë pasurore 

të  fituar me vepër penale.  

 

Është me rëndësi te theksohet se ne praktikën e sotme, kërkesa për dhënien e urdhrit ndëshkimor 

paraqitet ne dy mënyra: ne aktakuzë dhe si e veçantë nga aktakuza.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues mundë të pajtohet me kërkesën e Prokurorit të Shtetit për dhënien e 

urdhrit ndëshkimor dhe të jep me aktgjykim urdhrin ndëshkimor. 

 

Po ashtu Gjyqtari mundë të hedhë kërkesën e Prokurorit për dhënien e urdhrit ndëshkimor ne 

rastet kur kërkesa është bërë për vepra për të cilat kërkesa nuk mund të behët, ose kur prokurori 

ka kërkuar shqiptimin e dënimit i cili sipas ligjit nuk është i lejueshëm. Ne rast të mos pranimit 

të kërkesës, Gjyqtari cakton shqyrtim gjyqësor. Shqyrtimin gjyqësor, gjyqtari e cakton edhe ne 

rastet kur i pandehuri e kundërshton aktgjykimin për dhënien e urdhrit ndëshkimor. 

  

 

1.4 Llojet e akteve akuzuese 

 

Përveç aktakuzës, si akte akuzuese konsiderohen edhe propozimi i Prokurorit të Shtetit për 

shqiptimin e masës edukative apo dënimit për të mitur dhe propozimi i Prokurorit të Shtetit për 

shqiptimin e masës për trajtim të detyrueshëm psikiatrik. 

 

Propozimi për shqiptimin e masës edukative apo dënimit, paraqitet ndaj një kategorie të veçantë 

konkretisht të miturve qe kryejnë vepra penale. Ky akt paraqitet nga Prokurori i Shtetit nga 

Departamenti për të mitur, ne Gjykatën kompetente po ashtu Departamentin për të mitur. 

 

Ndërsa propozimi për shqiptimin e masës për trajtim të detyrueshëm psikiatrik, paraqitet ndaj 

kryerësve të veprave penale me çrregullime mendore. Për këtë kategori të kryerësve të veprave 

penale, Prokurori i Shtetit paraqet propozim nen kushtet dhe rregullat e parapara ne Ligj. 

Kryerësit me çrregullime mendore apo personat qe trajtohen si të tillë, i gëzojnë të drejtat dhe 

masat e trajtimit të detyrueshëm nga kapitulli V i Kodit Penal. 

 

 

1.5 Aktet tjera qe bëjnë të mundur ngritjen e aktit akuzues 

 

1.5.1 Kallëzimi penal  

 

Kallëzimi penal është akt të cilin duhet ta paraqesin të gjitha organet publike për veprat penale 

qe ndiqen sipas detyrës zyrtare për të cilat janë informuar, neni 78 i KPPK-së.  

 

Çdo person ka të drejtë të kallëzoj veprën qe ndiqet sipas detyrës zyrtare. Është me rëndësi të 

theksohet se kur ndjekja penale për veprat penale të caktuara varet nga propozimi për ndjekje i të 
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dëmtuarit, Prokurori i Shtetit nuk mundë të zbatoj hetimin, të ngritë aktakuzën pa dorëzimin e 

provave që dëshmojnë se është dhënë propozimi apo leja, neni 79 i KPPK-së.  

 

Kallëzimi penal i paraqitet Prokurorit të Shtetit me shkrim, me mjete teknike të komunikimit ose 

gojarisht, neni 80 i KPPK-së.  

 

Kallëzimi penal paraqitet edhe nga policia, duke u bazuar ne të dhënat dhe provat e mbledhura 

ne procesin e mbledhjes se të dhënave dhe i dorëzohet Prokurorit të Shtetit se bashku me sendet, 

skicat, fotografit, raportet e marra, procesverbalet e masave  dhe veprimeve të kryera, shënimet 

zyrtare, deklarimet e marra dhe materialet e tjera të cilat mundë të kontribuojnë ne zbatimin 

efektiv të procedurës, neni 81 i KPPK-së.        

 

1.5.2 Propozimi i te dëmtuarit për ndjekje penale 

 

Veprat penale sipas rregullit, kryesisht ndiqen nga Prokurori i Shtetit, mirëpo përkundër kësaj 

edhe përkundër faktit se i dëmtuari nuk është paditës i autorizuar, për disa vepra penale është i 

vetmi subjekt i cili me paraqitjen e propozimit për ndjekje bën qe Prokurori i Shtetit ta filloj 

ndjekjen penale.  

 

Bazuar ne Kodin Penal të Republikës se Kosovës, veprat penale për të cilat Prokurori fillon 

ndjekjen  sipas propozimit të të dëmtuarit janë:    

 

- Kanosja nga neni 185 par. 5 i KPRK-së, sipas të cilit rrjedh se procedura penale për këtë 

vepër për paragrafin 1 ose 2 fillohet sipas propozimit. 

- Zbulimi i paautorizuar i informacionit konfidencial nga neni 203 par. 3 i KPRK-së, sipas 

të cilit rrjedh se procedura penale për këtë vepër për paragrafin 1 fillohet sipas propozimit. 

- Përhapja e sëmundjeve venerike nga neni 257 par. 4 i KPRK-së, sipas të cilit rrjedh se 

proceduar penale për këtë vepër penale, fillohet sipas propozimit. 

- Shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 330 par. 7 i KPRK-së, sipas të cilit rrjedh se 

proceduar penale për këtë vepër për paragrafin 1 dhe 5 fillohet sipas propozimit. 

- Marrja ne posedim e pasurisë së luajtshme nga neni 331 par. 3 i KPRK-së, sipas të cilit 

rrjedh se procedura penale për këtë vepër për paragrafin 1 fillohet sipas propozimit. 
 

Ndjekja penale për këto vepra, është e kushtëzuar me propozimin e të dëmtuarit. Nga i dëmtuari 

varet se a do të këtë ndjekje penale, i cili ne çdo fazë të procedurës mundë ta tërheq propozimin 

për ndjekje.  

 

 

1.6 Përmbajtja e aktakuzës 

 

Kodi i Procedurës Penale ne nenin 240, saktësisht ka përcaktuar se aktakuza duhet të përmbajë 

elementet e domosdoshme, si: 

 

1. Përcaktimin e Gjykatës ku do të mbahet shqyrtimi gjyqësorë. 

2. Emrin dhe mbiemrin e të pandehurit dhe të dhënat e tij personale. 

3. Të dhënat nëse është shqiptuar paraburgimi dhe sa kohë ka zgjatur ose masat e 

urdhëruara kundër të pandehurit për sigurimin e pranisë se tij, nëse ai ndodhet ne liri dhe 

nëse ai është liruar para ngritjes se aktakuzës, sa është mbajtur në paraburgim. 

4. Kohën dhe vendin e kryerjes se veprës penale, objektin ne 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. 
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5. Emërtimin ligjor të veprës penale duke iu referuar dispozitave të Kodit Penal. 

6. Rekomandimin për provat qe duhet prezantuar ne shqyrtimin gjyqësor se bashku me 

emrat e dëshmitarëve dhe eksperteve, shkresat qe duhet lexuar dhe sendet qe duhet marrë 

si provë. 

7. Shpjegimin e arsyeve për ngritjen e aktakuzës bazuar ne rezultatin e hetimit dhe provat 

qe vërtetojnë faktet kryesore. 

8. Nëse është zbatuar mundësia hetuese e veçantë, ne akuzë duhet të ceken emrat e 

gjyqtarëve të kolegjit qe ka drejtuar mundësin hetuese të veçantë. 

9. Aktakuza përcakton me saktësi çdo ndërtesë, pasuri të paluajtshme, pasuri të luajtshme, 

fonde apo pasuri tjera që mundë t’i nënshtrohet konfiskimit. Aktakuza po ashtu 

përshkruan provat e nevojshme që kërkohen për të arsyetuar konfiskimin nga Kapitulli 

XVIII i KPPK-së. 
 

Përveç elementeve të domosdoshme, aktakuza mundë të përmbajë edhe elementet fakultative, si: 

 

1. Propozimin për caktimin e paraburgimit ndaj të pandehurit qe gjendet ne liri. 

2. Propozimin qe i pandehuri të lirohet nga paraburgimi nëse ndaj tij është caktuar 

paraburgimi. 

3. Propozimi për zbatimin e procedurës se përbashkët sipas nenit 35 të KPPK-së. 

 

Këto elemente konsiderohen fakultative për faktin se Prokurori i Shtetit mundë t’i paraqesë 

bashkë me aktakuzë, por mundë t’i paraqesë edhe pas ngritjes se aktakuzës. 53 

 

 

1.7 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësit do të ndahen në grupe, të cilëve do tu jepen disa raste të imagjinuara dhe të njëjtit 

bazuar ne raste do të identifikojnë dhe hartojnë llojin e aktit akuzues. Nga ky ushtrim kandidatët 

do të kenë mundësi që të hartojnë, varësisht nga grupi të gjitha llojet e akteve akuzuese të 

prezantuara më lartë, dhe më pas do të shtrohet për diskutim rregullshmëria e atyre akteve.  

 

1.8 Përmbledhje 

 

Ne këtë temë janë dhënë shpjegime lidhur me kuptimin e nocionit të aktakuzës, ne cilën fazë të 

procedurës penale bënë pjesë aktakuza, kush është personi i autorizuar për ngritjen e aktakuzës, 

kur fillon dhe kur përfundon faza e akuzimit, kur Prokurori i Shtetit mundë të paraqet urdhrin 

ndëshkimor se bashku me aktakuzë, cilat janë llojet e akteve akuzuese si dhe cilat janë elementet 

e aktakuzës.  

  

   

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
53 E drejta e procedurës penale, faqe 335: Ejup Sahiti dhe Rexhep Murati 
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2. Elementet e domosdoshme të aktakuzës 

 

2.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim do të jepen shpjegime lidhur elementet e domosdoshme të aktakuzës, 

specifikat e secilit nga këto elemente, veprimet procedurale që duhet të ndërmerren gjatë 

procedurës në rast mungese të ndonjë prej këtyre të elementeve të domosdoshme të aktakuzës si 

dhe pasojat. 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Dallojnë secilin element të aktakuzës; 

- Vlerësojnë secilin element të aktakuzës; 

- Hartojnë aktakuzën me të gjitha elementet e saj. 

 

 

2.3 Përcaktimi i Gjykatës ku do të mbahet shqyrtimi gjyqësorë 

 

Përcaktimi i Gjykatës ku do të mbahet shqyrtimi gjyqësor, është njëri nga elementet e 

domosdoshëm të aktakuzës. Organizimi dhe juridiksioni i Gjykatave në Republikën e Kosovës, 

bazuar ne nenin 103 të Kushtetutës seë Kosovës, rregullohet me ligj. Përmes përcaktimit të 

Gjykatës, Prokurori i Shtetit e orienton kompetencën lëndore dhe territoriale të Gjykatës. 

 

Kompetenca lëndore përcaktohet sipas lartësisë se dënimit të cilin mundë ta shqiptoj Gjykata, 

ndërsa kompetenca territoriale, bazuar në Kodin e Procedurës Penale nenin 29, në parim 

përcaktohet sipas vendit ku është kryer ose është tentuar të kryhet vepra penale ose brenda 

territorit ku është shkaktuar pasoja. 

 

 

2.4 Të dhënat personale të të pandehurit  

 

Emri dhe mbiemri i të pandehurit dhe të dhënat e tij personale, janë elementi i dytë i 

domosdoshëm i aktakuzës, të dhëna këto qe sigurohen nga momenti i marrjes në pyetje për herë 

të parë nga i akuzuari. Të dhënat personale qe duhet t’i përmbaj aktakuza janë: emri dhe 

mbiemri 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 din shkrim 

lexim, shkollimin e tij, a ka të ardhura personale dhe pozitën e tij materiale, a është ndonjë 

procedurë penale kundër tij për ndonjë vepër tjetër penale ne zbatim e sipër, dhe nëse është i 

mitur, identitetin e përfaqësuesit të tij ligjor, nëse gjendet ne paraburgim koha dhe zgjatja e 

paraburgimit ose masave tjera të urdhëruara dhe nëse është liruar nga paraburgimi para ngritjes 

se aktakuzës, sa kohë ka qëndruar në paraburgim. 

 

 

2.5 Dispozitivi (përmbajtja)  

 

Përveç përcaktimit të Gjykatës dhe të dhënave personale, aktakuza duhet të përmbajë edhe 

dispozitivin që nënkupton: kohën dhe vendin e kryerjes se veprës penale, objektin ne të cilin 
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është kryer, mënyrën dhe motivin e kryerjes,  mjetin me të cilin është kryer vepra penale, pasojat 

e shkaktuara, lartësinë e dëmit sidomos nëse është element qenësor i veprës penale, si dhe 

rrethanat tjera të nevojshme për të përcaktuar me saktësi veprën penale.  

 

Prokurori i Shtetit me rastin e hartimit të aktakuzës, duhet të tregoj kujdes që dispozitivi të jetë i 

qartë, konciz dhe pa elemente të tepruara që do ta bënin dispozitivin të pa kuptueshëm dhe 

kontradiktor. Përshkrimi i dispozitivit, çdoherë duhet të bazohet në prova dhe fakte të cilat janë 

siguruar ne fazën e hetimit, e që paraqesin bazën fundamentale të aktakuzës.  

 

 

2.6  Emërtimi ligjor i veprës penale  
 

Emërtimi ligjor (kualifikimi) i veprës penale, bazohet në Kodin Penal të Republikës se Kosovës. 

Emërtimi ligjor është produkt i dispozitivit të aktakuzës dhe Prokurori i Shtetit duhet të jetë 

shumë i saktë ne këtë pjesë të aktakuzës. Gjykata nuk është e lidhur me kualifikimin e bërë nga 

Prokurori sa i përket veprës penale. 

 

 

2.7 Propozimi i provave 

 

Rekomandimi për provat qe duhet të prezantohen ne shqyrtim gjyqësor (propozimi), është pjesë 

e domosdoshme e aktakuzës. Prokurori i Shtetit ne aktakuzë duhet t’i propozoj provat qe do të 

prezantohen ne shqyrtim gjyqësor, mbi bazën e të cilave është ngritur akti akuzues, ngase për të 

shërbyer një e dhënë si provë-argument, është parakusht qe ajo të propozohet. Praktika jonë, sa i 

përket kësaj pjese të aktakuzës është e tillë  qe, se pari i propozohet Gjykatës qe të ftohet 

Prokurori i Shtetit ne shqyrtim gjyqësor, pastaj i pandehuri sipas adresës  ne shënimet personale, 

emrat e dëshmitarëve dhe ekspertëve varësisht nga numri i tyre dhe vlerësimi i Prokurorit se a 

duhet të ftohen si dhe të dëmtuarit si rezultat i veprës penale. Përveç provave të cekura me lartë, 

Prokurori i Shtetit mundë të propozoj edhe prova materiale siç janë p.sh: veglat dhe mjetet me të 

cilat është kryer vepra penale (arma, mjetet për falsifikim etj.), dokumentet e ndryshme, 

regjistrimet teknike-vizuele etj. Prokurori i Shtetit gjatë fazës se hetimit grumbullon provat e 

nevojshme për vërtetimin e fakteve mbi bazën e të cilave e ngritë aktakuzën, andaj është çështje 

e Prokurorit të vlerësoj se mbi bazën e cilave provave do ta mbështesë aktakuzën. 

  

 

2.8 Arsyetimi i aktakuzës  

 

Element tjetër i rëndësishëm dhe i domosdoshëm i aktakuzës është edhe shpjegimi i arsyeve për 

ngritjen e të njëjtës. Në arsyetim Prokurori i Shtetit bënë një analizë argumentuese dhe juridike, 

ne drejtim të ligjshmërisë se saj, duke argumentuar gjendjen faktike të paraqitur ne dispozitiv të 

aktakuzës. Prokurori duhet te arsyetoj qartë elementet qenësore të veprës penale sipas 

kualifikimit dhe të tregoj se  përmes provave ne të cilat është mbështetur aktakuza është 

vërtetuar gjendja faktike e përshkruar  si ne dispozitiv, pra duhet ta argumentoj se i pandehuri 

me veprimet e tij ka ndërtuar figurën e veprës penale e cila i vihet ne barrë. 

   

  

2.9 Emrat e gjyqtarëve (mundësia hetuese e veçantë)  

 

Kodi i Procedurës Penale ne nenin 149, ka paraparë mundësin hetuese të veçantë, qe nënkupton 

se Prokurori i Shtetit, viktima, mbrojtësi i viktimave, i pandehuri ose mbrojtësi i tij, mund të 

kërkoj nga Gjyqtari i procedurës paraprake të merr dëshmi nga dëshmitari ose të kërkoj 
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ekspertizë me qellim të ruajtjes se provës kur ekziston një mundësi e veçantë për marrjen e 

provës se rëndësishme ose kur ka rrezik të konsiderueshëm se kjo provë nuk do të mundë të 

merrej gjatë shqyrtimit gjyqësor. Sipas paragrafit 3 të nenit 149 të KPPK-së, Gjyqtari i 

procedurës paraprake cakton dy gjyqtarë tjerë ne panel për mundësin hetuese të veçantë. Nëse 

është zbatuar kjo procedurë, Prokurori është i obliguar qe ne propozim të aktakuzës t’i paraqesë 

emrat e Gjyqtarëve të cilët kanë qenë ne panel ne mundësin hetuese të veçantë, për faktin se, se 

paku njeri nga këta Gjyqtarë caktohet si kryetarë i trupit gjykues ose caktohet ne trupin gjykues 

gjatë shqyrtimit gjyqësorë. 

 

 

2.10 Propozimi për konfiskim  

 

Neni 69 par. 1 i Kodit Penal të Republikës se Kosovës, në mënyrë të qartë përcakton se sendet e 

përdorura apo të destinuara për kryerjen e veprës penale apo sendet të cilat janë rezultat i 

kryerjes se veprës penale do të konfiskohen. Po ashtu edhe neni 96 par. 1 të KPRK-së, përcakton 

se askush nuk mund ta mbaj dobinë pasuror të fituar me anë të kryerjes se veprës penale. Në 

kontekst të kësaj, Prokurori i Shtetit ne fazën e hetimeve, fillimisht duhet të identifikoj pasurit qe 

mundë t’i nënshtrohen konfiskimit ne fazën e mëvonshme, pastaj ta bllokoj pasurinë përmes 

ngrirjes se përkohshme nga Prokurori, urdhrit ndalues dhe masës se përkohshme nga Gjykata, 

për t’ia pamundësuar të pandehurit lëvizjen apo fshehjen e pasurisë se dyshimtë.  

 

Të gjitha pasuritë, qe janë objekt i urdhrit nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga 

neni 266 i KPPK-së, duhet të ceken ne aktakuzë ne pajtim me nenin 241 par. 1 nen par. 1.9 i 

KPPK-së, deri para shqyrtimit të dytë, ne të kundërtën pronari i sendit të sekuestruar mundë të 

paraqesë kërkesë të gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues për t’i liruar pasurinë. 

Do të ishte e pa mjaftueshme qe Prokurori të paraqes vetëm propozimin për konfiskim të 

pasurisë, nëse këtë propozim nuk e mbështet ne prova me të cilat do të vërtetohej fakti se pasuria 

e propozuar për konfiskim ka qenë dobi pasurore e veprës penale, neni 275 i KPPK-së.  

 

 

2.11 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësit do të ndahen ne grupe dhe do të hartojnë aktakuzë përshtatshmërisht me elementet 

e aktakuzës, sipas nenit 240 të KPPK-së, e pastaj të gjitha grupet se bashku do të debatojnë 

lidhur me aktakuzat e hartuara. 

 

 

2.12 Përmbledhje 

 

Ne këtë temë janë dhënë shpjegime lidhur me elementet e domosdoshme të aktakuzës, rëndësinë 

e tyre me rastin e ngritjes se aktakuzës. Nëpërmjet këtij prezantimi jemi munduar që të 

paraqesim të gjitha aspektet praktike gjatë hartimit të elementeve të domosdoshme të aktakuzës 

të cilat janë me rëndësi në punën praktike të prokurorit, me qëllim që  kandidatët të përgatiten 

për zbatim praktik të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me aktakuzën.  
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3. Ngritja e aktakuzës 
 

3.1 Hyrje 

 

E gjithë procedura e hetimeve duhet të jetë orientohet dhe të jetë në funksion të ngritjes së 

aktakuzës e cila konsiderohet si fazë e dytë dhe mjaft e rëndësishme e procedurës penale. Ne 

këtë prezantim do të jepen shpjegime lidhur me procedurën e ngritjes se aktakuzë, shkresat qe 

Prokurori ia bashkangjet aktakuzës me rastin e ngritjes si dhe materialet të cilat i jepen të 

pandehurit jo me vonë se ngritja e aktakuzës. 

 

 

3.2 Objektivat e trajnimit 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë procedurën e ngritjes se aktakuzës. 

- Bëjnë identifikimin e shkresave të cilat i bashkëngjiten aktakuzës 

- Bëjnë identifikimin e materialit i cili i jepet të pandehurit. 
 

 

3.3 Procedura e ngritjes se aktakuzës dhe detyrat e gjyqtarit me rastin e pranimit të 

aktakuzës 

 

Prokurori i Shtetit si paditësi i vetëm i autorizuar, pas përfundimit të hetimit dhe mbledhjes se 

nevojshme të provave mbi të cilat do ta mbështetë aktakuzën, apo ne mënyrë të drejtpërdrejt kur 

vlerëson se informacionet me të cilat disponon, paraqesin dyshim të bazuar mirë se i pandehuri 

ka kryer vepër penale, e ngritë aktakuzën dhe të njëjtën ia paraqet Gjykatës kompetente.  

 

Aktakuza i paraqitet Gjykatës kompetente ne aq kopje sa ka të pandehur dhe mbrojtës të tyre dhe 

një kopje shtesë për Gjykatën. Gjithashtu, Gjykatës se bashku me aktakuzë i dërgohet komplet 

edhe lënda e hetimit. 

 

Gjykata pas pranimit të aktakuzës, të njëjtën ia cakton gjyqtarit ose trupit gjykues, përmes një 

procesi transparent dhe të drejtë për caktimin e lëndëve. Është me rëndësi të theksohet se nëse 

është zbatuar mundësia hetuese e veçantë, njërit nga gjyqtarët e kolegjit i cili  ka marrë pjesë ne 

këtë procedurë, caktohet si gjyqtarë i rastit sipas aktakuzës (neni 242 par. 2  KPPK). 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, me ta pranuar aktakuzën,  kujdeset sipas 

detyrës zyrtare lidhur me kompetencën mbi çështjen qe përbën aktakuzën, e pastaj brenda 

tridhjetë (30) ditëve pas ngritjes se aktakuzës, e cakton shqyrtimin fillestar, ndërsa kur i 

pandehuri gjendet ne paraburgim, Gjykata cakton shqyrtimin fillestar brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditëve pas ngritjes se aktakuzës (neni 242 par. 3, 4 dhe 5 KPPK). 

 

Gjyqtari kur e pranon aktakuzën, sipas detyrës zyrtare e kontrollon të njëjtën ne aspektin e 

bazueshmërisë, qe nënkupton se Gjykata do të vendos nëse aktakuza do të procedohet ne 

shqyrtim gjyqësor ose do të pushohet procedura penale. 

 

Aktakuza me rastin e paraqitjes, duhet të jetë e plotë, e qartë dhe e kuptueshme ne aspektin 

përmbajtjesorë, përndryshe nëse aktakuza është e pakuptueshme ose nëse nuk e përmban atë qe 

është e nevojshme qe të mundë të veprohet sipas saj, Gjyqtari bazuar ne nenin 442 par. 4 e 

thërret paraqitësin e saj, konkretisht Prokurorinë qe brenda afatit gjyqësor të përcaktuar nga 
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Gjykata, ta korrigjoj apo plotësoj. Nëse Prokurori nuk vepron sipas kërkesës dhe udhëzimeve të 

Gjykatës, Gjykata e hudh poshtë parashtresën (aktakuzën). Ne çdo rast kur Gjyqtari kërkon 

plotësimin e aktakuzës, duhet t’ia tërheq vërejtjen paraqitësit të saj, për pasojat e mosveprimit.  

 

 

3.4 Shkresat që e plotësojnë aktakuzën 

 

Aktakuza parimisht i paraqitet Gjykatës e kompletuar duke ia bashkangjitur edhe materialin e 

grumbulluar në fazën e hetimit. Prokurori i Shtetit në të njëjtën kohë me paraqitjen e aktakuzës, 

në çdo moment kur e sheh të nevojshme mundë të paraqesë edhe shkresa tjera të cilat e 

plotësojnë aktakuzën. 

 

Shkresat që e plotësojnë aktakuzën, e që mund t’i paraqet Prokurori, mund të jenë, si ne vijim: 

- Mbështetja e pohimit, dhe 

- Kërkesa e Prokurorit për të vazhduar apo për të zbatuar ndonjë nga masat për sigurimin e 

pranisë së të pandehurit në procedurë. 
 

Mbështetja e pohimit, është një dokument i paraqitur nga pala në mbështetje të dëshmisë apo 

provës qe nuk është drejtpërdrejt e arritshme ne shqyrtim gjyqësor. Mbështetja e pohimit cakton 

prova tjera të pranishme që mbështesin dëshminë apo provën në fjalë. Mbështetja e pohimit ka 

për qëllim të tregoj se prova në fjalë nuk do të ishte prova e vetme apo vendimtare në mbështetje 

të aktgjykimit me të cilin i pandehuri shpallet fajtorë, (neni 19 par.1.31 të KPPK-së). 

 

Mbështetja e pohimit nga Prokurori i Shtetit, paraqitet atëherë kur Prokurori synon të mbështetet 

në deklaratat e mëparshme nga neni 261 ose deklaratat  e siguruara nga neni 219 par. 6 të KPPK-

së, (neni 263 par.1 KPPK). 

 

Mbështetja e pohimit duhet të përmbajë: 

- Përshkrimin e dëshmive, deklaratën apo provën tjetër ne të cilën prokurori i shtetit synon të 

mbështetët e qe do të ishte e kufizuar sipas nenit 262 të KPPK-së. 

- Përshkrimin e shkurtër të dëshmive, shkresës apo provës që vërteton të dhënat fajësuese 

nga provat e cekura ne nën paragrafin 2.1 të të par. 2 të nenit 263 të KPPK-së. 
 
 

3.5 Materialet të cilat i jepen të pandehurit me ngritjen e aktakuzës  
  

Njëri nga parimet e procedurës penale sipas KPPK-së, është edhe parimi kontradiktorë dhe i 

barazisë se armeve, i cili u mundëson dhe siguron palëve një pozitë juridike të barabartë me 

rastin e ushtrimit të funksioneve të tyre dhe përfaqësimit të interesave ne procedurën penale. Nga 

kjo rrjedh se palët ne procedurën penale duhet të jenë të barabarta dhe rregullat procedurale t’iu 

mundësojnë pjesëmarrje dhe t’iu japin autorizime të njëjta. 

 

Bazuar  ne këtë parim dhe për hirë të efikasitetit të procedurës penale, Kodi i Procedurës Penale 

ne nenin 244 të tij, ka paraparë obligimet e Prokurorit të Shtetit për t’i siguruar të pandehurit  

apo mbrojtësit të tij materialet të cilat janë ne posedim, ne kontroll ose ne mbrojtje të tij, nëse 

këto materiale nuk i janë dhënë të pandehurit apo mbrojtësit të tij gjatë hetimit. 

 

Materialet të cilat Prokurori i Shtetit është i obliguar t’ia siguroi të pandehurit apo mbrojtësit të 

tij janë: 

1. Procesverbalet mbi deklarimet ose pohimet, të nënshkruara apo të përshkruara nga i 

pandehuri. 
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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 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. 

4. Rezultatet e ekzaminimit fizik dhe mendorë, testet shkencore ose eksperimentet e bëra 

lidhur me çështjen. 

5. Kallëzimet penale dhe raportet e policisë  

6. Përmbledhjet ose referencat për provat materiale  të mbledhura gjatë hetimit. 

 

Të gjitha deklarimet e dëshmitarëve, të pandehurit i vihen ne dispozicion ne gjuhën qe ai e 

kupton dhe e flet. Nëse Prokurori i Shtetit edhe pas ngritjes se aktakuzës siguron çfarëdo 

materiali të ri, është i obliguar qe brenda dhjetë (10) ditësh nga pranimi, t’ia siguroi të njëjtat të 

pandehurit apo mbrojtësit të tij. Duhet të jemi të kujdesshëm qe të bëjmë dallimin e kësaj faze të 

procedurës kur Prokurori është i obliguar qe t’ia ofroj të gjithë materialin të pandehurit apo 

mbrojtësit të tij, nga faza e procedurës hetimore kur Prokurori i Shtetit, duke u bazuar ne nenin 

213 par. 6 dhe 7, mundet që t’ia refuzoj të pandehurit apo mbrojtësit të tij kërkesën për të pas 

qasje ne shkresat e lëndës, nëse vlerëson se ka gjasa reale se shikimi i shkresave të lëndës do të 

rrezikonte qëllimin e hetimit jetën ose shëndetin e njerëzve. 

 

Kur jemi të obligimi i prezantimit të materialeve, është më rëndësi të theksohet se përveç 

Prokurorit që duhet t’i përmbushë obligimet ndaj të pandehurit sa i përket materialit të 

grumbulluar gjatë hetimit edhe i pandehuri ose mbrojtësi i tij sipas nenit 256 par. 1 të KPPK-së, 

në shqyrtimin e dytë, obligohet qe Prokurorit të Shtetit t’i paraqet: 

- Njoftimin për qëllimin e prezantimit të alibitë, duke precizuar vendin ose vendet ku i 

pandehuri pohon të ketë qenë në kohen e kryerjes se veprës penale dhe emrat e 

dëshmitarëve dhe çdo provë tjetër që e mbështet alibinë; 

- 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; 

- Njoftimin për emrat e dëshmitarëve të cilët mbrojtja synon t’i thërret për të dëshmuar. 

 

I pandehuri ose mbrojtësi në çdo kohë para shqyrtimit gjyqësor, është i obliguar që t’i  plotësoj 

informatat qe i ka në dispozicion dhe t’ia paraqes Prokurorit të Shtetit. Kodi i Procedurës Penale 

në nenin 256 par. 3, ka përcaktuar se nëse mbrojtësi nuk i përmbushë detyrimet ndaj Prokurorit, 

Gjykata mundë t’i shqiptoj gjobë deri në 250 euro dhe pastaj ta njoftoj edhe Odën e Avokatëve. 

  

3.6 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësin qe të debatojnë lidhur me temat e prezantuara dhe të bëjnë 

pyetje.  

 

3.7 Përmbledhje 

 

Ne këtë temë janë dhënë shpjegime lidhur me procedurën e ngritjes se aktakuzës, pastaj është 

bërë identifikimi i shkresave të cilat i bashkëngjiten aktakuzës si dhe jemi munduar qe të bëjmë 

identifikimin e materialit cili i jepet të pandehurit pas ngritjes se aktakuzës. Po ashtu nëpërmjet 

këtij prezantimi jemi munduar që të paraqesim të gjitha aspektet praktike lidhur me ngritjen e 

aktakuzës e qe është me rëndësi në punën praktike të prokurorit, me qëllim që kandidatët të 

përgatiten për zbatim praktik të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me ketë çështje.  
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4. Të drejtat e të pandehurit pas pranimit të aktakuzës 

 

4.1 Hyrje 

 

Pas pranimit të aktakuzës, Gjyqtari është i obliguar qe brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh ta 

cakton shqyrtimin fillestar, ku do të sigurohet qe i pandehuri te pajiset me aktakuzë dhe ta 

njoftoi të pandehurin me te drejtat e tij sa i përket  provave ne të cilat mbështetët aktakuza dhe 

kërkesës për hudhje të aktakuzës.  Andaj ne këtë prezantim do të jepen shpjegime të detajuara 

lidhur me te drejtat e të pandehurve pasi qe ta pranojnë aktakuzën, ne shqyrtimin fillestar, 

shqyrtimin e propozimeve nga gjyqtari dhe vendosja lidhur me këto propozime.  

 

 

4.2 Objektivat e trajnimit 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë të drejtat e të pandehurve pasi qe ta pranojnë aktakuzën. 
 
 

4.3 Të drejtat e të pandehurit pasi qe i është dorëzuar aktakuza 

 

Në një nga prezantimet e mëparshme është theksuar se Gjyqtari kur e pranon aktakuzën, sipas 

detyrës zyrtare e kontrollon të njëjtën në aspektin e bazueshmërisë, që nënkupton se Gjykata do 

të vendos nëse akuza do të procedohet në shqyrtim gjyqësor ose do të pushohet procedura 

penale. 

 

Pasi qe Gjyqtari vlerëson se aktakuza është e plotë ne aspektin e bazueshmërisë, brenda 30 

(tridhjetë) ditësh e cakton shqyrtimin fillestar në të cilin duhet të jenë të pranishëm Prokurori i 

Shtetit, i pandehuri - të pandehurit dhe mbrojtësi i tij nëse ka.  

 

Gjyqtari, gjatë këtij shqyrtimi i jep të pandehurit – pandehurve një kopje të aktakuzës nëse me 

parë nuk e kanë pranuar nga Prokurori i Shtetit. 

 

Pasi qe gjyqtari, të jetë siguruar që Prokurori i Shtetit i ka përmbushur detyrimet e tij sipas nenit 

244 të KPPK-së që kanë të bëjnë me zbulimin e provave, e udhëzon të pandehurin me të drejtat e 

tij në raport me aktakuzën dhe provat në të cilat bazohet.  

 

Nga kjo rrjedhë se në këtë fazë të procedurës,  e para shqyrtimit të dytë, të pandehurit kanë të 

drejtë: 

 

- Paraqesin kundërshtimet e tyre për provat e cekura ne aktakuzë; 

- Paraqesin kërkesat për hudhje të aktakuzës nëse është e ndaluar ligjërisht dhe; 

- Paraqesin kërkesë për hudhje të aktakuzës për shkak të mos përshkrimit të veprës penale 

sipas ligjit.  

Sa i përket kundërshtimit të provave, neni 249 par. 1 i KPPK-së, përcakton se i pandehuri mundë 

ta bëjë një gjë të tillë, para shqyrtimit të dytë, për këto arsye: 

 

- Kur provat nuk janë marrë në mënyrë të ligjshme nga policia, Prokurori i Shtetit, ose 

organi tjetër qeveritar. 

- Provat janë ne kundërshtim me rregullat nga kapitulli XVI i KPPK-se (Provat), ose 

- Ka bazë të artikulueshme që Gjykata të çmojë provën si thelbësisht të pa mbështetshme. 
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Ndërsa sa i përket kërkesës  për hudhje të aktakuzës, neni  250 par.1 i KPPK-së, ka përcaktuar se 

i pandehuri mundë ta bëjë një gjë të tillë para shqyrtimit të dytë, për këto arsye: 

 

- Vepra për të cilën akuzohet nuk përbënë vepër penale; 

- Ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale; 

- Ka kaluar afati i parashkrimit të veprës penale vepra penale është përfshirë ne falje ose 

ekzistojnë rrethana tjera të cilat e pengojnë ndjekjen, ose; 

- 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 aktakuzën. 

 

Krahas këtyre të drejtave të të pandehurve, Kodi i Procedurës Penale ne nenin 251, për hire të 

zbatimit të parimit kontradiktor, ka paraparë mundësin e Prokurorit qe lidhur me kundërshtimin 

e provave dhe kërkesën për hudhje të aktakuzës të përgjigjet gojarisht ose me shkrim ne 

shqyrtimin e dytë. 

 

Lidhur me propozimet dhe kërkesat e paraqitura nga i pandehuri, Gjyqtari merr aktvendim me 

shkrim të arsyetuar, me të cilin rast e aprovon ose e refuzon propozimin apo kërkesën, ndaj të 

cilit palët kanë të dejtë ankese e cila paraqitet brenda 5  (pesë) ditëve nga pranimi i aktvendimit 

me shkrim.   

 

 

4.4 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësin qe të debatojnë lidhur me temat e prezantuara dhe të bëjnë 

pyetje.  

 

 

4.5 Përmbledhje 

 

Ne këtë temë janë dhënë shpjegime lidhur me te drejtat e te pandehurve qe janë të përcaktuara 

me Kodin e Procedurës Penale të cilat vinë ne shprehje prej shqyrtimit fillestarë, konkretisht për 

të drejtën për t’i kundërshtuar provat dhe te drejtën e kërkesës për hudhje të aktakuzës. Mandej 

janë dhënë shpjegime edhe lidhur me detyrimet e gjyqtarit për të vendosur lidhur me propozimet 

dhe kërkesat e të pandehurve. Po ashtu nëpërmjet këtij prezantimi jemi munduar që të paraqesim 

zbatimin e këtyre te drejtave ne aspektin praktik  e qe është  me rëndësi në punën praktike të 

prokurorit, me qëllim që  kandidatët të përgatiten për zbatim praktik të dispozitave ligjore që 

kanë të bëjnë me ketë çështje.  
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5. Ndryshimi, zgjerimi dhe hudhja e aktakuzës 

 

5.1 Hyrje 

 

Aktakuza paraqitet nga Prokurori, në Gjykatën kompetente, duke u bazuar ne provat mbi të cilat 

janë siguruar ne fazën e hetimit. Mirëpo Kodi i Procedurës Penale, ka paraparë mundësin qe 

Prokurori edhe pas ngritjes se aktakuzës, të njëjtën ta ndryshoj dhe ta zgjeroj e po ashtu nëse 

gjyqtari e vlerëson te njëjtën mundë ta hudhë.  Andaj ne këtë prezantim do të jepen shpjegime të 

detajuara lidhur me mundësin dhe arsyet e ndryshimit, dhe zgjerimit të aktakuzës nga Prokurori i 

Shtetit,  si dhe mundësin e hudhjes se saj nga gjyqtari kompetent, kur ai e vlerëson një gjë të 

tillë. 

 

 

5.2 Objektivat e trajnimit 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë momentet dhe rastet se kur prokurori i Shtetit mundë të bëjnë ndryshimin dhe 

zgjerimin e aktakuzës. 

- Identifikojnë shkaqet e hudhjes se aktakuzës nga  Gjyqtari. 

 

 

5.3 Ndryshimi i aktakuzës 

 

Në prezantimet e mëhershme kemi theksuar se Prokurori i Shtetit mundë ta ngritë aktakuzën ne 

mënyrë të drejtpërdrejt kur konsideron se informacionet me të cilat ai disponon për veprën 

penale dhe kryerësin e saj, paraqesin dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër 

penale apo vepra penale, (neni 240 par. 1 KPPK), dhe si rezultat i zhvillimit të hetimeve, (pas 

hetimeve). 

 

Kodi i Procedurës Penale, ka paraparë mundësin qe Prokurori i Shtetit edhe pasi qe e ka ngritur 

aktakuzën, të njëjtën ta ndryshojë. 

 

Bazuar në dispozitat e KPPK-së, ndryshimi i aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit mundë të 

bëhet ne dy momente të caktuara, dhe atë: 

 

- Në momentin kur i pandehuri para shqyrtimit të dytë ka paraqitur kërkese për hudhje të 

aktakuzës, dhe 

- Gjatë shqyrtimit gjyqësor, sidomos gjatë procedurës provuese. 

 

I pandehuri, pas pranimit të aktakuzës ne shqyrtimin fillestar, ka të drejtë të paraqes kërkesë për 

hudhje të saj, për arsyet e përcaktuara ne nenin 250 par. 1 të KPPK-së.  

 

Neni 252 i KPPK-së, ka paraparë mundësin qe Prokurori i Shtetit ta ndryshoj aktakuzën, pas 

pranimit të kërkesës nga i pandehuri për hudhje të saj kur vlerëson se aktakuza mundë të 

rregullohet me ndryshim. Prokurori, aktakuzën e ndryshuar ne këtë fazë, e paraqet brenda një 

jave nga shqyrtimi i dytë ne pajtim me nenin 241 të KPPK-së, (elementet e aktakuzës).  

 

Karakteristikë e këtij ndryshimi të aktakuzës, është fakti se nëse aktakuza e ndryshuar paraqitet 

kundër një të pandehuri ose disa të pandehurve, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues cakton shqyrtimin fillestar nga neni 245 i KPPK-së, sikurse aktakuza të ishte e re. Në 
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rastet kur paraqitet aktakuza e re, brenda fatit ligjor ne pajtim me  të nenin 241 të KPPK-së, i 

pandehuri mundë të paraqesë kundërshtime të reja nga neni 249 ose kërkesë nga neni 250 i 

KPPK-së, por vetëm për ato pjesë të aktakuzës të cilat janë ndryshuar. I pandehuri po ashtu 

krahas kundërshtimeve të reja, mundë të paraqesë serish kundërshtimet e mëparshme nga neni 

249 ose kërkesat nga neni 250 i KPPK-së, e nëse nuk i paraqet serish kundërshtimet apo 

kërkesat, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendos se ato kundërshtime apo 

kërkesa nuk janë relevante për aktakuzën dhe nuk i shqyrton me tej. 

 

Prokurori mundë të ndryshoj aktakuzën vetëm një herë, përveç ne rastet kur siguron të dhëna të 

reja qe bëjnë të nevojshme ndryshimin e aktakuzës. Përveç mundësisë se ndryshimit te aktakuzës 

se cekur me lartë, Prokurori i Shtetit ndryshimin e aktakuzës mundë ta bëjë edhe ne shqyrtim 

gjyqësor, kur konstaton se provat e shqyrtuara tregojnë se gjendja faktike e paraqitur ne aktakuzë 

është ndryshuar, neni 350 i KPPK-së. 

 

Në këtë fazë mundë ta ndryshoj aktakuzën gojarisht, e po ashtu mundë të propozojë qe shqyrtimi 

gjyqësor të ndërpritet për përgatitjen e aktakuzës se re. Në rastet kur gjyqtari lejon ndërprerjen e 

shqyrtimit gjyqësor për përgatitjen e aktakuzës sipas kërkesës se Prokurorit, atëherë i cakton një 

afat Prokurorit se kur duhet ta paraqesë aktakuzën e re, e pastaj kopjen e aktakuzës se re ia 

dërgon të pandehurit.  

 

Nëse Prokurori nuk e paraqet ne afatin e caktuar aktakuzën e re, atëherë Gjykata vazhdon 

shqyrtimin gjyqësor ne bazë të aktakuzës se mëparshme. Kur Prokurori ndryshon aktakuzën, i 

akuzuari ose mbrojtësi i tij mundë të propozojnë ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor me qellim të 

përgatitjes se mbrojtjes, e trupi gjykues bazuar ne këtë kërkesë e kur thelbi i aktakuzës ka 

ndryshuar ose është zgjeruar, mundë ta ndërpresë shqyrtimin gjyqësor për t’i dhënë mundësi të 

pandehurit përgatitjen e mbrojtjes. 

 

 

5.3 Zgjerimi i aktakuzës 

 

Përveç ndryshimit të aktakuzës ne Kodin e Procedurës Penale nenin 351, është paraparë 

mundësia e Prokurorit të Shtetit qe ta zgjeroj aktakuzën. Mundësia për  zgjerim të aktakuzës nga 

Prokurori i Shtetit, vjen ne shprehje kur i akuzuari ne shqyrtim gjyqësor kryen çfarëdo vepre 

penale ose nëse gjatë shqyrtimit gjyqësor zbulohet ndonjë vepër penale e mëparshme e të 

akuzuarit. Në rastet e tilla, trupi gjykues ne shqyrtim gjyqësor ne bazë të akuzës se Prokurorit të 

Shtetit, e cila mundë të paraqitet edhe gojarisht, mundë t’i përfshijë veprat penale qe kryhen ne 

shqyrtim gjyqësor dhe ato për të cilat me parë nuk janë ditur e qe janë zbuluar ne atë shqyrtim 

gjyqësor. 

 

Gjykata po ashtu ka mundësinë qe ta ndërpresë shqyrtimin gjyqësor, pas zgjerimit të aktakuzës 

nga Prokurori i Shtetit, me qellim për t’i dhënë kohë mbrojtjes për t’u përgatitur për pjesën e 

zgjeruar të aktakuzës. Po ashtu, gjykata ka edhe një mundësi ne rastin konkret, qe pas dëgjimit të 

palëve, të vendos qe për veprat penale për të cilat është zgjeruar aktakuza, të gjykoj veçmas të 

akuzuarin. 

 

Në praktikë mundë te ndodhë qe për veprat penale për të cilën është zgjeruar aktakuza, të jetë 

kompetent për të vendosur ndonjë departament tjetër ne kuadër të Gjykatës themelore, e ne rastet 

e tilla 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 me të lartë kompetente për të marrë 

vendim. 
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5.4 Hudhja e aktakuzës 

  
Bazuar në Kodin e Procedurës Penale, aktakuza mund të hudhet nga gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupi gjykues ne faza të ndryshme të procedurës, qe nënkupton se këtë veprim 

procedural mundë ta ndërmerr si ne fazën kur ende nuk është caktuar shqyrtimi gjyqësor, e po 

ashtu edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor. 
 

Prokurori i Shtetit me rastin e paraqitjes se aktakuzës, duhet të jetë i kujdesshëm qe aktakuza të 

jetë e plotë, e qartë dhe e kuptueshme ne aspektin përmbajtjesorë, ne të kundërtën  nëse aktakuza 

është e pakuptueshme ose nëse nuk e përmban atë qe është e nevojshme qe të mundë të veprohet 

sipas saj, Gjyqtari bazuar ne nenin 442 par. 4 ka të drejtë t’ia kthej ne plotësim apo korrigjim të 

njëjtën paraqitësin e saj, konkretisht Prokurorit, cili nëse nuk vepron brenda afatit gjyqësor të 

përcaktuar nga Gjykata, Gjykata e hudh poshtë parashtresën (aktakuzën), pasi qe Prokurori me 

parë ka qene i njoftuar për pasojat e mosveprimit sipas udhëzimeve të gjykatës. Në një nga 

prezantimet e mëparshme të këtij moduli, kemi shtjelluar të drejtat e të pandehurit pas ngritjes se 

aktakuzës, sipas të cilës kemi kuptuar se i pandehuri ne shqyrtim fillestar ka të drejtë të pajiset 

me një kopje të aktakuzës, pastaj  të paraqes kundërshtimet e tij për provat e cekura ne aktakuzë, 

të paraqes kërkesë për hudhje të aktakuzës nëse është e ndaluar ligjërisht dhe të paraqes kërkesë 

për hudhje të aktakuzës për shkak të mos përshkrimit të veprës penale sipas ligjit. Në rastet kur i 

pandehuri paraqet kërkesë për hudhje të aktakuzës, Gjykata ne këtë fazë të procedurës, duhet të 

merr aktvendim me shkrim të arsyetuar dhe varësisht nga vlerësimi i tij e refuzon kërkesën ose e 

hudhë aktakuzën.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues, bazuar ne nenin 253 par. 1 të KPPK-së, merr 

aktvendim për hudhje të aktakuzës dhe pushim te procedurës penale, çdoherë kur çmon se: 

 

- Vepra me të cilën akuzohet i pandehuri, nuk përbën vepër penale. 

- Ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale. 

- Ka kaluar afati i parashkrimit të veprës penale vepra është përfshirë më amnisti apo falje, 

ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen, ose 

- Nuk ka prova ë mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka 

kryer veprën penale për të cilën akuzohet ne aktakuzë. 

 

Është me rëndësi te theksohet se gjyqtari ose kryetari i trupit gjykues me rastin e marrjes se 

vendimit për hudhje të aktakuzës, nuk detyrohet me kualifikimi juridik të veprës penale ashtu siç 

është parashtruar nga Prokurori i Shtetit ne aktakuzë. 

 

Sipas nenit 358 të KPPK-së, trupi gjykues ose gjyqtari i vetëm gjykues, edhe pas caktimit  të 

shqyrtimit gjyqësor, mundë të hudhë aktakuzën me aktvendim dhe atë kur: 

 

- Procedura është zbatuar pa kërkesën e Prokurorit të Shtetit 

- Ka munguar propozimi i kërkuar i të dëmtuarit ose leja e organit publik kompetent, apo 

nëse organi publik kompetent e ka tërhequr lejen, ose  

- Ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen 
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5.5 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë që të debatojnë lidhur me temat e prezantuara dhe të bëjnë 

pyetje.  

 

 

5.6 Përmbledhje 

 

Në këtë temë janë dhënë shpjegime të detajuara lidhur me mundësin dhe arsyet e ndryshimit, dhe 

zgjerimit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, si dhe mundësin e hudhjes se saj nga gjyqtari 

kompetent, kur ai e vlerëson një gjë të tillë. Po ashtu nëpërmjet këtij prezantimi jemi munduar që 

të paraqesim zbatimin e mundësive të tilla të Prokurorit dhe Gjyqtarit në aspektin praktik e që 

është  me rëndësi në punën praktike të Prokurorit, me qëllim që pjesmarrësit të përgatiten për 

zbatim praktik të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me ketë çështje.  
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6. Përfaqësimi i aktakuzës nga Prokurori i Shtetit në fazat  e shqyrtimit gjyqësor 

 

6.1 Hyrje 

 

Pas ngritjes së aktakuzës, dhe dorëzimit të saj në Gjykatë, e njëjta kalon nëpër disa faza të 

seancave gjyqësore me qëllim të shqyrtimit dhe vërtetimit të fajësisë apo pafajësisë së të 

pandehurit/ve. Në këtë aspekt, Prokurori i Shtetit përveç faktit se ka zhvilluar hetime dhe ka 

ngritur aktakuzën, ka obligim ligjorë që në përputhje me kompetencat e përcaktuara me Ligjin 

për Prokurorin e Shtetit, të përfaqësoj akuzën para gjykatës kompetente në kohën e përcaktuar 

përmes ftesës.  

 

Pas verifikimit nga ana e gjyqtarit kompetent, për saktësinë e aktit akuzues në aspektin formal 

dhe teknik, i njëjti brenda tridhjetë (30) ditësh cakton shqyrtimin fillestar. Ndërsa në rastet kur i 

pandehuri gjendet në paraburgim, shqyrtimi fillestar caktohet brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve 

pas ngritjes së aktakuzës. 

 

 

6.2 Objektivat e trajnimit 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë drejtë mënyrën e përfaqësimit të akuzës në shqyrtimin fillestar. 

- Zbatojnë derjtë mënyrën e përfaqësimit të akuzës në shqyrtimin e dytë. 

- Kuptojnë mënyrën e përfaqësimit të akuzës në shqyrtimin gjyqësor. 

- Prezantojnë akuzën ne fjalën hyrëse. 

- Zbatojnë teknikat e marrjes ne pyetje gjatë përfaqësimit të aktakuzës 

- Paraqesin propozimet për plotësimin e procedurës me prova ne mbështetje të aktakuzës 

- Aargumentojnë aktakuzën përmes përmbledhjes se fakteve dhe provave në fjalën 

përfundimtare.  
 
 

6.3 Përfaqësimi i akuzës në shqyrtim fillestar 

 

Në këtë fazë të procedurës, është obligative pjesëmarrja e Prokurorit të Shtetit, të pandehurit/ve 

dhe mbrojtësit të tij. Marrë parasysh faktin se në këtë fazë të procedurës nuk shqyrtohen dhe 

administrohen provat, nuk është obligative prezenca e të dëmtuarit dhe dëshmitarëve të 

mundshëm.  Për dallim nga kjo, në rastet kur gjykata ka nevojë për sqarim lidhur me marrjen e 

vendimit për vazhdimin ose zbatimin e masave për sigurimin e prezencës se të pandehurit në 

procedurë, mund të marrë në pyetje dëshmitarë. 

  

Prokurori edhe në këtë fazë të procedurës duhet të jetë i përgatitur mirë  dhe i kujdesshëm në 

veprimet e tij. Ne kuadër të përfaqësimit dhe mbrojtjes se aktit akuzues, Prokurori duhet të bindë 

Gjykatën dhe gjithashtu të provoj para saj se i ka kryer obligimet ndaj të pandehurit sipas nenit 

244 të KPP-së. Po ashtu duhet të jetë i përkushtuar  dhe profesional ne mbrojtjen dhe arsyetimin 

e propozimeve te paraqitura, e të cilat gjykata e ka obligim t’i shqyrtoj ne shqyrtim fillestar.  

 

Prokurori, në fazën e shqyrtimit fillestarë në momentin e përcaktuar nga Gjykata, e lexon 

aktakuzën, duke e bërë të qartë për të gjithë të pranishmit përshkrimin faktik të dispozitivit dhe 

kualifikimin e juridik të veprës penale. Prokurori po ashtu duhet të kujdeset, sipas nevoje mos ka 

nevojë për ndonjë plotësim apo ndryshim të aktit akuzues dhe këtë gjë ta bëjë ne momentin e 

caktuar dhe të duhur. 
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Marrë parasysh faktin se në këtë fazë të procedurës, i pandehuri deklarohet për fajësinë (pranim 

ose mospranim), prokurori i shtetit, varësisht nga kërkesa e Gjykatës, mundë të japë mendim 

lidhur me vlerësimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri/t. Fakti se ligjvënësi ka përdorur 

shprehjen mundet të marrë mendimin e prokurorit, nënkupton se është ne diskrecionin e 

Gjykatës, të vendos nëse është i nevojshëm mendimi i prokurorit lidhur me pranimin e fajësisë 

nga i pandehuri. Nëse kërkohet nga Prokurori një mendim për vlerësim të pranimit të fajësisë 

nga i pandehuri, Prokurori me rastin e dhënies se mendimit duhet të këtë parasysh faktin dhe të 

kujdeset së, pranimi i fajësisë është bërë apo jo në përputhje të plotë me nenin 248 të KPP-së, 

konkretisht se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, se faji është 

pranuar për të gjitha pikat e akuzës apo vetëm për ndonjë pikë nëse ka me tepër, se pranimi është 

bërë vullnetarisht nga i pandehuri, pas këshillave të mjaftueshme me mbrojtësin e tije nëse ka 

dhe se pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes qe përmban aktakuza dhe provat në të cilat 

bazohet akti akuzues.  

 

Nga kjo rrjedh se Prokurori duhet të jepe një mendim të plotë dhe profesional sepse një mendim 

i tillë nuk është i parëndësishëm ngase krijon siguri juridike ne marrjen e një vendimi të drejtë. 

Ne rastet kur pranimi i fajësisë nuk është bërë i plotë nga i pandehuri, Prokurori nuk duhet të 

japë mendim pozitiv rreth pranimit të fajësisë, por të kërkohet nga Gjykata qe të vazhdohet me 

fazat tjera të shqyrtimit gjyqësor.  

 

 

6.4 Përfaqësimi i akuzës në shqyrtimin e dytë 

 

Marrë parasysh faktin se nga përfundimi i shqyrtimit fillestarë deri në shqyrtimin e dytë 

gjyqësor, në rastet kur i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë, i pandehuri ka të drejtë t’i 

kundërshtojë provat në të cilat bazohet aktakuza si dhe të kërkoj hedhjen e aktakuzës, nënkupton 

faktin se roli i Prokurorit në aspektin e mbrojtjes dhe prezantimit të akuzës është tejet i 

rëndësishëm.  

 

Edhe në këtë fazë të procedurës, marrin pjesë Prokurori i Shtetit, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij 

nëse ka, ndërsa asnjë dëshmitarë apo ekspert nuk merret në pyetje dhe nuk administrohen dhe 

paraqiten prova. 

 

Në këtë fazë të procedurës, Prokurori duhet të përgjigjet gjithsesi ndaj kundërshtimeve të 

provave dhe kërkesës për hedhje të akuzës. Përgjigjja mundë të bëhet me shkrim por edhe 

gojarisht gjatë shqyrtimit të dytë. Gjykata duhet t’i japë një (1) javë kohë Prokurorit, për tu 

përgjigjur me shkrim ndaj pretendimeve të të pandehurit/ve. Në këtë aspekt Prokurori duhet të 

jetë i kujdesshëm dhe shumë profesional në analizimin dhe vlerësimin e pretendimeve të të 

pandehurit/ve për kundërshtim të provave dhe kërkesës për hedhje të akuzës. Pas vlerësimit në 

kuadër të përgjigjes, Prokurori ka dy mundësi: t’i kundërshtojë pretendimet e të pandehurit 

lidhur me akuzën ashtu që kundërshtimi duhet të jetë i bazuar dhe i arsyetuar mirë, mirëpo në 

rastet kur Prokurori vlerëson se pretendimet e të pandehurit lidhur me akuzën janë të bazuara, ai 

mundë të paraqes aktakuzë të ndryshuar në pajtim me nenin 241 të KPP-së dhe atë brenda një 

(1) jave nga shqyrtimi i dytë. Ndërsa në rastet kur Prokurori, vlerëson se kërkesa e të pandehurit 

për hedhje të akuzës është e bazuar, mundë ta tërheqë aktakuzën.  

 

Prokurori në këtë fazë të procedurës, duhet të jetë i kujdesshëm në realizimin e të drejtës se tij që 

t’i këtë në posedim materialet e paraqitura nga mbrojtja e të pandehurit, konkretisht prezantimin 

e alibisë së mbrojtjes, arsyet për përjashtim të përgjegjësisë penale si dhe emrat e dëshmitarëve 

që mbrojtja synon t’i thërras.    
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6.5 Përfaqësimi i akuzës ne fazën e shqyrtimit gjyqësorë  

 

Pas kalimit të dy fazave të shqyrtimit, (shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë), gjykata kur 

vlerëson se nuk ka pengesa, brenda një (1) muaji nga shqyrtimi i dytë, e cakton shqyrtimin 

gjyqësor, apo siç thuhet shpesh ne praktikë shqyrtimin kryesor. Ky shqyrtim paraqet pjesën 

qendrore të procedurës penale, ku çështja penale shqyrtohet ne mënyrë të gjithanshme ne kuadër 

të parimeve themelore të procedurës penale. 

 

Për dallim nga dy fazat e mëparshme të procedurës (shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë), 

ne shqyrtimin gjyqësor, gjykata ka obligim ligjorë qe t’i ftojë të gjitha palët duke filluar me 

Prokurorin e Shtetit i cili e prezanton, arsyeton dhe mbron aktakuzën në Gjykatë, i pandehuri, 

mbrojtësi kur mbrojtja është e detyruar, i dëmtuari dhe përfaqësuesi i tij ligjorë dhe sipas nevojës 

edhe përkthyesi si dhe dëshmitarët e propozuar qoftë nga Prokurori apo pala e akuzuar. Prania e 

palëve të lartcekura, është parakusht për fillimin e shqyrtimit gjyqësor.  

 

Duke marr parasysh faktin se Prokurori i Shtetit është i vetmi paditës i autorizuar në procedurë 

penale, ai disponon plotësisht me aktakuzën të cilën e paraqet dhe e përfaqëson në Gjykatë. Në 

këtë aspekt KPP ne nenin 292 i ka dhënë të drejtën prokurorit të shtetit të tërhiqet nga akuza para 

fillimit të shqyrtimit gjyqësor, mirëpo një aktakuzë e tërhequr në këtë fazë, nuk mundë të 

paraqitet serish nga Prokurori i Shtetit. 

 

Kur Gjykata vlerëson se nuk ka pengesa procedurale, e hapë seancën e shqyrtimit gjyqësor, duke 

konstatuar nëse kanë ardh të gjithë personat e thirrur. 

 

Prania e Prokurorit të Shtetit është parakusht për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, të caktuar në 

bazë të aktakuzës se tij, ne të kundërtën seanca do të shtyhet. Mungesa e prokurorit nuk tërheq 

ne vete pasoja procedurale, sepse ndaj tij gjyqtari nuk mundë të shqiptoj kurrfarë sanksioni, 

mirëpo kjo nuk do të thotë se në rrafshin prokurorial nuk do të ftohet në përgjegjësi për shkak të 

kryerjes së pandërgjegjshme të detyrës.  

 

Kur gjykata vendos për hapjen e  seancës gjyqësore, dhe pas dhënies së  udhëzimeve të akuzuarit 

për të drejtat dhe detyrimet e tij gjatë tërë shqyrtimit, atëherë fillon shqyrtimi gjyqësor me 

leximin e aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit kundër të pandehurit. Prokurori me rastin e 

leximit të aktakuzës, duhet të jetë i qartë për të gjithë të pranishmit e sidomos për të akuzuarin/t.  

 

Pas leximit të aktakuzës, gjyqtari i vetëm apo kryetari i  trupit gjykues detyrimisht e pyet të 

akuzuarin nëse e ka kuptuar aktakuzën e lexuar nga Prokurori dhe nëse ka nevojë për sqarime 

shtesë, të cilat sipas urdhrit të gjykatës është i obliguar t’i bëjë Prokurori, ashtu që e sqaron 

aktakuzën në atë mënyrë qe i akuzuari të mundë ta kuptojë.   

 

Nëse i pandehuri nuk e pranon fajësinë pas leximit të aktakuzës, vije momenti kur Prokurori e 

paraqet fjalën hyrëse sipas nenit 328 të KPP-së, i pari për nga radha, përmes se cilës e bënë një 

përmbledhje të provave qe e mbështesin aktakuzën.  

 

 

6.6 Aktakuza në fjalën hyrëse 

 

Fjala hyrëse është udhërrëfyes për procedurën e provave në shqyrtimin gjyqësor. Qëllimet e 

përgjithshme të fjalës hyrëse janë: 
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- Të tërheqë vëmendjen e gjykatës; 

- Të ndihmojë gjykatën të kuptojë ngjarjet që pritet të ndodhin gjatë gjykimit;  

 

Në fjalën hyrëse Prokurori duhet të theksoj se cilat fakte vendimtare synon t’i provoj, cilat prova 

do t’i procedojë për vërtetimin e fakteve, çështjet juridike qe do t’i shqyrtojnë. Në një mënyrë në 

fjalën hyrëse Prokurori iu referohet provave të pranueshme, duke bërë krahasimin e tyre, ligjit në 

fuqi, po ashtu mundë të përdorë tabela, diagrame, transkripte të kasetave etj, me qëllim të 

argumentimit me të mirë të aktakuzës. 

 

Shqyrtimi gjyqësor, është një sfidë për Prokurorin e Shtetit, për faktin se në këtë fazë duhet të 

vërtetohet gjendja faktike e paraqitur në aktakuzë, përmes administrimit të provave në të cilat 

akuza është mbështetur. Sfiduese këtë fazë të procedurës e bënë edhe fakti se në anën e kundërt 

paraqitet mbrojtja nga i pandehuri i cili me qëllim të mbrojtjes paraqet fakte dhe prova përmes të 

cilave do të mundohet të shfajësohet, e Prokurori në çdo moment duhet të vlerësoi ligjshmërinë e 

provave dhe propozimeve të paraqitura nga pala tjetër, dhe t’i kundërshtoj të njëjtat nëse nuk 

janë relevante me gjendjen faktike e cila është duke u gjykuar sipas akuzës. 

 

 

6.7 Aktakuza në fazën e marrjes në pyetje 

  

Moment tjetër me rëndësi në fazën e shqyrtimit gjyqësor është edhe marrja në pyetje sipas 

teknikave të përcaktuara në KPP. Kodi Procedurës Penale, ka paraparë teknikat e marrjes në 

pyetje si: marrja e drejtpërdrejt në pyetje e dëshmitarëve, marrja e tërthortë në pyetje dhe 

rimarrja ne pyetje. 

 

Me rastin e paraqitjes e aktakuzës, në pjesën e propozimeve natyrisht se paraqiten edhe 

dëshmitarët e rastit, përmes të cilëve Prokurori synon ta vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar si 

në dispozitiv të aktakuzës dhe fajësinë e të akuzuarit. 

 

Dëshmitarët e propozuar në aktakuzë nga Prokurori, i merr në pyetje në mënyrë të drejtpërdrejt 

vetë Prokurori, bazuar ne nenin 333 të KPP-së, ndërsa mbrojtja e të akuzuarit të njëjtit i merr në 

pyetje në mënyrë të tërthortë.  

 

Prokurori por edhe pala tjetër në procedurë, duhet të jenë të kujdesshëm që t’i parashtroj pyetjet 

ne pajtim me rregullat për procedim të provave. Marrja e drejtpërdrejt në pyetje e dëshmitarit 

konsiderohet si marrje kryesore ne pyetje. Ne këtë aspekt Prokurori duhet të jetë i kujdesshëm që 

pyetjet të bëhen të qarta për dëshmitarin gjithmonë duke u fokusuar ne atë se çfarë dëshiron të 

provoj me atë dëshmi. Po ashtu prokurori duhet të bëjë kujdes dhe të rezervohet nga pyetjet 

sugjestive dhe parashtrimit të pyetjeve ne mënyrë të tërthortë ne këtë fazë, ngase do të krijoj një 

mundësi për palën tjetër që ta kundërshtojë pyetjen dhe gjykata ta aprovoj atë kundërshtim. Kjo 

do të krijonte një situatë jo të këndshme për vet prokurorin sepse nga këto momente krijohet një 

perceptim jo i mirë dhe jo i drejtë për të, para trupit gjykues dhe njëkohësisht do t’i krijonte 

mundësi palës së akuzuar apo mbrojtësit të saj që të thirren vazhdimisht në jo profesionalizëm të 

tij. 

 

Gjithashtu, me qëllim që dëshmitari i tij të jetë shumë bindës në vërtetimin e gjendjes faktike të 

përshkruar si në aktakuzë, Prokurori mundet t’ iu referohet provave materiale duke e ballafaquar 

dëshmitarin me të njëjtat krejt kjo me qëllim që dëshmitari të jetë shumë bindës për gjykatën.  

 

Dëshmitarët e propozuar nga i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, Prokurori gjithmonë i merr në pyetje 

në mënyrë të tërthortë sipas nenit 334 të KPP-së. Ne këtë fazë, sipas kësaj teknike pyetjet duhet 
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të parashtrohen në atë drejtim që dëshmitari të konfirmoj ose të mohoj një fakt. Në këtë rast 

Prokurori duhet të jetë shumë vigjilent që në rast së dëshmitari përgjigjet në kundërshtim me 

provën e pranueshme, t’i paraqes menjëherë t’i lexoj ose ta ballafaqoj dëshmitarin me provën që 

është në kundërshtim dhe të kërkoj shpjegim për mospërputhje. Dëshmitarit duhet t’i behën 

pyetje të cilat e shqyrtojnë besueshmërinë e dëshmisë se dëshmitarit apo paragjykimet që 

dëshmitari mundë të ketë.  

 

Në këtë fazë Prokurori, mundë të përdorë teknika të ndryshme me qëllim që të dalin në shesh 

para gjykatës kundërthëniet dhe mangësitë e tij në deklarim shkaktimin e dyshimit në 

besueshmëri si dhe të zbeh personalitetit e tij si dëshmitarë bindës. 

 

Përveç dy mënyrave të lartcekura, në kuadër të mbrojtjes se aktakuzës Prokurori ka në 

dispozicion duke ju referuar nenit 335 të KPP-së edhe tekniken tjetër, rimarrjen në pyetje. 

 

Rimarrja në pyetje është faza e fundit e marrjes ne pyetje, të cilën e bënë pala e cila e ka marrë 

në pyetje në mënyrë të drejtpërdrejt dëshmitarin. Në këtë fazë Prokurorit i jepet mundësia 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 në pyetje në mënyrë të tërthortë. Pra, në këtë stad të 

marrjes në pyetje, palës i jepet po ashtu mundësia që me pyetjet e bëra, ta rehabilitoj dëshmitarin 

e ,,dërmuar’’ gjatë marrjes se tërthortë ne pyetje nga pala kundërshtare. Përmes kësaj mënyre, 

ekziston mundësia e sqarimit të dëshmisë se paqartë, shpjegimin e mos përputhjeve në dëshminë 

e dhënë, rehabilitimin në aspektin e humbjes së besueshmërisë si dëshmitar i besueshëm etj. 

 

Prokurori, në kuadër të mbrojtje së aktakuzës, në çdo fazë të marrjes në pyetje, mundë t’i 

paraqesë dëshmitarit provën materiale dhe t’i parashtroj pyetje lidhur me atë provë, me qëllim të 

vërtetimit të saktësisë ligjshmërisë dhe pranueshmërisë se asaj prove. 

 

Në respektim të rendit procedural gjatë shqyrtimit gjyqësor, pas marrjes në pyetje të 

dëshmitarëve, eksperteve, dhe prezantimit të provave materiale, vazhdohet me marrjen në pyetje 

të të akuzuarit, në kuadër të respektim të të drejtës se tij për të paraqitur mbrojtjen dhe vërtetimit 

të fakteve të rëndësishme në procedurë penale. Prokurori i shtetit të akuzuarin e merre ne pyetje 

në mënyrë të tërthortë, pasi që me parë e ka marrë nëpyetje në mënyrë të drejtpërdrejt mbrojtësi i 

tij.  

 

 

6.8 Propozimi për plotësimin e procedurës me prova ne mbështetje të aktakuzës 

 

Pas përfundimit të marrjes në pyetje të të akuzuarit/ve, gjyqtari i vetëm apo kryetari i trupit 

gjykues, sipas rregullave i pyet palët nëse kanë propozime për plotësim të procedurës me prova.  

Edhe në këtë fazë të procedurës, Prokurori duhet të jetë i kujdesshëm që ta shfrytëzoj këtë të 

drejtë, ngase është mundësia e fundit qe të propozoj ndonjë provë që gjatë hetimit apo me rastin 

e ngritjes se aktakuzës nuk e ka propozuar. 

 

Me rastin e paraqitjes se propozimit, prokurori duhet të jetë i qartë dhe konkretë në përcaktimin 

se cilat fakte do të duhej të vërtetohen dhe cilat prova do t’i vërtetojnë ato fakte. Propozimi duhet 

të ketë një arsyetim të fortë dhe bindës për Gjykatën, ngase gjyqtari i vetëm apo trupi gjykues do 

të vendos me aktvendim nëse aprovohen propozime e bëra, refuzohen pjesërisht, apo refuzohen 

tërësisht.  
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6.9 Fjala përfundimtare e prokurorit ne kuadër të mbrojtjes se aktakuzës  

 

Pas përfundimit të procedurës së provave, palëve u jepet mundësia të japin fjalën përfundimtare, 

në mënyrë që t’i përmbledhin argumentet e tyre lidhur me rastin e proceduar. 

 

Kodi i Procedurës Penale, ka përcaktuar se i pari që e paraqet fjalën përfundimtare, është 

Prokurori i Shtetit. 

 

Në fjalën përfundimtare Prokurori, duhet t’i referohet provave të prezantuara në shqyrtim 

gjyqësor. Mandej i paraqet edhe konkluzionet e tij për faktet e rëndësishme për marrjen e 

vendimit. Gjithashtu jep mendimin e tij lidhur me përgjegjësin penale të të akuzuarit duke u 

bazuar në dispozitat e Kodit Penal, për të cilat mendon se duhet të aplikohen në rastin konkretë. 

Një vend të rëndësishëm në këtë moment, paraqet edhe përcaktimi i kufijve në mese dashjes, 

dashjes eventuale,  pakujdesisë, tejkalimit të mbrojtjes se nevojshme, si dhe të propozoj rrethanat 

renduese dhe lehtësuese që duhet të marrë parasysh gjykata me rastin e caktimit të dënimit. 

Prokurori duhet të bëjë një analizë të thuktë dhe çmuarjen e provave nga pikëpamja e tij dhe të 

paraqet qëndrimin e tij lidhur me besueshmërinë e atyre provave. Pas elaborimit të provave në 

bazë të të cilave gjënë se është provuar fajësia e të akuzuarit, kalon në cilësimin juridik të veprës 

penale ku duhet të arsyetoj se veprimtaria e të akuzuarit përmban të gjitha elementet e figurës se 

caktuar të veprës penale. Kur është në pyetje cilësimi juridik, Prokurori duhet të jetë shumë i 

qartë dhe konkret. 

 

Në fjalën përfundimtare, nuk i lejohet Prokurorit që të propozoj lartësinë e dënimit, por 

përkundër kësaj i lejohet të propozoj shqiptimin e vërejtjes gjyqësore ose ndonjë dënim 

alternativ nga neni 49 i KPRK-së. Kur jep argumente e tij lidhur masën e dënimit për të 

akuzuarin, duhet përcaktoj shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës se kryer nga i akuzuari, 

pastaj rolin që ai e ka luajtur në kryerjen e veprës penale, motivet nga të cilat është udhëhequr 

me rastin e kryerjes se veprës penale, etj.  

 

Pastaj Prokurori, varësisht nga rezultati i të provuarit gjatë shqyrtimit gjyqësor, mundë të 

qëndroj pranë aktakuzës dhe të kërkoj nga gjykata që të akuzuarin ta shpallë fajtorë dhe ta dënoj 

sipas ligjit. 

 

Përveç kësaj, varësisht nga rrjedha dhe rezultatet e procedurës se të provuarit, Prokurori mundë 

të tërhiqet nga aktakuza nëse nuk argumentohet teza e akuzës, neni 363 i KPP-së, si dhe ta 

ndryshoj dhe zgjeroj aktakuzën, neni 350-351 i KPP-së.   

 

 

6.10 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësve do tu paraqiten raste praktike dhe të njëjti do të bëjnë vlerësim te atyre rasteve 

duke i paraqitur në grupe prezantimet e tyre lidhur me mënyrën e prezantimit të aktit akuzues ne 

fazat e ndryshme të shqyrtimit. Do të aplikojnë gjithashtu teknikat e marrjes ne pyetje ne rolin e 

prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor, e pastaj përmes komunikimit interaktiv do të vije 

deri të një konkluzion i qartë lidhur me punën praktike te kryer nga pjesëmarrësit.     

 

 

6.11 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime të detajuara lidhur me mënyrën e përfaqësimit të 

aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit ne shqyrtim gjyqësor. Konkretisht janë dhënë detaje të 
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qarta se si Prokurori i Shtetit nëpër fazat e përcaktuara me KPP, e prezanton aktin akuzues duke 

filluar nga shqyrtimi fillestar e deri në fjalën përfundimtare. Rëndësi e veçantë i është dhënë 

teknikave të marrjes në pyetje nga Prokurori, cili është roli i tij dhe kur duhet të merr në pyetje 

në mënyrë të drejtpërdrejt, të tërthortë dhe kur duhet ta aplikoj rimarrjen në pyetje. Me pastaj 

janë dhënë shpjegime se si duhet të paraqesë fjalën përfundimtare Prokurori, çka duhet të 

deklaroj në këtë fazë, si duhet t’i qaset mbrojtjes dhe argumentimit përfundimtar aktakuzës etj. 

Rëndësi e veçantë i është kushtuar edhe punës praktike, me qëllim që pjesamrrësit të përgatiten 

për zbatim praktik të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me ketë çështje.  
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7. Propozimet ndaj kryerësve të veprave penale me çrregullime mendore  

 

7.1 Hyrje 

 

Lirisht mundë të thuhet se në mesin e faktorëve të kriminalitetit, çrregullimet mendore apo 

sëmundjet psikike janë faktorë të rëndësishëm të kriminalitetit. Nga kjo rrjedhë se vepra penale 

kryejnë edhe disa kategori të veçanta të njerëzve, e ata janë: personat me çrregullime mendore. 

Për këtë kategori, e me qellim të evitimit të rrezikut qe personat e tillë ne të ardhmen të kryejnë 

vepra penale, është parë nevojë e domosdoshme qe ndaj tyre të shqiptohen masa të trajtimit të 

detyrueshëm. Qëllimi i masave të shqiptuara ndaj kësaj kategorie, është mjekimi, ruajtja dhe 

mbrojtja e këtyre personave dhe mbroja e shoqërisë nga rreziku i mundësisë se kryerjes se 

veprave penale.  

 

Është parim  i përgjithshëm që kryerësi me çrregullime mendore ose personi që trajtohet si i tillë, 

të trajtohet me humanizëm dhe me dinjitete. Parim tjetër është se ndaj kësaj kategorie standardet 

ndërkombëtare duhet të jenë të zbatueshme për aq sa është e mundur si dhe masat e trajtimit të 

detyrueshme psikiatrik nuk duhet të urdhërohen kur nuk është në proporcion me peshën e 

veprave të kryera nga kryerësi dhe shkallën e rrezikut qe paraqet kryerësi.  

 

Kodi i Procedurës Penale përmes dispozitave të posaçme ka paraparë rregulla procedurale, duke 

përcaktuar mënyrën se si t’i qasemi trajtimit të kësaj kategori në procedurë pas kryerjes se 

veprës penale. Andaj ne këtë prezantim do të jepen shpjegime të detajuara ku pjesëmarrësit do të 

kenë mundësin të fitojnë njohuri, lidhur me mundësin e Prokurorit për paraqitjen e këtyre 

masave, përmbajtjen e tyre dhe trajtimin e tyre nga ana e Gjykatës, si dhe do të kenë mundësi qe 

këto masa t’i zbatojnë me lehtë ne praktikë.  

  

 

7.2 Objektivat e trajnimit 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Analizojnë përgjegjësinë penale për kryerësit me çrregullim mendore  

- Identifikojnë propozimet qe paraqiten ndaj kryerësve te veprave penale me çrregullime 

mendore dhe   kryerësve me aftësi mendore esencialishtë të zvogëluar 

- Zbatojnë drejt procedurën penale ku përfshihen kryerës me çrregullim mendor 

 

 

7.3 Përgjegjësia penale për kryerësit me çrregullim mendore 

 

Kodi Penal i Republikës se Kosovës, në nenin 17, qartë ka përcaktuar përgjegjësin penale ndaj 

kryerësve të veprave penale.  

 

Bazuar në nenin 17 paragrafin 1 të KPRK-së, është përcaktuar se kryerësi i veprës penale është 

përgjegjës, nëse është mendërisht i aftë dhe veprën e ka kryer me dashje apo nga pakujdesia kur 

shprehimisht është përcaktuar me ligj. 

 

KPRK, në nenin 88, edhe përkundër faktit se kryerësit  e veprave penale me çrregullime 

mendore nuk janë penalisht përgjegjës, për këtë kategori te kryerësve ka paraparë disa lloje të 

masave që mundë t’i shqiptohen. 
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Në këtë kategori të kryerësve përfshihen dy kategori personash: 

 

- Personat me çrregullime mendore  dhe  

- Personat me aftësi të zvogëluar mendore 

 

Çrregullim mendor do të thotë paaftësi apo çrregullim i mendjes apo trurit qoftë i përhershëm 

apo i përkohshëm që rezulton me dëmtim apo çrregullim funksional. 

 

Paaftësi mendore nënkupton çrregullimin ne aspektin mendorë, nëse në kohen e kryerjes se 

veprës personi ka lënguar nga ndonjë sëmundje mendore e përkohshme ose e përhershme dhe si 

pasoj nuk ka qenë në gjendje të kuptoj natyrën apo pasojën e veprimeve apo mosveprimeve të tij 

ne momentin e kryerjes se veprës penale.  

 

Aftësi të zvogëluar mendore konsiderohet se ka kryerësi, kur në kohen e kryerjes se veprës 

penale aftësia e tij për të kuptuar natyrën dhe rendësin apo pasojën e veprimeve ose 

mosveprimeve të tij ka qenë esencialisht e zvogëluar. 

 

 

7.4 Propozimi i paraqitur ndaj kryerësve te veprave penale me çrregullime mendore dhe 

kryerësve me aftësi mendore esencialishtë të zvogëluar 

 

Propozimet që mundë të paraqiten ndaj kategorive të përcaktuara si me lartë, janë: 

 

- Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim ne institucionin e kujdesit shëndetësor; 

- Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik ne liri. 

 

Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor, mund t’i 

shqiptohet kësaj kategorie të kryerësve, nëse konstatohet se: 

 

- Është kryer vepër penale për të cilën është paraparë dënimi me se paku tre (3) vjet burgim. 

- Ekziston rrezik serioz se kryerësi do të kryejë vepër tjetër penale, 

- Ky trajtim i detyrueshëm është i nevojshëm për të shmangur kryerjen e veprës tjetër 

penale, 

- Kryerësi është i paaftë për tu përballur me gjykim dhe  

- Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për të shmangur rrezikun 

serioz.  

 

Është me rëndësi të potencohet fakti se, kryerësve me paaftësi mendore (tërësisht të 

papërgjegjshëm), masa trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim ne institucionin e kujdesit 

shëndetësor iu shqiptohet si e vetme, që do të thotë se nuk mund tu shqiptohet kurrfarë dënimi 

tjetër. Ndërsa personave me paaftësi esenciale të kufizuar, kjo masë u shqiptohet se bashku me 

dënimin me burgim.  

 

Ndërsa trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri, i shqiptohet kësaj kategorie të kryerësve të 

veprës penale, nëse konstatohet se: 

 

- ekziston rrezik serioz se kryesi do të kryejë vepër penale;  

- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i nevojshëm për të shmangur kryerjen e 

veprës tjetër penal; dhe  

- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i mjaftueshëm për të shmangur rrezikun 

serioz. 
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7.5 Procedura penale ku përfshihen kryerës me çrregullim mendor 

 

Në çdo kohë gjatë procedurës penale, 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, prokurori mundë t’i propozoj gjykatës që 

të caktoj ekspert sipas nenit 146 të këtij Kodi për të kryer 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 ose aftësisë së zvogëluar mendore. 

 

Lidhur me këtë kategori të kryerësve të veprave penale, Prokurori në vend të aktakuzës praqet 

propozimet për shqiptimin e ndonjërës nga masat e cekura me lartë, për dallim nga kryerësit e 

veprave penale me përgjegjësi të plotë penale.  

 

Prokurori këtë akt akuzues, e paraqet në Gjykatë para shqyrtimit gjyqësor nëse gjatë fazës së 

hetimeve konstaton se i pandehuri ka kryer veprën penale në gjendje të paaftësisë mendore. 

 

Një propozim të tillë, sipas nenit 512 të KPP-së, Prokurori e paraqet edhe gjatë rrjedhës se 

shqyrtimit gjyqësor nëse provat e prezantuara ne shqyrtim gjyqësor dëshmojnë se i pandehuri ne 

kohen e kryerjes se veprës penale ka vuajtur nga çrregullime mendore. Në një situatë të tillë, 

nëse Prokurori që ka ngritur aktakuzë, është i autorizuar ta ndryshoj aktakuzën e paraqitur dhe në 

vend të saj të paraqet propozim që gjykata të shqiptoj masën e trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik, nëse ekzistojnë arsyet për shqiptimin e kësaj mase, sipas nenit 88 dhe 89 të KPRK-së. 

 

Është me rëndësi të potencohet fakti, se në çdo fazë të procedurës, kjo kategori e kryerësve të 

veprës penale duhet të këtë mbrojtës, mbrojtje e detyruar. 

 

Përmbajtja e propozimit duhet të jetë e qartë dhe t’i përmbajë të gjitha elementet e përcaktuara 

me ligj.  Është me rëndësi te potencohet se neni 514 par. 2 ka paraparë pasojën juridike në rastet 

kur i pandehuri veprën penale e ka kryer ne gjendje  të paaftësisë mendore, e Prokurori nuk ka 

paraqitur propozimin për shqiptimin e masës se trajtimit të detyrueshëm në pajtim me nenin 512 

të KPPK-së, në ketë rast gjykata merr aktgjykim lirues për të pandehurin.   

 

7.6 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësin qe të hartojnë akte akuzuese (propozime), ndaj kryerësve me 

çrregullime mendore, kur të njëjti kanë kryer vepra penale, e pastaj të hapet debati lidhur me 

punimet e bëra nga pjesëmarrësit.  

 

7.7  Përmbledhje 

 

Ne këtë prezantim janë dhënë shpjegime të detajuara lidhur përgjegjësinë penale për kryerësit 

me çrregullim mendore me mundësin dhe arsyet e Prokurorit të Shtetit për ngritjen e akteve 

akuzuese (propozimeve) ndaj kryerësve te veprave penale të cilët ne kohen e kryerjes se veprës 

penale kanë lënguar nga sëmundjet mentale dhe ata qe kanë aftësi të zvogëluar mendore. 

Gjithashtu janë përshkruar ne detale propozimet qe Prokurori i Shtetit mundë t’i paraqet ndaj 

kësaj kategorie të kryerësve të veprave penale. Po ashtu rëndësi e veçantë i është dhënë edhe 

procedurës penale për zbatimin e drejtë të këtyre masave ndaj kryerësve te tillë. Një përshkrim i 

tillë i kësaj teme, do të ndihmoj sadopak kandidatët për prokuror qe ta  zbatojnë drejt procedurën 

ndaj kësaj kategorie të veçantë dhe shumë delikate të kryerësve të veprave penale.      
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8. Propozimet ndaj të miturve si kryerës të veprave penale  

 

8.1 Hyrje 

 

Në jetën e përditshme nuk janë të rralla rastet kur vepra penale kryejnë edhe personat e mitur. 

Sistemi i drejtësisë për të mitur, gjithnjë synon mirëqenien për të miturin dhe siguron që çdo 

reagim ndaj kryerësve të mitur të jetë në proporcion me rrethanat e kryerësit dhe veprës. Kodi i 

Drejtësisë për të Mitur, ka përcaktuar sanksionet penale për këtë kategori të kryerësve dhe  

rregulla procedurale, duke përcaktuar mënyrën se si t’i qasemi trajtimit te kësaj kategorie  ne 

procedurë pas kryerjes se veprës penale. Andaj ne këtë prezantim do të jepen shpjegime të 

detajuara ku pjesëmarrësit do të kenë mundësin të fitojnë njohuri, lidhur me mundësin e 

Prokurorit për paraqitjen e propozimeve për masa të caktuara, përmbajtjen e tyre dhe trajtimin e 

tyre nga ana e Gjykatës, si dhe do të kenë mundësi qe këto masa t’i zbatojnë me lehtë ne 

praktikë.  

 

  

8.2 Objektivat e trajnimit 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Kuptojnë momentet e përgjegjësisë penale ndaj personave të mitur kur kryejnë vepra 

penale,  

- Zbatojnë procedurën përgatitore ndaj të miturit 

- Kuptojnë  aktet akuzuese (masat) qe duhet të paraqiten ndaj këtyre kategorive të kryerësve 

të veprave penale; 

- Hartojnë propozimin e drejtë  ndaj të miturit.  

 

 

8.3 Përgjegjësia penale ndaj personave të mitur kur kryejnë vepra penale  

 

Kodi Penal i Republikës se Kosovës, ne nenin 17, qartë ka përcaktuar përgjegjësinë penale ndaj 

kryerësve të veprave penale.  

 

Në paragrafin 3 të nenit 17 të KPRK-së, është përcaktuar se nuk është përgjegjës personi nëse ne 

kohën e kryerjes se veprës penale është nën moshën katërmbëdhjetë (14)  vjet. Nga kjo rrjedh se 

personat mbi këtë moshë janë penalisht përgjegjës. 

 

Të miturit edhe përkundër faktit se janë përgjegjës për veprimet e tyre ne aspektin penal, ata 

gjatë procedurës penale duhet të trajtohen me humanizëm për hire të dinjitetit të personalitetit të 

tij njerëzor dhe duhet të merren parasysh nevojat personale të moshës s tij. 

 

Të miturit duhet të trajtohen ndaras nga madhorët gjithmonë duke pas parasysh interesin me të 

mirë për ta. 

 

Po ashtu duhet t’iu ofrohet ndihmë juridike e menjëhershme qysh në fillim të procedurës. 

 

KPRK, në nenin 120 të tij ka përkufizuar se i mitur konsiderohet personi i cili është ndërmjet 

moshës katërmbëdhjetë (14) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet. 

 

Kodi i Drejtësisë për të Mitur edhe për ketë kategori të kryerësve të veprave penale ka 

përcaktuar sanksionet penale dhe procedurën e trajtimit të tyre gjatë përballjes me drejtësi. 
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Procedura penale ndaj të miturve është me specifike ne krahasim me procedurën e personave 

madhor që kanë kryer vepër penale dhe për ketë shkak të gjitha autoritetet ose institucionet që 

marrin pjesë në ketë procedurë, janë të obliguar të veprojnë shpejt dhe pa vonesa të panevojshme 

(neni 40 i Kodit të Drejtësisë për të Mitur). 

 

Edhe për ketë kategori të kryerësve të veprave penale, Prokurori i Shtetit është i autorizuar dhe 

kompetent  qe ta beje ndjekjen penale. Për dallim nga kryerësit madhor të veprave penale, 

ndjekjen penale e bën Prokurori për të mitur ne Prokurorinë Themelore pranë Departamentin për 

të Mitur.  

 

Prokurori i Shtetit, bazuar ne kallëzimin penal të policisë apo nga persona tjerë, me aktvendim 

fillon procedurën përgatitore ndaj të miturit.  

 

Përkundër kësaj Prokurori mundë të: 

 

- mos e filloi procedurën përgatitore, ndaj të miturit,  

- ta pezulloi ndjekjen e veprës penale dhe  

- të shqiptoj masën e diversitetit nen kushtet e përcaktuara ne Kodin e Drejtësisë për të Mitur 
 
 

8.4 Procedura përgatitore ndaj të miturit 

 

Prokurori për të mitur, me aktvendim të veçantë fillon procedurën përgatitore ndaj të miturit të 

caktuar në bazë të kallëzimit penal të policisë, kallëzimit penal nga persona të tjerë ose nga 

burime të tjera nëse ekziston dyshim i bazuar se i mituri ka kryer vepër penale. Përjashtimisht 

nga kjo, Prokurori për veprat penale të cilat janë të dënueshme me burgim prej me pak se tre (3) 

vjet ose me gjobë dhe kur mendon se nuk do të ishte e përshtatshme të zbatohet kjo procedurë, 

mundë të mos e filloj procedurën përgatitore. 

 

Një kopje të vendimit të mbi procedurën përgatitore, pa vonese i dërgohet gjyqtarit për të mitur. 

 

Për qëllim të vërtetimit të rrethanave të rastit, Prokurori kërkon nga shërbimi sprovues që ndaj të 

miturit ta bëjë anketën sociale.  

 

 

8.5 Propozimi i Prokurorit të Shtetit për shqiptimin e masës edukative apo dënimit ndaj të 

miturit 

 

Nëse prokurori fillon procedurën përgatitore, menjëherë pas përfundimit të kësaj procedure, 

mundet që pran Departamentit për të Mitur, të paraqesë:  

 

- propozim për shqiptimin e masës edukative apo  

- dënimit, pranë gjykatës kompetente. 

 

Qëllimi i masës edukative është që të kontribuojë në rehabilitimin dhe zhvillimin adekuat të 

kryerësit të mitur, duke ofruar mbrojtje, ndihmë dhe mbikëqyrje, duke siguruar edukim dhe 

aftësim profesional, duke zhvilluar përgjegjësinë e tij personale dhe kështu duke ndaluar sjelljen 

recidiviste. 

 



98 

 

Ndërsa, dënimet që mund të shqiptohen ndaj të miturve janë: gjoba, urdhri për punë në dobi të 

përgjithshme dhe burgimi për të mitur.  

 

Dënimi nuk mund t’i shqiptohet të miturit i cili ka qene nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet 

në kohën e kryerjes se veprës penale. 

 

 

8.6 Përmbajtja e propozimit të prokurorit të paraqitur ndaj të miturit 

 

Propozimi i paraqitur nga Prokurori, duhet të përmbajë të dhënat e domosdoshme të cilat janë 

përcaktuar në nenin 63 të Kodit të Drejtësisë për të Mitur, dhe atë: 

 

- Të dhënat personale të të miturit 

- Përshkrimin e veprës penale, emërtimin ligjorë te veprës penale me përcaktimin e 

dispozitave në Kodin Penal të Kosovës 

- Provat që tregojnë se i mituri e ka kryer veprën penale. 

- Rezultatet e anketës sociale të përpiluar nga shërbimi sprovues dhe propozimin për 

shqiptimin e masës edukative ose dënimin ndaj të miturit 

- Arsyeja pse ndaj të miturit nuk është shqiptuar masa e diversitetit. 
 

Është me rëndësi të theksohet se Prokurori, në propozimin për shqiptimin e masës apo dënimit 

ndaj të miturit, munde të paraqesë edhe kërkesën për caktim të paraburgimit të arsyetuar mirë, 

edhe përkundër faktit që taksativisht në Kodin e Drejtësisë për të Mitur nuk është  përcaktuar, 

por edhe nuk është ndaluar, ndërsa Kodi i Drejtësisë për të Mitur ka përcaktuar se 

përshtatshmërisht mund të zbatohen dispozitat e KPPK-së, sa i përket paraburgimit ndaj të 

miturve.  

 

Gjyqtari për të mitur, me ta pranuar propozimin nga Prokurori, para shqyrtimit gjyqësor e 

kontrollon të njëjtin  a është  i qartë, i plotë dhe i kuptueshëm në aspektin përmbajtjesor dhe nëse 

vëren se ka të meta të tilla duke u bazuar në nenin 442 par. 4 të KPPK-së, e thërret paraqitësin e 

propozimit që brenda një afati gjyqësor te përcaktuar nga Gjykata ta korrigjoj apo plotësoj. Nëse 

Prokurori nuk vepron sipas kërkesës dhe udhëzimeve të Gjykatës, Gjykata e hudh poshtë 

parashtresën (propozimin).  

 

Në çdo rast kur Gjyqtari kërkon plotësimin e propozimit, duhet t’ia tërheq vërejtjen paraqitësit të 

saj, për pasojat e mosveprimit.  

 

Trupi gjykues për të mitur, nuk është i lidhur me propozimin e Prokurorit me rastin e marrjes se 

vendimit të tij për llojin e masës ose dënimit që do të shqiptohet. 

 

 

8.7 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësin që të hartojnë akte akuzuese (propozime), ndaj kryerësve të 

mitur, kur të njëjti kanë kryer vepra penale, e pastaj të hapet debati lidhur me punimet e bëra nga 

pjesëmarrësit.  
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8.8 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime të detajuara lidhur me përgjegjësinë penale të të 

miturve. Po ashtu është shpjeguar edhe procedura përgatitore qe iniciohet ndaj kësaj kategorie të 

kryerësve të veprave penale si dhe mundësin dhe arsyet e Prokurorit të Shtetit për ngritjen e 

akteve akuzuese (propozimeve) ndaj kryerësve te mitur. Gjithashtu nëpërmjet këtij prezantimi 

jemi munduar që të paraqesim zbatimin e mundësive të tilla të Prokurorit dhe Gjyqtarit ne 

aspektin praktik  e qe është  me rëndësi në punën praktike të Prokurorit, me qëllim që prokurorët 

të përgatiten për zbatim praktik të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me ketë çështje. Rëndësi e 

veçantë i është dhënë edhe përmbajtjes së propozimit të paraqitur ndaj të miturit, i cili duhet të 

jetë i plotë në aspektin përmbajtjesorë. 
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9. Aktakuza me propozim për paraburgim 

 

9.1 Hyrje 

 

Bazuar në parimet e përgjithshme të drejtësisë, rezulton se veprimtaria procedurale është e 

orientuar drejt veprimit për vërtetimin të drejtë të gjendjes faktike. Mirëpo për dallim nga kjo 

disa veprime procedurale nuk kanë për qellim vërtetimin e fakteve, por qëllimi i tyre është 

krijimi i kushteve për vërtetimin e fakteve relevante. Në grupin e veprimeve procedurale të cilat 

hapin rrugën, apo krijojnë kushtet për ndërmarrje të veprimeve procedurale me qellim të 

vërtetimit të fakteve, janë edhe masat për sigurim e pranisë se të pandehurit në procedurë penale. 

Në mesin e masave të tilla është edhe paraburgimi si masa me e rëndë. Në këtë prezantim do të 

jepen shpjegime lidhur kuptimin dhe rendësin e paraburgimit, kushtet për paraqitjen e një 

kërkesë për këtë masë dhe mundësinë e paraqitjes se kërkesës për paraburgim nga ana e 

prokurorit, në aktakuzë.   

 

 

9.2 Objektivat trajnuese 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Kuptojnë nocionin e paraburgimit dhe të njihen me kushtet për caktimin e paraburgimit. 

- Kuptojnë mundësinë e paraqitjes se kërkesës  për paraburgim me rastin e paraqitjes se 

aktakuzës. 

 

 

9.3 Kuptimi i paraburgimit 

 

Paraburgimi është njëra nga masat me të rënda për sigurimin e prezencës se të pandehurit në 

procedurën penale dhe pengimin e rikryerjes se veprës penale. 

 

Nëse prokurori i shtetit beson se me ndonjë masë me të butë nuk mundë të sigurohet prania e të 

pandehurit sipas nenit 173 të këtij Kodi, ai paraqet kërkesë  gjyqtarit të procedurës paraprake për 

caktim të paraburgimit.  

 

Masa e paraburgimit, nuk është sanksion penal ndaj të pandehurit, por masë për sigurim të 

prezencës  se tij në procedurë penale. 

 

Në kërkesë për paraburgim, prokurori paraqet: 

 

Emrin dhe mbiemrin e personit të arrestuar; vendin, datën dhe kohën e saktë të arrestimit, veprën 

penale për të cilën dyshohet i pandehuri dhe përshkrimin e provave që mbështesin dyshimin e 

bazuar se personi i arrestuar ka kryer veprën e dyshuar penale (dyshimi i bazuar).  

 

Përveç kushteve të cekura me lartë ne kërkesë paraqiten edhe:  

 

Përshkrimin e provave që mbështesin bazat e artikulueshme për të besuar se:  

 

- ka rrezik të arratisjes; 

- 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 bashkëpjesëmarrësit; ose  
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- 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  

- përshkrimin e bazave të artikulueshme që bëjnë të besohet se masat më të buta për 

sigurimin e pranisë së të pandehurit janë të pamjaftueshme.   

 

Të gjitha organet qe marrin pjesë në procedurë, duhet të veprojnë me nguti të posaçme, kur i 

pandehuri gjendet në paraburgim. 

 

9.3.1 Propozimi për paraburgim i paraqitur në aktakuzë 

 

Në prezantimin e elementeve të aktakuzës, kemi përmendur faktin se aktakuza përmban 

elemente të domosdoshme dhe ato fakultative. 

 

Si elemente fakultative është potencuar se janë: 

 

- Propozimi për caktimin e paraburgimit ndaj të pandehurit që gjendet në liri dhe 

- Propozimi që i pandehuri të lirohet nga paraburgimi nëse ndaj tij është caktuar 

paraburgimi. 
   

Prokurori i Shtetit elementet fakultative, do të thotë propozimin për caktimin e paraburgimit ndaj 

të pandehurit që gjendet në liri dhe propozimin qe i pandehuri të lirohet nga paraburgimi nëse 

ndaj tij është caktuar paraburgimi, mundë t’i paraqesë së bashku me aktakuzë por edhe pas 

ngritjes se aktakuzës,  neni 241 par. 2 i KPPK-së. 

 

Edhe në këtë fazë të procedurës, paraburgimi mundë të propozohet nga Prokurori i Shtetit vetëm 

nen kushtet dhe në pajtim me procedurat e parapara të KPP-së, dhe atë kur: 

 

- Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale  

- Nëse është përmbushur njeri nga tri kushtet nga neni 187 të KPPK-së. 

- Nëse masat tjera me të buta të parapara ne nenin 173 të KPPK-së, do të ishin të 

pamjaftueshme për të siguruar praninë  e të pandehurit, ta parandaloj përsëritjen e veprës 

penale dhe të siguroj zbatimin e suksesshëm të procedurës penale.  

 

Për këtë propozim, vendos gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues ose trupi gjykues në 

seancë, me aktvendim brenda 48 orësh nga ngritja e aktakuzës. 

  

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, se pari dëgjon mendimin e Prokurorit të 

Shtetit kur procedura është filluar me kërkesën e tij dhe mendimin e të pandehurit ose mbrojtësit 

të tij.  

 

Në rastet kur propozohet caktimi i paraburgimit apo ndonjë masë tjetër, Prokurori i Shtetit është 

i obliguar qe ta arsyetoj secilën pikë (kusht) mbi bazën e secilës e ka kërkuar paraburgimin. Në 

asnjë mënyrë nuk është e pranueshme qe kushtet për caktim të paraburgimit vetëm të 

parafrazohen sikurse janë paraqitur ne Kodin e Procedurës Penale.  
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9.4 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësit do të ndahen në grupe dhe do të hartojnë aktakuzë me propozim për paraburgim 

ndaj të pandehurit, e pastaj grupet do të debatojnë me qëllim të eliminimit të dilemave rreth 

kësaj çështje.  

 

 

9.5 Përmbledhje 

 

Në këtë temë janë dhënë shpjegime lidhur me kuptimin dhe rëndësinë e paraburgimit. Po ashtu 

janë dhënë informata të plota mbi kushtet për caktim të paraburgimit. Rëndësi e veçantë i është 

kushtuar paraqitjes së propozimit për paraburgim me rastin e paraqitjes se aktakuzës nga ana e 

prokurorit të shtetit.  
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10. Sfidat e Prokurorit të Shtetit në aspektin e ekspertimit mjeko ligjor me rastin e ngritjes 

së aktakuzës 

 

10.1 Hyrje 

 

Organet e hetuesisë përmes procedurës penale, kanë për detyrë vërtetimin e fakteve juridike 

relevante, përmes të cilave arrihet deri të vërtetimi i gjendjes faktike dhe gjetja e se vërtetës 

materiale. Organet e drejtësisë (policia, prokuroria, gjykata) në punën e tyre të përditshme 

ndeshen me vepra të ndryshme kriminale, ku për vërtetimin e disa fakteve kërkohet njohuri e 

posaçme nga ekspert të caktuar te fushave, si; mjekësi, komunikacion, ndërtimtari etj. Një ndër 

fushat më sfiduese është ajo mjekësore (konkretisht mjeko ligjore), veçanërisht kur kemi të 

bëjmë me vrasjet, vetëvrasjet, vdekjet aksidentale, vdekjet e papritura e të dyshimta, pastaj me 

plagosjet, krimet seksuale, etj. Në rastet kur organet e hetuesisë ballafaqohen me rastet e tilla, pa 

dyshim se do të sfidohen ne aspektin e zbulimit të rastit, për shkak se nuk janë profesionist te 

fushës se ngushte mjeko ligjore, edhe për kundër faktit se duhet të kenë njohuri bazike në këtë 

drejtim. Mjekësia ligjore si një shkence mjekësore ofron shërbime mjeko ligjore për organet e 

drejtësisë. Nevoja për këto shërbime haset ne praktiken e përditshme të policisë, prokurorisë dhe 

gjykatave, dhe i ka rrënjët thellë në praktiken e luftës kundër kriminalitetit. Prandaj, si e tille 

është një partner i pa shmangshëm i organeve të hetuesisë.  

 

Në këtë pikëpamje mjekësia ligjore ndaj viktimave tregon kujdes qe të respektoj të drejtën  për të 

zbuluar pse dhe si dhuna shkaktoi vdekjen dhe ne të njëjtën kohë kontribuon në vënien e 

drejtësisë për kryerësit e veprës penale.  

 

Ekspertimi mjeko ligjor, është provë me rëndësi të veçantë ne rastet kur kemi të bëjmë me vepra 

penale kundër jetës dhe trupit, e cila krijon një bazë të fortë ligjore krahas provave tjera për ta 

ngritur aktakuzën kundër kryerësit të veprës penale.   

 

 

10.2 Objektivat e trajnimit 

 

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Kuptojnë rolin e Prokurorit të Shtetit ne raport me ekspertizën mjeko ligjore. 

- Identifikojnë nevojat e Prokurorit te Shtetit për mendime profesionale, gjatë fazës se 

hetimeve. 

- Identifikojnë veprat penale për të cilat kërkohet mendimi profesional i ekspertit mjeko ligjor. 

- Kuptojnë me tepër për Autopsinë – Kufomat. 

- Njihen me sfidat ne zbulimin e vdekjeve të dyshimta. 

- Kuptojnë ekzaminimin klinik mjeko ligjor për personat e gjallë, sfidat ne ekzaminimet fizike 

- Kuptojnë ekzaminimin e provave materiale biologjike, sfidat ne ekzaminimin e provave 

materiale biologjike 

- Kuptojnë ekzaminimin mbi dokumentacionin e shkruar 

- Kuptojnë rendësin e këqyrjes dhe rikonstruksionit te vendit te ngjarjes ne aspektin mjeko 

ligjor. 

- Kuptojnë përmbajtjen e raporti të ekspertit 

- Kuptojnë mënyrën e komunikimi me publik dhe media ne aspektin mjeko ligjor. 
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10.3 Roli i Prokurori të Shtetit ne raport me ekspertizën mjeko ligjore 

 

Një nga detyrat e Prokurorit të Shtetit është ndërmarrja e veprimeve të nevojshme juridike 

(hetimore) për zbulimin e veprave penale dhe të autorëve të krimit, si dhe hetimin dhe ndjekjen 

me kohë të veprave penale. 

 

Në këtë aspekt, në procedurën hetimore, Prokurori ballafaqohet me situata kur patjetër kërkohet 

mendim profesional nga ekspert të fushave të ndryshme. Prokurori, pavarësisht faktit se nuk 

është ekspert mjeko-ligjorë, duhet të posedoj njohuri bazë në këtë fushë, jo për atë se duhet të 

bëjë ekspertizë dhe të japë mendim, por për faktin se duhet të vlerësoj nevojën e angazhimit të 

ekspertit të tillë, të dinë t’i drejtohet me pyetje konkrete ekspertit, sepse mendimi i ekspertit të 

dhënë përmes raportit konsiderohet provë në procedurë penale. Prokurori, duhet të jetë shumë 

atkiv gjatë procesit të ekspertimit mjeko-ligjorë qe nënkupton se nuk është e mjaftueshme vetëm 

të angazhoj ekspert e të mbetet pasiv ne pritje të raportit. Ne këtë drejtim duhet t’i ofroj ekspertit 

edhe prova tjera shtesë, ne mënyrë të vazhdueshme të siguruara gjatë hetimeve e të cilat janë të 

nevojshme për ekspertin. Pra gjatë ter procesit duhet të këtë harmonizim dhe bashkëpunim të 

ngushtë mes tyre ne mënyrë qe të arrihet qëllimi i kërkuar e qe është ndriçimi dhe zgjidhja e 

rastit penal. Kjo nuk duhet kuptuar se Prokurori duhet të përzihet ne procesin shkencor-kërkimor 

të ekspertit.  

 

 

10.4 Nevoja e Prokurorit për mendim profesional 

 

Prokurori gjatë punës se tij hetimore, me qëllim të zbulimit të veprave penale dhe autorëve të 

tyre, do të ketë nevojë për mendime të ndryshme profesionale, në fusha të caktuara, dhe atë: 

 

 analizat toksikologjike,  

 ekzaminimi i lëndimeve trupore dhe ekzaminimi fizik,  

 analizat molekulare e gjenetike dhe analizat e AND-se, 

 analizat psikologjike,  

 analizat kompjuterike, 

 analizat financiare, 
 këqyrja dhe rikonstruksioni 

 

Prokurori, për caktim të ekspertit duhet të nxjerrë vendim të veçantë. Ne aktvendim prokurori 

duhet të jetë shumë i qartë. Duhet të përcaktoj emrin e ekspertit, t’i parashtroj pyetjet specifike 

ekspertit qe janë të rëndësishme për fajësinë apo pafajësinë e të pandehurit ose shkallën e dëmit 

të shkaktuar me vepër penale si dhe t’i ofroj qasje ekspertit ne provat e duhura për qellim të 

ekspertizës.  

 

 

10.5 Veprat penale për të cilat kërkohet mendimi profesional i ekspertit mjeko ligjor 

 

Në Kodin Penal të Republikës se Kosovës, janë  paraparë vepra penale, për kualifikimin e të 

cilave dhe zbulimin e kryerësve të tyre, është i domosdoshëm ekspertimi në fushën  mjeko 

ligjore, dhe kjo vjen në shprehje sidomos tek: 

 
 KAPITULLI XVI – Veprat penale kundër jetës dhe trupit 

• Neni 178 - Vrasja 

• Neni 179 - Vrasja e rëndë 

• Neni 180 - Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore 
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• Neni 181 - Vrasja nga pakujdesia 

• Neni 182 - Vrasja e foshnjës gjatë lindjes 

• Neni 183 - Shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje 

• Neni 184 - Ndërprerja e palejuar e shtatzënësisë 

• Neni 188 - Lëndimi i lehtë trupor 

• Neni 189 - Lëndimi i rëndë trupor 

• Neni 190 - Pjesëmarrja në rrahje 

• Neni 191 - Mosdhënia e ndihmës 

• Neni 192 - Braktisja e personave të paaftë 

 
 

 KAPITULLI XX – Veprat penale kundër integritetit seksual 

• Neni 230 - Dhunimi 

• Neni 231 - Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit 

• Neni 232 - Sulmi seksual 

• Neni 233 - Degradimi i integritetit seksual 

• Neni 234- Keqpërdorimi seksual i personave me çrregullime ose paaftësi mendore apo 

emocionale. 

• Neni 235 - Keqpërdorimi seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet 

• Neni 236- Nxitja e akteve seksuale, prekjes apo aktiviteteve nga personat nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjet. 

• Neni 237 - Ofrimi i materialit pornografik personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet 

• Neni 238 - Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi 

• Neni 239 - Keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin 

• Neni 240 - Nxitja e akteve seksuale me premtim të rrejshëm të martesës 

• Neni 242 - Ofrimi i lokaleve për prostitucion 

• Neni 243 - Marrëdhëniet seksuale brenda familjes 

 

 
 KAPITULLI XXII – Veprat penale kundër shëndetit publik 

• Neni 260 - Trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor 

• Neni 261 - Mosdhënia e ndihmës mjekësore 
 

 

 KAPITULLI XXXI – Veprat penale kundër sigurisë se trafikut publik                                                 

• Neni 378 - Rrezikimi i trafikut publik 

• Neni 379 - Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur 

• Neni 380 - Rrezikimi i trafikut publik me veprime apo mjete të rrezikshme 

• Neni 381 - Mbikëqyrja e pandërgjegjshme e trafikut publik 

• Neni 382 - Mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik 

 

 

10.6 Autopsia – Kufomat 

 

Jo t çdo vdekje duhet te behet autopsia, dhe jo çdo autopsi është mjeko ligjore. Çdo vdekje është 

vrasje deri sa nuk vërtetohet e kundërta (thënie e moçme). 

 

Kur është në pyetje autopsia, është me rendësi të potencohet se kemi, autopsinë mjeko ligjore 

dhe autopsinë patologjike. 

 

Autopsia mjeko ligjore, vjen në shprehje çdoherë tek vdekjet e dhunshme, dhe pa dyshim behet 

nga mjeku ligjor, ndërsa autopsia patologjike behet tek vdekjet e natyrshme dhe kjo behet ne 
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Institutin e Patologjisë, pa pasur nevojë të urdhërohet nga Prokurori i Shtetit. Sfidë për organet e 

ndjekjes e sidomos për Prokurorinë, është rasti  kur një autopsi mund të filloj si patologjike dhe 

në vazhdim e sipër të autopsisë  paraqiten rrethana të dyshimta. Në një situate të tillë menjëherë 

duhet te nderprehët autopsia nga patologu, njoftohet policia, behet urdhëresa nga Prokurori për 

autopsi mjeko ligjore dhe kjo autopsi vazhdohet nga mjeku ligjor. 

 

 

10.7 Autopsia mjeko ligjore 

 

Prokurori duhet të kërkoj hetim mjeko ligjor (autopsi), domosdo te: 

 

- vrasja ose vrasja e dyshimtë;  

- vdekja e papritur dhe në rrethana të paparashikueshme, duke përfshirë edhe vdekjen e 

papritur të foshnjave; 

- cenimi i të drejtave të njeriut siç është dyshimi për torturë ose për çfarëdo lloj të 

keqtrajtimit;  

- vetëvrasja ose dyshimi në vetëvrasje;  

- dyshimi në mjekim të pandërgjegjshëm;  

- aksidentet, si ato rrugore, profesionale ose në amvisëri; 

- sëmundjet profesionale;  

- fatkeqësitë teknologjike ose mjedisore;  

- vdekja në arrest ose vdekja e ndërlidhur me aktivitete policore ose ushtarake; 

- trupat e paidentifikuar ose të skeletizuar. 

 

Bazuar në nenin 139 të KPP-së,  autopsia bëhet nga ekzaminuesi i kualifikuar mjekësorë, në 

bazë të urdhrit të Prokurorit të shtetit,  

 

Në rastet e tilla, kur kemi një vdekje të tillë të përcaktuar si me lartë, për Prokurorin është sfidë 

hetimi i një rasti të tillë, e që padyshim është mese i nevojshëm investigimi mjeko-ligjorë, 

përmes se cilit do të përcaktohet:  

 

- shkaku i vdekjes,  

- koha e vdekjes,  

- mënyra e ardhjes se vdekjes,  

- përcaktimi i të gjitha dëmtimeve  në trupin e kufomës,  

- përcaktimi se dëmtimet janë paraqitur për se gjalli apo pas vdekjes,  

- mbledhja e gjurmëve në trupin e kufomës, teshat, mjetin e përdorur si dhe  

- provat tjera të gjetura në vendin e ngjarjes.  

 

Një ekzaminim i tillë mjeko ligjor, pa dyshim se i tregon rrugën Prokurorit drejt zbulimit të 

autorit të krimit.  

 

 

10.8 Sfidat e Prokurorit të Shtetit përballë autopsisë mjeko ligjore 

 

Sfidat që e përcjellin rastin e një Prokurori, tek vdekjet e dyshimta paraqiten më së tepërmi kur 

dyshohet se vdekja ka ndodhur si rezultat helmimit, ngase praktikisht është hasur në vështirësi 

për një ekspertim të tillë, kur dihet fakti se një ekspertim i tillë sipas Kodit të Procedurës Penale 

duhet të bëhet në Institutin e Toksikologjisë, e një institut i tillë nuk ekziston në vendin tonë, 

shtrohet pyetja, sa mundet IML-ja me kapacitetet e sajë të ofroj një shërbim të tillë? 
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Prokurori i Shtetit, duhet të bashkëpunoj ngushtë me mjekun ligjorë në rastet kur ka të bëjë me 

ekspertizën mjeko ligjore – autopsinë mjeko ligjore. Menjëherë sapo të marrë informatën nga 

policia për një vdekje mjeko ligjore, Prokurori duhet të konsultohet me mjekun ligjorë kujdestarë 

në lidhje me urdhëresën dhe kërkesat specifike ne atë urdhëresë, duhet të marrë pjesë në autopsi 

dhe të marrë informacione direkte nga mjeko ligjori që e kryen autopsinë, të parashtroj pyetje 

direkte për mjekun ligjorë dhe të kërkoi analiza të caktuara për zbardhjen e rastit. 

 

Është detyrë e Prokurorit të Shtetit të kualifikoj rastin në aspektin juridik, pas ekspertizës mjeko 

ligjore dhe ekspertizave tjera lidhur me rastin, si: vrasje, vetëvrasje etj, ndërsa mjeku ligjorë me 

njohurit e tij profesionale mundë të kontribuoj në orientimin e hetimeve.  

 

Raporti i hartuar i autopsies nga eksperti duhet t’i dorëzohet prokurorit brenda afateve ligjore 

neni 5 i ligjit për mjekësi ligjore. 

 

 

10.9 Ekzaminimi klinik mjeko  ligjor - personat e gjallë 

 

Për dallim nga autopsia, ekzaminimi klinik, bëhet ndaj personave të gjallë. Nuk janë të rralla 

rastet e dëmtimeve të personave si pasoj e përdorimit të dhunës fizike ndaj tyre. Edhe këto raste 

janë të sanksionuara me Kodin Penal, andaj me qëllim të një kualifikimi të drejtë të veprës 

penale nga ana e Prokurorit dhe një gjykimi të drejt nga ana e Gjykatës, është i domosdoshëm 

një ekzaminim mjeko-ligjorë, me qëlim të përcaktimit të dëmtimeve trupore, karakterin e 

dëmtimeve, mjetin e shkaktimit të lëndimit, pasojat  e dëmtimit etj.  

 

Përveç dhunës fizike, shumë shqetësuese është edhe dhuna seksuale, e që në ditët e sotme janë 

raste të shpeshta. Zakonisht dhunës seksuale apo (dhunimit), i paraprinë dhuna fizike, e që 

konsiderohen veprime aktive të të pandehurit me qëllim të arritjes se qëllimit për dhunim, e që 

shprehet me plagë, mavijosje, gërvishtje etj. 

 

Në rastet e dhunës seksuale kërkohet ekzaminim ano-gjenital, që nënkupton ekzaminimin e 

gjenitaleve të jashtme dhe anusit. Bazuar në praktiken e sotme, zakonisht në të tilla raste 

kërkohet ekzaminim gjinekologjik, gjë që është gabim ngase ekzaminimin e tillë nuk e bëjnë 

mjeko ligjorët, por gjinekologet dhe nënkupton ekzaminimin jo vetëm të gjenitaleve të jashtme 

por edhe atyre të brendshme, gjë që nuk është e nevojshme në pjesën e hetimeve kur kemi të 

bëjmë me dhunë seksuale.  

 

Në rastet kur nevojitet ekzaminimi fizik i një personi me ndërhyrje trupore, kjo mundë të bëhet 

vetëm me urdhëresën e Gjyqtarit të procedurës paraprake pas kërkesës se Prokurorit. Kjo 

procedurë e urdhëresës së Gjykatës, vjen në shprehje vetëm nëse personi që i nënshtrohet 

ekzaminimit nuk e jep pëlqimin për një ekzaminim të tillë. 

 

 

10.10 Sfidat ne ekzaminimet fizike 

 

Kur jemi të ekzaminimet fizike është me rëndësi të potencohet fakti se shpesh janë paraqitur 

sfida tek Prokurorët rreth përcaktimit të kohës se kryerjes se veprës penale, përmes dëmtimeve 

trupore, pra e vetmja alternativë e Prokurorit ka qenë qe koha e kryerjes të përcaktohet në bazë të 

kohës se shkaktimit të dëmtimeve tek i dëmtuari. 

 

Sfidë tjetër në këtë fushë, e që paraqitet në fazën e hetimeve është kur lëndimet paraqiten përmes 

fotografisë.  



108 

 

 

Sfidë e radhës për rastin e një Prokurori në këtë fushë është edhe lajmërimi me vonesë i një 

lëndimi truporë.  

 

Në praktiken e punës se Prokurorëve shpesh ndodhë që raportet mjekësore mbi bazën e të cilave 

bëhet kualifikimi i dëmtimeve, janë të pa protokolluara, ju mungon data e trajtimit mjekësorë, 

dhe kanë të përshkruara vetëm terapinë e dhënë për tretman mjekësorë. Kjo situatë krijon 

pasiguri në procedim të provës. 

 

 

10.11 Ekzaminimi i provave materiale biologjike 

 

Në të gjitha rastet kur është e nevojshme ekzaminimi fizik me ndërhyrje trupore siç është rasti 

me marrjen e gjakut, nevojitet urdhëresa e gjykatës, me përjashtim të rastit kur i pandehuri jep 

pëlqimin për ekzaminim. 

 

Ndërsa në të gjitha rastet kur është e nevojshme të merret për ekzaminim mostra e flokut, 

pështymës, urinës, sekretit të hundës, pjesës sipërfaqësore të lëkurës, djersës, thonjtë e mostra të 

pjesës se poshtme të thoit, të cilat nuk përbëjnë ndërhyrje trupore, të gjitha mund të merren për 

ekzaminim fizik pa urdhër të gjykatës, kjo nënkupton vetëm me urdhëresë te prokurorisë. 

 

 

10.12 Sfidat ne ekzaminimin e provave materiale biologjike 

 

Mostrat e marra gjatë ekzaminimit klinik në pamundësi të analizimit ne IML dërgohen në 

Agjensionin e Forenzikës të policisë dhe raporti i ekzaminimit klinik nga mjeku ligjor dhe 

raporti nga Agjensioni i Forenzikes i shkojnë prokurorit të ndara. 

 

 

10.13 Ekzaminimi mbi dokumentacionin e shkruar 

 

Përveç autopsisë, ekzaminimit klinik mjeko ligjor, ekzaminimit të provave materiale biologjike, 

në raste të caktuara është i nevojshëm edhe ekzaminimi mbi dokumentacionin e shkruar. Në 

rastet e shumta lëndët penale në përbejnë e tyre kanë edhe dokumentacion mjekësorë të cilin 

prokurori nuk mundë ta kuptoj, për këtë arsye në këto raste kërkohet njohuri profesionale nga 

mjekësia ligjore, dhe për këtë arsye edhe është paraparë të kërkohet një ekspertizë e tillë e cila 

do të ndihmonte Prokurorin në kualifikimin juridik të veprës penale. 

 

Prokuroria në këto raste në fazën hetimore grumbullon dokumentacionin e nevojshëm mjekësor 

dhe me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike i dërgon të njëjtat për ekspertim mjeko ligjor, e 

pastaj mbi bazën e mendimit profesional mjeko-ligjor, vendos për rastin. Mendimi profesional i 

mjeko ligjorit nuk është obligativ për prokurorin. Prokurori mund ta pranoj këtë ekspertizë dhe 

bashkë me provat tjera të vije deri të kualifikimi i rastit. Në rast se ekspertiza e dhënë nga mjeku 

ligjorë, nuk është e qartë, Prokurori mundë të kërkoi plotësimin e saj ose edhe të mos e marrë 

fare si provë por të kërkoi ekspertizë nga një ekspert tjetër mjeko ligjorë.  

 

 

10.14 Këqyrja dhe rikonstruksioni i vendit të ngjarjes 

 

Vendi i ngjarjes është shumë i rëndësishëm për zbulimin e kryerësit të veprës penale.  
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Andaj këqyrja e vendit të ngjarjes mund të ndihmohet nga specialistët e mjekësisë ligjore të cilët 

angazhohen për të mbrojtur provat.  

 

Po ashtu kontribut të madhe japin edhe në rikonstruksionin e vendit të ngjarjes të cilët 

ndihmojnë në përshkrimin e provave ne bashkëpunim edhe me ekspertet tjerë të lemive të 

caktuara.  

 

 

10.15 Raporti i ekspertit 

 

Ajo që për Prokurorinë dhe Gjykatën është e rëndësishme, është raporti i ekspertit.  

 

Kodi i Procedurës Penale ne nenin 138 par. 1, ka përcaktuar se  raporti i ekspertit e që vlen edhe 

për ekspertin mjeko ligjorë, duhet të përmbajë: 

 

 Të dhënat mbi identitetin e ekspertit dhe të dhënat mbi hetimin; 

 Pyetjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me fajësinë ose pafajësinë e të pandehurit apo 

shkallën e dëmit të shkaktuar me vepër penale 

 Përvoja dhe trajnimet e specializuara të ekspertit, arsyet pse këto janë relevante dhe sa 

është aktuale ajo përvojë apo ato trajnime; 

 Përshkrimi i provave që janë analizuar; 

 Përshkrimi i ekspertizës, përfshirë fotografitë relevante, vizatimet, tabelat përmbledhëse, 

radioskopinë, imazhet, rezultatet laboratorike ose të dhënat tjera shkencore apo teknike 

që janë të rëndësishme. 

 Shpjegimin se praktikat analitike janë kryesisht të pranuara në fushën e ekspertit ose 

kanë bazë shkencore apo teknike; dhe 

 Përfundimin që paraqet mendimin e ekspertit lidhur me pyetjet në paragrafin 2. të këtij 

neni, ose që shpjegon përse nuk është arritur të jepen përgjigje në ato pyetje. 

 

Në raport eksperti nuk duhet të shpreh kurrsesi mendimin e tij lidhur me fajësinë apo pafajësinë 

e të pandehurit, dhe duhet të jetë në pajtim të plotë me pikat e përcaktuara me lartë.   

 

Raporti i ekspertit me tu pranuar i bashkëngjitet shkresave të lëndës në Prokurori, ku pastaj 

Prokurori bënë analizimin dhe ndërlidhjen edhe me provat tjera, me qëllim të ndriçimit të rastit 

penal, e pastaj për të vendosur për ngritjen e aktakuzës apo pushim të hetimeve. 

 

Neni 138 në par. 5, ka obliguar Prokurorin e Shtetit që raportin e ekspertizës t’ia zbuloi të 

pandehurit ose mbrojtësit të tij dhe të dëmtuarit. Në këtë dispozitë ligjore janë përcaktuar edhe 

afatet se kur duhet të bëhet një gjë e tillë. Nëse eksperti jep deklaratë në procedurë paraprake, i 

pandehuri dhe i dëmtuari duhet të njoftohen me raport të ekspertizës jo me pak se pesë ditë para 

fillimit të seancës për deklaratë të ekspertit. Por pavarësisht nga kjo, gjithsesi njoftimi me raport 

për të pandehurin dhe të dëmtuarin duhet të bëhet jo me vonë se dhjetë ditë nga pranimi i tij prej 

ekspertit.  

 

I pandehuri ose i dëmtuari, munden të mos pajtohen me ekspertizën mjeko ligjore të ekspertit të 

caktuar nga Prokurori. Në rastet e tilla, prokurori i lejon që këto palë procedurale të angazhojnë 

ekspert tjerë sipas vullnetit të tyre, e nëse këto dy ekspertiza janë në kundërshtim me njëra 

tjetrën, prokurori duhet të kërkoj ekspertizë të re (e treta ose super ekspertiza), nga një grup 

ekspertesh që nuk kanë qenë të përfshirë në ekspertizën e parë dhe të dytë. 
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10.16 Komunikimi në aspektin mjeko ligjor 

 

Prokurori i Shtetit, nëse e sheh të arsyeshme është i thirrur te komunikoj me media dhe publikun 

ne lidhje me rastin qe është duke u hetuar. Ky komunikim duhet të behët duke u respektuar 

rregullat e komunikimit të përcaktuara me rregulloret në fuqi të Këshillit Prokurorial. Prokurori 

duhet ë jetë shumë i kujdesshëm me rastin e komunikimit, duke vlerësuar se deri ne cilën masë 

të komunikohet, për të mos u rrezikuar hetimet.   

 

Në këtë faze, as policia dhe as ekspertet e caktuar, nuk kanë të drejtë të prononcohen deri sa rasti 

është nën hetim dhe menaxhim të Prokurorit të Shtetit. 

 

 

10.17 Ushtrime  

 

Pjesëmarrësve do tu paraqiten raste praktike dhe të njëjti do të bëjnë identifikimin e nevojave për 

ekspertizë mjeko ligjore. Gjithashtu ne grupe të caktuara do të nxjerrin aktvendim për caktim të 

ekspertit, me qellim qe të verifikohet se të njëjtit a janë ne gjendje të kërkojnë nga eksperti, atë 

qe ju duhet për rastin. Pastaj pas prezantimeve të grupeve, përmes komunikimit interaktiv do të 

vije deri të një konkluzion i qartë lidhur me punën praktike te kryer nga pjesëmarrësit.     

 

 

10.18 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime të detajuara lidhur me rolin dhe sfidat e Prokurorit të 

Shtetit në aspektin mjeko ligjorë. Gjithashtu janë paraqitur nevojat qe ka Prokurori i Shtetit, në 

punën e tij për mendime profesionale, në fokus të veçantë për mjekësin ligjore. Po ashtu duke 

pas parasysh faktin se prokurorët ballafaqohen direkt me zbatim të Kodit Penal dhe zbulim  të 

veprave penale, është dhënë po ashtu një pasqyrë e plotë sa i përket veprave penale qe sipas 

Kodit Penal, kërkohet mendim nga eksperti mjeko ligjorë, duke i radhitur sipas kapitujve. 

 

Në prezantim është shtjelluar edhe autopsia si një veprim hetimor, duke dhënë shpjegime se në 

cilat raste duhet të bëhet autopsia, kush duhet bërë autopsinë, është dhënë shpjegimi se kur 

autopsia patologjike duhet të ndërpritet dhe rasti të dërgohet për ekspertizë mjeko ligjore. Është 

shpjeguar dhe lidhur me rëndësinë e ekzaminimit klinik mjeko ligjorë për personat e gjallë, 

ekzaminimin e provave materiale biologjike dhe ekzaminimi mbi dokumentacionin e shkruar si 

dhe sfidat që Prokurori i ka në këto ekzaminime. 

 

Gjithashtu, është paraqitur shkurtimisht edhe këqyrja dhe rikonstruksioni i vendit të ngjarjes në 

aspektin mjeko ligjorë, roli dhe rëndësia e ekspertit mjeko ligjorë. Përveç tjerash rëndësi e 

madhe i është dhënë  raportit të ekspertit mjeko ligjorë, i cili ka një rëndësi të veçantë në 

procedurën penale. Duke pas parasysh faktin se çështja e ekspertimit mjeko ligjorë dhe 

ekspertizave tjera, është me një rëndësi të veçantë në procedurë penale, është dhënë shpjegim 

edhe për mënyrën e komunikimit me media apo publikun rreth raporteve të ekspertizave, është 

sqaruar se kush duhet të komunikoj dhe në cilën fazë.   
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 Hyrje 

 

Qëllimi i këtij moduli është që pjesëmarrësve në rend të parë, t’iu ofrohen njohuri teorike dhe 

praktike me rastin e aplikimit të dispozitave përkatëse për marrjen e informatave në fazën e 

hetimeve përkatësisht zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. Pra, 

objektiv i trajtimit në këto ligjërata janë dispozitat ligjore, të cilat e rregullojnë institutin e 

masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit gjatë procedurës penale në fazën e 

hetimeve, apo siç quhen sipas KPRK marrja e informatave në fazën e hetimeve. 

 

Në kapitullin e XXIX të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës janë përfshirë 

Masat e Fshehta dhe Teknike të Vëzhgimit dhe Hetimit të cilat nuk kanë histori të gjatë të 

aplikimit në sistemin penal të Kosovës pasi që si veprime hetimore nuk kanë qenë të parapara 

me ligjet e mëparshme të procedurës penale mirëpo me zhvillimin teknik dhe shoqëror kanë gjet 

aplikim sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

Qëllimi i zbatimit të këtyre masave ka qenë dhe është parandalimi i kryerjes së veprave penale, 

zbulimi më efikas i veprave penale, si dhe ndjekja e kryesve të veprave penale për rastet kur nuk 

mund që të zbulohen me veprime tjera hetimore. 

 

Sipas Kodit të Procedurës Penale janë paraparë 12 masa të fshehta teknike të vëzhgimit, ashtu që 

gjyqtari i procedurës paraprake, me kërkesë të prokurorit të shtetit mund të urdhërojë secilën nga 

këto masa. 

 

Masa të fshehta ose teknike të vëzhgimit dhe hetimit të parapara në Kodin Penal të Kosovës 

janë: 

 

1. vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video; 

2. monitorim i fshehtë i bisedave; 

3. kontrollim i dërgesave postare; 

4. dërgim i kontrolluar i dërgesave postare; 

5. përgjimi i telekomunikimeve dhe duhet të përdoret Lexuesi – IMSI –Identifikimi 

Ndërkombëtar i Shfrytëzuesit Mobil; 

6. përgjim i komunikimeve nëpërmjet rrjetit kompjuterik; 

7. shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes; 

8. blerje e simuluar e ndonjë sendi; 

9. stimulim i veprës së korrupsionit; 

10. hetim i fshehtë; 

11. regjistrim i thirrjeve telefonike; dhe 

12. zbulim i të dhënave financiare. 

 

Këto masa pa dyshim që prekin në privatësinë e jetës së njeriut dhe në liri të drejtat e tij, dhe për 

ata është edhe i kushtëzuar me ligj lejimi i lëshimit të këtyre masave, mirëpo për hir të 

parandalimit të kryesve të veprave penale këto masa do të aplikohen kur me masat tjera nuk 

mund të arrihet një informacion apo zbulimi i kryesit të veprës penale dhe do të tentohet që sa 

më pak të preket në të drejtat e njeriut. 

 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 36, “E Drejta e Privatësisë”, parasheh “Çdokush gëzon 

të drejtën që t’i respektohet jeta private dhe familjare, pacenueshmëria e banesës dhe fshehtësia 

e korrespondencës, telefonisë dhe e komunikimeve të tjera.” 

 

Siç e dimë, mbrojtja (pozitive) e jetes private dhe familjare ne kuadrin e Konventes Evropiane të 
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të Drejtave te Njeriut parashihet në dy nene, nenit 8 dhe 12 te cilet percaktojne se “çdo individ 

ka te drejte per respektimin e jetes private dhe familjare, te vendbanimit dhe te korespondences” 

(paragrafi i pare). 

 

 

 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli, prokurorët do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë rastet se kur lejohet përdorimi i masave të fshehta dhe për cilat vepra penale 

lejohen masat,  

- Kuptojnë natyrën dhe kufijtë e përdorimit të një mjeti të caktuar të fshehtë, 

proporcionalitetit dhe domosdoshmëria,  

- Identifikojnë kushtet dhe kriteret e përdorimit, subjektet kundër të cilëve mund të 

përdoren, kohëzgjatjen e tyre, mënyrën, etj,  

- Vlerësojnë trajtimin dhe shkatërrimin e materialit dhe të dhënave personale të marra, si 

rezultat i përdorimit të këtyre masave të fshehta, 

- Identifikojnë përgjegjësinë e zyrtarëve policor në përdorimin e tyre dhe llogaridhënien 

lidhur me autorizimin dhe përdorimin e masave,   

- Identifikojnë parimet që duhet t’i përdorin organet e zbatimit të ligjit gjatë përdorimit të 

këtyre masave dhe rezultatet e tyre, 

- Vlerësojnë pranueshmërinë e provave dhe të informacionit të mbledhur si rezultat i 

përdorimit të tyre,  

- Zbatojnë njoftimin e personit, subjekt i masave të fshehta dhe mundësia e kundërshtimit 

të ligjshmërisë së tyre me anë të procedurave gjyqësore,  

- Përpilojnë kërkesat për lëshimin e masave, etj. 

 

 

Metodologjia trajnuese 

 

Metodat që do te përdoren për realizimin e këtij moduli trajnues janë metoda të kombinuara 

trajnuese, prezantime në Poëer Point, diskutimet interaktive, studimi i rasteve praktike, puna ne 

grupe, simulimet e ndryshme etj. 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga ky trajnim pritjet nga pjesëmarrësit do të jenë forcimi i njohurive rreth aplikimit të masave 

të fshehta, aktivizimin e tyre në ngritjen e qështjeve të ndryshme rreth aplikimit të këtyre masave 

të fshehta, parashtrimin e pyetjeve dhe kontributi i tyre në dhënien e mendimeve rreth qështjeve 

të caktuara. 

 

Mjetet e nevojshme 

 

Mjetet e nevojshëm për të arritur qëllimet e prezantimit jani si: slaidet me Power Point, analizimi 

apo zbërthimi i informatave, me grafitë dhe ilustrime. 

 

Burimet dhe literatura 

 

Burimet dhe literatura e përdorur në hartimin e këtij moduli janë: 
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 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës,  

 Kodet e Procedurave Penale të shteteve të rajonit,  

 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 

 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 

 Udhëzuesi për zbatimin e nenit 8 të KEDNJ, 

 Qarkorja nr. 12/2015 e Gjykatës Supreme të Kosovës, 

 Raste praktike. 

 

 

Përmbledhja 

 

Në këtë prezantim kemi paraqitur qëllimin e modulit, objektivat trajnuese, pritjet nga 

pjesëmarrësit, si dhe burimet nga të cilat mund të nxirren përvoja dhe aspekte tjera lidhur me 

masat e fshehta. 
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1. Kushtet ligjore për autorizimin e masave të fshehta dhe të drejtat e personave të atakuar 

 

1.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim kemi paraqitur bazat dhe kushtet ligjore të autorizimit të masave të fshehta 

para procedurës penale, përkatësisht kur identiteti i të dyshuarit është i panjohur, si dhe kushtet 

ligjore për autorizimin e masave të fshehta pas fillimit të procedurës penale, personat kompetent 

për autorizimin e masave të fshehta, menaxhimi me materialet dhe informacionet e siguruara nga 

këto masa të fshehta, pranueshmërinë e provave material, si dhe njoftimi i personave që janë 

nënshtruar këtyre masave të fshehta dhe trajtimi i ankesave nga Paneli për Shqyrtimin e 

Vëzhgimit dhe Hetimit. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Zbatojnë drejtë bazën ligjore për autorizimin e masave të fshehta para fillimi të 

procedurës penale dhe pas saj, 

 Identifikojnë kushtet ligjore për autorizimin e masave të fshehta, 

 Njohin të drejtat e personave të atakuar më këto masa të fshehta. 

 

 

1.3 Masat e marra para fillimit të procedurës penale 

 

Sipas Nenit 84, paragrafi 1, të KPP-së, nëse prokurori i shtetit ka dyshim të bazuar se është kryer 

vepër penale nga neni 90 të këtij Kodi, 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 të këtij Kodi. 

 

Pra, sipas kësaj, para fillimit te procedurës këto masa mund t'i urdhërojë prokurori ose gjyqtari i 

procedurës paraprake me kërkesë te prokurorit, d.m.th., ne këtë faze, te gjitha masat nga neni 87 

i KPPK, mund te autorizohen nga vet prokurori (neni 84.par.l., i KPPK). Ndërsa, pas fillimit te 

procedurës, këto masa mund te autorizohen vetëm me urdhër te gjyqtarit te procedurës paraprake 

(neni 86.par.2) përjashtimisht, ne raste urgjente, edhe nga prokurori. i shtetit, për disa vepra 

penale, nëse ky urdhër konfirmohet nga gjyqtari i procedurës paraprake, brenda tri (3) ditësh 

(neni 91.par.l të KPPK). 

 

Masat të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit, parimisht  mund të urdhërohen në tri 

raste: 

1) para fillimit të procedurës penale,  

2) në të njëjtën kohë me aktvendimin për fillimin e hetimeve, përkatësisht fillimin e 

procedurës penale, dhe  

3) pas fillimit të procedurës penale, përkatësisht pas nxjerrjes së Aktvendimit për fillimin e 

hetimeve. 

 

Mirëpo, për autorizimin e masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit nga paragrafi 

1, i nenit 84, prokurori i shtetit ose gjyqtari i procedurës paraprake nuk 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, që d.t.th se masat e fshehta mund të 

autorizohen edhe ndaj personave, të dyshuarve të panjohur apo siç njihen si persona NN.  
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Pra, 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, i nenit 84; 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.  

 

Në rastin konkret shtrohet pyetja: Nëse prokurori i shtetit ka njohuri për identitetin e personit të 

dyshuar dhe autorizon apo kërkon nga gjyqtari që të autorizoj masat e fshehta pa nxjerr 

aktvendim për fillimin e hetimeve, a lejohet kjo situatë? Përgjigjja në këtë pyetje mund të jetë e 

ndryshme pasi që hasen praktika të ndryshme nëpër Prokuroritë Themelore të Kosovës. Në disa 

nuk autorizohen apo kërkohen që të autorizohen masat e fshehta pa nxjerr së pari aktvendim për 

fillimin e hetimeve, ndërsa në disa të tjera këto masa autorizohen edhe pa nxjerr aktvendim për 

fillim të hetimeve edhe pse dihet identiteti i personit të dyshuar.  

 

Kjo paqartësi në rastet kur dihet identiteti i të dyshuarit, duhet kuptuar në atë se: nëse për 

nxjerrjen e aktvendimit për fillimin e hetimit kërkohet të plotësohet kushti ligjor, përkatësisht të 

ekzistoj vetëm “dyshimi i arsyeshëm” (Neni 102, par. 1, i KPP-së), ndërsa kushti ligjor për 

autorizimin e masave të fshehta duhet të ekzistoj “dyshimi i bazuar”, (Neni 84, paragrafi 1, të 

KPP-së), përkatësisht një standard më i lartë i dyshimit, atëherë si mund të lëshohet një masë e 

fshehtë kur së paku nuk kemi një dyshim të arsyeshëm apo aktvendim për fillimin e hetimeve. 

 

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. 

 

Nëse masat e fshehta apo teknike të vëzhgimit apo hetimit janë autorizuar në pajtim me 

paragrafin 1. të nenit 84, të këtij kodi, prokurori i shtetit ndërmerr masa të arsyeshme për ruajtjen 

e privatësisë së personave që nuk janë të përfshirë në vepër penale. 

 

Nëse procedura penale autorizohet pas ndërmarrjes së masave të fshehta apo teknike të 

vëzhgimit apo hetimit nga paragrafi 1. të këtij neni, prokurori i shtetit i bashkëngjit në 

procesverbal të procedurës penale urdhrat për masat e fshehta apo teknike të vëzhgimit apo 

hetimit dhe provat që rezultojnë nga to. 

 

Nëse prokurori i shtetit nuk autorizon procedurë penale pas ndërmarrjes së masave të fshehta apo 

teknike të vëzhgimit apo hetimit nga paragrafi 1. të këtij neni, prokurori i shtetit raporton tek 

gjyqtari i procedurës paraprake mbi masat e ndërmarra. 

 

Rreth këtyre çështjeve, Gjykata Supreme e Kosovës, me datë 12.01.2015 ka lëshuar një Qarkore 

nr. 12/2015, lidhur me masat e fshehta dhe teknike te vëzhgimit dhe hetimit për të gjitha 

Gjykatat e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit, e nënshkruar nga kryetari i saj prof.dr.Fejzullah 

Hasani, ku në vijim do të përshkruajmë përmbajtjen dhe qasjen e kësaj qarkore sa i përket 

masave të fshehta. 

 

Çështjet e trajtuara me këtë qarkore janë:  

 kur këto masa mund te zbatohen,  

 nga kush urdhërohen,  

 statusi i provave te siguruara nëpërmjet këtyre masave,  

 kur provat janë te papranueshme,  

 kush vendos lidhur me ankesën ndaj vendimit për shpalljen e një prove te papranueshme, 
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 statusi i disa provave te siguruara, jashtë masave te fshehta dhe teknike te hetimit dhe 

vëzhgimit. 

 

Masat e fshehta dhe teknike te vëzhgimit dhe hetimit, mund te jepen para fillimit te procedurës 

dhe pas fillimit te procedurës. 

 

Sipas Qarkores, nëse nuk dihet për identitetin e të dyshuarit (pritet kryerja e veprës penale nga 

dikush) urdhri jepet për N.N. personin-at dhe provat e siguruara nëpërmjet urdhrit ndaj. N.N 

personit janë prova, absolutisht te ligjshme. 

 

Sipas kësaj qarkore të Gjykatës Supreme të Kosovës, çeshtje diskutabile qe kjo Gjykate ka vene 

re lidhur me provat e siguruara nëpërmjet këtyre masave, është kompetenca për te vendosur 

lidhur me ankesat ndaj vendimeve, me te cilat është vendosur për ligjshmërinë e këtyre provave. 

Nga praktika e gjertanishme ka vendosur Gjykata e Apelit, mirëpo rezulton se norma ligjore nuk 

ka mandatuar Gjykatën e Apelit qe te vendose për këto ankimime. NENI 97 .PARAGRAFI 3. I 

KPPK, shprehet; Pas ngritjes se aktakuzës, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues, 

vlerëson kundërshtimet e te pandehurit lidhur me pranueshmërinë e provave te mbledhura, nëse 

kundërshtimet paraqiten para shqyrtimit te dyte. Kundër vendimit mbi kundërshtimin nga ky 

paragraf, mund te paraqitet ankese. 

 

NENI 98 PARAGRAFI 2. KPPK, shprehet: Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit 

përbehet nga tre gjyqtare, te cilët emërohen nga kryetari i gjykatës themelore për te vendosur 

mbi ankimimin konkret ose kompensimin ndaj aktvendimit konkret, nga neni 97.para. 3. Nga 

kjo, qarte rezulton se, kur gjyqtari i vetëm apo kryetari i trupit gjykues, një prove e shpalle te 

paligjshme, lidhur me ankesën vendose Paneli për Shqyrtimin e Hetimit dhe Vëzhgimit, e jo 

Gjykata e Apelit, siç po veprohet ne praktiken e gjertanishme te gjykatave. Ne këto situate, 

ligjdhënësi ka ndërtuar parimin remonstrativ dhe ka shmangur atë devolutiv, siç ka vepruar edhe 

ne disa situata tjera p.sh., Nenin 201.par.4 , neni 191.par.2.te KPPK. 

 

ÇESHTJA TJETER DISKUTABILE rezulton te jete pranueshmeria e provave, siç janë SMS dhe 

regjistri i numrit te telefonave, me te cilët i pandehuri ka komunikuar, te siguruara jashtë këtyre 

masave. Edhe SMS edhe regjistri i numrave te telefonave, te mbledhura nga prokuroria ose 

gjykata, jashtë këtyre masave, janë prova te pranueshme. PROKURORI SHTETEROR DHE 

GJYKATA kane te drejte te ndërmarrin çdo veprim procedural, për te siguruar prova relevante 

për fajësinë apo pafajësinë e te pandehurit (për vërtetimin e fakteve relevante). Ne mesin e 

provave tjera mund te kërkojnë edhe mesazhet telefonike, regjistrin e komunikimeve telefonike 

edhe komunikimet nëpërmjet internetit etj., pa i aplikuar masat e fshehta teknike dhe te 

vëzhgimit. 

 

MASAT E FSHEHTA TEKNIKE, aplikohen vetëm atëherë kur provat nuk mund te sigurohen 

ne ndonjë mënyrë tjetër, dhe nëse provat janë siguruar nëpërmjet këtyre masave, atëherë 

procedura duhet respektuar maksimalisht, përndryshe, prova rezulton te jete e papranueshme. 

 

PROKURORIA - GJYKATAT, sikurse qe kane te drejte te kërkojnë p.sh., dokumentacionin e 

kontabilitetit nga një kompani, për te vërtetuar ndonjë fakt, po ashtu kane te drejte te kërkojnë 

mesazhet telefonike qe ka shkëmbyer i pandehuri me personat tjerë, për te vërtetuar ndonjë fakt, 

dhe këto prova janë te ligjshme dhe te pranueshme, përfundon qarkorja. 

 

Fshehtësia e mbledhjes së informatave 
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Nëse prokurori i shtetit autorizon masat e fshehta apo teknike të vëzhgimit apo hetimit në pajtim 

me nenin 84, paragrafi 1. të këtij Kodi 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. 

 

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. 

 

Dosja mbahet e mbyllur jo më shumë se dymbëdhjetë (12) muaj ose deri në fillimin e hetimit, 

me ç’rast referenti i gjykatës e hap dosjen. Gjyqtari i procedurës paraprak mund të urdhërojë që 

dosja të mbetet e mbyllur edhe për gjashtë (6) muaj tjerë (d.m.th gjithsej 18 muaj), 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. 

 

 

1.4 Kushtet për zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të hetimit 

 

Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit mund të autorizohen në pajtim me nenin 84 

të këtij Kodi. 

 

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 të 

këtij Kodi. 

 

Jo të gjitha veprat penale mund hetohen duke përdorur masat e fshehta. Kodi i Procedurës Penale 

i parashtron kushtet e ndryshme në bazë të të cilave mund të përdoren masat e fshehta të hetimit. 

Masat e fshehta mund të urdhërohet vetëm në raste të caktuara të përshkruar si më poshtë, 

mirëpo kjo vlen për të gjitha masat e fshehta pa bërë ndonjë dallim edhe pse jo të gjitha janë të 

rëndësisë dhe peshës së njëjtë. 

 

Për cilat vepra penale lejohet urdhri:  

 

 veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose  

 24 vepra penale pavarësisht dënueshmërisë nëse kryhen në lidhje me terrorizëm, 

korrupsion apo krim të organizuar, dhe 

 58 vepra penale pavarësisht dënueshmërisë nga kategoria e veprave penale si në vijim: 

a) Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës,  

b) Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën 

ndërkombëtare, 

c) veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut,  

d) veprat penale kundër të drejtave të votimit,  

e) Veprat penale kundër integritetit seksual, 

f) Veprat penale kundër shëndetit publik, 

g) Veprat penale të narkotikëve, 

h) Veprat penale kundër ekonomisë, 

i) Veprat penale kundër pasurisë, 

j) Veprat penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore, dhe 
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k) Veprat penale të armëve. 

 

Neni 90 i KPP-së parasheh veprat penale për të cilat mund të lëshohen urdhrat sipas nenit 88. 

Urdhri nga neni 88 i këtij Kodi mund të përdoret vetëm për hetimin e së paku një nga këto vepra 

të dyshuara penale: 

 

1.1. veprat penale të dënueshme me pesë (5) 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; 

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. cenimi 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; 

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; 
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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 shfrytëzim 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; 

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, këmbimi, 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; 
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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; 

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; 

 

Provat e siguruara në pajtim me masën e urdhëruar ligjërisht sipas nenit 88 të këtij Kodi 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. 

 

 

1.5 Personat kompetent për të urdhëruar dhe zbatuar masat e fshehta dhe teknike të 

vëzhgimit dhe hetimit 

 

Neni 91 i KPP-së parasheh personat kompetent për të urdhëruar dhe zbatuar masat e fshehta dhe 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit. 

 

Prokurori i shtetit mund të urdhërojë përkohësisht njërën nga masat e përcaktuara në paragrafin 

2. të këtij neni vetëm në procedura penale urgjente, ose në procedura penale, të cilat janë duke u 

hetuare 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 (3) 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. 

 

Gjyqtari i procedurës paraprake, me kërkesë të prokurorit të shtetit mund të urdhërojë secilën 

nga masat e mëposhtme: 
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1. fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende publike; 

2. monitorim të fshehtë të bisedave në vende publike; 

3. hetim të fshehtë; 

4. regjistrimi i bisedave telefonike. 

5. fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende private; 

6. monitorim të fshehtë të bisedave në vende private; 

7. kontrollim të dërgesave postare; 

8. përgjim të telekomunikimeve, përfshirë tekstet e mesazheve ose mesazhet e tjera 

elektronike; 

9. përgjim të komunikimeve me anë të rrjetit kompjuterik; 

10. dërgim i kontrolluar të dërgesave postare; 

11. shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes; 

12. blerje të simuluar të ndonjë sendi; 

13. simulim të një vepre të korrupsionit; ose 

14. zbulim i të dhënave financiare. 

 

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: 

 

 identitetin e zyrtarit të autorizuar policor, zyrtarit të organit të autorizuar për të zbatuar 

ligjin penal ose prokurorit të shtetit që bën kërkesën; 

 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, i KPP-së parasheh që Urdhri për ndonjë masë të caktuar 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 vendi i ngjarjes; 

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 nën-paragrafi 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. 

 

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. 

 

Sipas Nenit 93, të KPP-së, 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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Sipas nenit 94, të KPP, 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. 

 

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. 

 

Vazhdimi i urdhrit për masën e urdhëruar nga gjyqtari i procedurës paraprake mund të 

urdhërohet vetëm me propozim të prokurorit të shtetit. 

 

Shprehja “zyrtar i autorizuar gjyqësor” do të thotë gjyqtar i procedurës paraprake ose 

prokuror i shtetit me autorizimin e të cilit është lëshuar urdhri sipas këtij kapitulli. 

 

 

1.6 Menaxhimi me materialet e masave të fshehta 

 

Neni 95, i KPP-së parasheh se si veprohet me materialet e siguruara me masa të fshehta dhe 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit. 

 

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. 

 

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. 

 

Neni 96, parasheh të drejtat e personave ndaj të cilëve zbatohet urdhri sipas nenit 88. Shprehja 

“person që i nënshtrohet urdhrit” do të thotë person kundër të cilit është urdhëruar masa sipas 

këtij kapitulli. 

 

Përderisa nuk përcaktohet ndryshe, masat në bazë të nenit 86 deri 100 të këtij Kodi do t’i 

nënshtrohen këtyre kushteve: 

 

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. 

 

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. 
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Personat vijues do të njoftohen për masat në bazë të neneve 86 deri 100 të këtij Kodi: 

 

1. në rastin e nenit 87 nën-paragrafit 1.1. (vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video) dhe 1.7. 

(shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes) të këtij Kodi personi i synuar dhe personat e 

tjerë që janë prekur ndjeshëm me këtë; 

2. në rastin e nenit 87 nën-paragrafit 1.2. (monitorim i fshehtë i bisedave) 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. 

3. në rastin e nenit 87 nën-paragrafit 1.2. (monitorim i fshehtë i bisedave) të këtij Kodi nëse ka 

pasur monitorim të fshehtë të bisedave në vende private: 

3.1. personi i akuzuar, kundër të cilit është drejtuar masa; 

3.2. personave tjerë nën vëzhgim; 

3.3. personat që kanë poseduar ose jetuar në lokale private nën vëzhgim në kohën kur masa 

ka hyrë në fuqi; 

4. në rastin e nenit 87 nën-paragrafit 1.3. (kontrollim i dërgesave postare) të këtij Kodi 

dërguesi dhe i adresuari i dërgesave postare; 

5. në rastin e nenit 87 nën-paragrafit 1.4. (përgjimi i telekomunikimeve) të këtij Kodi 

pjesëmarrësit në telekomunikime nën vëzhgim, ose, nëse është përdorë ndonjë lexuesi IMSI, 

personi i synuar. 

6. në rastin e nenit 87 nën-paragrafit 1.11. (regjistrim i thirrjeve telefonike) të këtij Kodi 

pjesëmarrësit në telekomunikacionin përkatës; 

7. në rastin e nenit 87 nën-paragrafit 1. 10. (hetim i fshehtë) të këtij Kodi: 

7.1. personi i synuar; 

7.2. personat të prekur ndjeshëm në këtë mënyrë; 

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. të këtij neni 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. 

 

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 

nën-paragrafët 1.1.( vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video) dhe 1.10. (hetim i fshehtë) 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. 

 

Nëse njoftimin vonohet në kuptim të paragrafit 5. të këtij neni dhe se nuk është bërë brenda 

dymbëdhjetë (12) 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 paragrafët 1. dhe 2. afati kohor i përmendur 

në fjalinë e parë do të jetë gjashtë (6) muaj. 

 

Vendimet gjyqësore, në kuptim të paragrafit 6. të këtij neni, 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. Madje edhe pas përfundimit të masës dhe 
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deri në dy (2) javë, pas njoftimit të tyre, personat e emëruar në paragrafin 4. të këtij neni, 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. 

 

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. 

 

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 (6) 

muajve nga data e njoftimit. 

 

 

1.7 Pranueshmëria e provave të siguruara me anë të urdhrit për masat e fshehta 

 

Neni 97 , i KPP-së parasheh, pranueshmërinë e provave të siguruara me anë të urdhrit për masat 

e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

 

Prova e marrë nëpërmjet masës nga ky kapitull është e papranueshme nëse urdhri për masën dhe 

zbatimin e saj është i kundërligjshëm. 

 

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.  

 

Në bazë të kësaj mund të konstatohet se materialet e siguruara nga urdhri i lëshuar në një lëndë 

të caktuar, nëse ndërlidhet me lëndë tjera, atëherë ky material mund të përdoret edhe në lëndën 

tjetër dhe të gjitha janë të pranueshme, me kusht që kemi të bëjmë edhe në këtë rast me veprat 

penale nga neni 90 i këtij Kodi, për të cilat lejohet autorizimi i masave të fshehta. 

 

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. 

 

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 i këtij Kodi për shkelje të të drejtave kushtetuese të të pandehurit nëse ka 

indikacione se materialet janë mbledhur në mënyrë të kundërligjshme. 

 

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 
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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. 

 

 

1.8 Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit 

 

Neni 98, i KPP-së parasheh Panelin për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit. Paneli për 

Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit duhet të: 

1. marrë vendim mbi ankesën e ushtruar sipas paragrafit 5 të këtij neni (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) lidhur me masën ose urdhrin për 

masë sipas këtij kapitulli dhe të vendosë mbi kompensimin përkatës; ose 

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 (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.) 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 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. 

 

Zyrtarët e autorizuar të policisë dhe prokurorët e shtetit i sigurojnë Panelit për Shqyrtimin e 

Vëzhgimit dhe Hetimit dokumentet të cilat ky panel i kërkon për kryerjen e funksioneve të tij 

dhe, sipas kërkesës së këtij paneli, i siguron edhe deklarime gojore. 

 

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. 

Paragrafi 5, i nenit 98, të KPP-së parasheh që 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 

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: 

 

1. të pushojë urdhrin nëse ende është në fuqi; 

2. të urdhërojë asgjësimin e materialeve të mbledhura; dhe 

3. të kompensojë personin ose personat që i janë nënshtruar urdhrit. 

 

Neni 99, i KPP-së parasheh, ndihmën 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. 
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Neni 100, i KPP-së parasheh, 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. 

 

Ushtrime: 

 

(Formular i kërkesës për masë të fshehtë: Urdhri i përkohshëm i prokurorit për masa të 

fshehta) 

 

Emri i institucionit, llogo 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

 

Urdhri i përkohshëm i prokurorit për masa të fshehta  

Simulimi i një vepre të korrupsionit 
 

Kundër: 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

1. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

Bazat ligjore  
 

A. Neni 88, paragrafi 3, pika 3.1 dhe 3.2, të KPP-së 

 
 

- 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 90 i këtij Kodi; 
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- veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

- një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

- 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. 

 
B. Neni 91, paragrafi 1, të KP-së 

- 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 

- 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. 

 

             (Kjo çështje duhet të shtjellohet nga prokurori i shtetit) 

 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 88, paragrafi 3, 92, paragrafi 2, pika 2.6, të KPP-së, ekziston dyshim i bazuar 

se personi i tillë 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 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., 

kërkojmë nga gjyqtari i procedurës paraprake: 

 

1. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 

Simulim i veprës së korrupsionit, sipas nenit 88, të KPP-së, që mund të përfshijë 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. 

 

a) Kundër:………………………….. 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN PËRGJEGJËS 

PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon nën 

mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri i tillë i përkohshëm pushon të ketë efekt nëse nuk konfirmohet me shkrim nga gjyqtari i 

procedurës paraprake brenda tri (3) ditëve nga lëshimi i tij. 

 

Prokurori i Shtetit 
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(Formular i kërkesës për masë të fshehtë: Konfirmim - Urdhër i përkohshëm i prokurorit) 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Vendi, data/muaji/viti 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ... 

 

 

Në bazë të nenit 91, paragrafi 1, të KPP-së, parashtrojmë këtë: 

 

Kërkesë për konfirmim të Urdhrit të përkohshëm për Masa të Fshehta 

Blerja e simuluar e një sendi 

 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Andaj, kërkojmë që gjyqtari i procedurës paraprake të konfirmoj urdhrin e përkohshëm të 

prokurorit të lëshuar me datë:00.00.0000, ora 00:00, brenda 3 ditëve. 

 
Bashkangjitur gjeni kopjen e Urdhrit të përkohshëm të prokurorit për masa të fshehta- Blerja e 

simuluar e një sendi. 

 

Prokurori i Shtetit 
 

 

1.9 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim kemi arritur t’i trajtojmë disa çështje që kanë të bëjnë me autorizimin e 

masave të fshehta para fillimit të procedurës penale, sidomos në rastet kur nuk dihet identiteti i 

personit të dyshuar, kushtet ligjore të autorizimit të masave të fshehta, kush janë personat 

kompetent për autorizimin e masave të fshehta, si bëhet trajtimi i materialeve dhe 

informacioneve të siguruara nga këto masa të fshehta, pranueshmëria e provave materiale, 

obligimi i prokurorit të shtetit që t’i njoftoj të gjithë personat që i janë nënshtruar masave të 

fshehta, afati kohor i njoftimit dhe të drejtat e personave që i janë nënshtruar urdhrit, organi që i 

trajton këto ankesa, si përpilohet një Urdhër i përkohshëm i prokurorit për masa të fshehta dhe 

kërkesa për konfirmim të urdhrit të përkohshëm, si dhe shumë çështje tjera me interes. 
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2. Përgjim i telekomunikimeve dhe Regjistrim i bisedave telefonike 

 

2.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim me pjesëmarrësit do të elaborohen tema siç janë:  parimet themelore me rastin 

e përgjimit në përputhje me Ligjin Nr.05/L-30 për përgjimin e komunikimeve elektronike, e cila 

e rregullon çështjen e përgjimeve për nevoja të procedurës penale dhe sigurisë publike, 

procedurat e vendosjes për përgjimin, procedurat dhe kushtet e përgjimit të komunikimeve 

elektronike për qëllime të procedurës penale, përmbajtja e kërkesës së përgjimit sipas këtij ligji, 

sistemi i përgjimit i cili është i përbërë nga dy pjesë të cilat nuk mund të funksionojnë në mënyrë 

të pavarur nga njëra-tjetra si Njësia ndërlidhëse dhe Qendra monitoruese, përgjimi i 

telekomunikimeve sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, avantazhet dhe disavantazhet e 

masës së përgjimit, Regjistrimi i Thirrjeve telefonike, kushte për autorizimin e masave të fshehta 

Përgjimi i telekomunikimeve dhe Regjistrimi i Thirrjeve telefonike, kohëzgjatja e tyre, format e 

kërkesave të prokurorit të shtetit për autorizimin e këtyre masave të fshehta dhe çështje tjera. 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Analizojnë kuptimin e trajtimin e e përgjimit të komunikimeve elektronike, sipas ligjit për 

përgjimet dhe Kodit të Procedurës Penale; 

 Identifikojnë kushtet për autorizimin e masave të përgjimit dhe regjistrimi i thirrjeve 

telefonike; 

 zbatojnë kushtet ligjore për autorizimin e këtyre masave të fshehta. 

 Përpilojnë kërkesat për autorizimin e masave të fshehta. 

 
 

2.3 Përgjimi i telekomunikimeve” 

 

2.3.1 Kuptimi dhe Nocioni 

 

Sipas Kodit Penal të Kosovës shprehja “përgjim i telekomunikimeve” do të thotë përgjim i 

komunikimeve zanore, komunikimeve tekstuale ose komunikimeve tjera përmes rrjeteve të 

telefonive fikse apo mobile. Kjo përfshinë çfarëdo mjeti apo sistemi tjetër të ngjashëm 

teknologjik që bartë të dhëna që kryesisht kanë për qëllim të jenë private. 

 

Përgjimi i telekomunikimeve mund të konsiderohet si një masë ndërhyrëse, që prekë të drejtat 

dhe liritë e individit, por në të njëjtën kohë ajo është mjaft e fuqishme në atë se ndihmon në 

identifikimin dhe ndjekjen penale të të dyshuarve të përfshirë në krime të rënda dhe të atyre që 

kërcënojnë dhe rrezikojnë sigurinë kombëtare në përgjithësi. 

 

Sa i përket fushës së përgjimeve të telekomunikimeve, me datë 28.05.2015, është miratuar një 

ligj i veçantë, Ligji Nr.05/L-30 për përgjimin e komunikimeve elektronike, e cila e rregullon 

qështjen e përgjimeve për nevoja të procedurës penale dhe sigurisë publike. 

 

Sipas Ligjit Nr.05/L-30 për përgjimin e komunikimeve elektronike disa nga shprehjet e 

përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime: 
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1. Thirrje - secila lidhje fikse apo e përkohshme që ka mundësinë e transferimit të 

informatave ndërmjet dy apo më shumë përdoruesve të sistemit të komunikimit 

elektronik; 

2. Përgjimi-aktiviteti ligjor i sigurimit të qasjes dhe ofrimit të komunikimit elektronik të 

përgjimit të një caku dhe të dhënave që lidhen me thirrjen tek një Institucion i Autorizuar 

sipas Kapitullit 1 ose Kapitullit 2; 

3. Përgjim i komunikimeve elektronike-përgjimi i komunikimeve zanore, komunikimeve 

tekstuale ose komunikimeve tjera përmes rrjeteve të telefonive fikse apo mobile. Kjo 

përfshinë çfarëdo mjeti apo sistemi tjetër të ngjashëm teknologjik që bartë të dhëna që 

kryesisht kanë për qëllim të jenë private; 

4. Qasja-mundësia teknike për t’u ndërlidhur me një qendër të komunikimeve në atë mënyrë 

që një institucion i autorizuar, pas Urdhërit për përgjim, mund të merr dhe të monitorojë 

komunikimet dhe të dhënat që lidhen me thirrjet që janë bërë në atë qendër; 

5. Subjekt i Përgjimit-një ose më shumë persona të identifikuar me autorizim ligjor të 

lëshuar nga gjykata kompetente në bazë të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës dhe/ose 

Ligjit për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe komunikimet hyrëse dhe dalëse të të 

cilëve duhet të përgjohen dhe të monitorohen; 

6. Objekt përgjimi janë sinjalet, shkrimet, fotografitë, të dhënat audiovizuele ose lloj tjetër 

informacioni, për tu marrë ose transmetuar nëpërmjet pajisjeve të komunikimit elektronik; 

7. Njësitë ndërlidhëse -vendndodhja fizike e pajisjeve teknike nën administrimin dhe 

kontrollin e Kryeprokurorit të Shtetit, të përcaktuara në Nenin 15 të këtij ligji; 

8. Qendrat Monitoruese -infrastrukturat e ndara të Policisë së Kosovës dhe Agjencisë së 

Kosovës për Inteligjencë të përcaktuara në Nenin 17 të këtij ligji; 

9. Minimizim sipas urdhrit gjyqësor- procesi teknik sipas të cilit zyrtari i autorizuar sipas 

urdhrit gjyqësor filtron të dhënat e marra gjatë përgjimit që nuk janë objekt i hetimit. 

10. Operator i Rrjetit- operatori i infrastrukturës publike të komunikimit elektronik të 

licencuar ligjërisht që lejon bartjen e sinjaleve në mes të pikave të definuara të fundit të 

rrjetit me tel, mikrovalë, mjete optike apo me mjete elektromagnetike; 

11. Shërbimi i cakut- një shërbim të shoqëruar me një cak të përgjimit dhe zakonisht të 

specifikuar në autorizimin ligjor për përgjim; 

12. Komunikimi Elektronik- secili transferim i shenjave, sinjaleve, të të shkruarit, imazheve, 

tingujve apo të dhënave të ndonjë natyre të transmetuar në tërësi apo në veçanti përmes 

sistemit të telit, radios, elektromagnetik, foto-elektronik apo foto-optik; 

13. Komunikimi- shkëmbimi ose bartja e çfarëdo informacioni ndërmjet një numri të caktuar 

pjesëmarrësish përmes një shërbimi të komunikimeve elektronike në dispozicion të 

publikut. Kjo nuk përfshin asnjë informacion që bartet si pjesë e shërbimeve transmetuese 

radio-televizive nëpërmjet një rrjeti të komunikimeve elektronike, përveç në rastin kur 

informacioni mund të jetë i lidhur me një parapagues ose shfrytëzues të identifikueshëm, i 

cili merr këtë informacion; 

14. Postë elektronike- çdo mesazh në formë të tekstit, zërit, tingullit apo imazhit, i dërguar 

nëpërmjet rrjetit publik të komunikimeve, i cili mund të ruhet në rrjet ose në pajisjen 

fundore të marrësit derisa atë ta marrë ai; 

15. Shërbimet për Mesazhe te Shkurta ("SMS") -mesazh me tekst të komunikimit ndërmjet 

pajisjeve elektronike të komunikimit duke përfshirë, por jo kufizuar në, ato të telefonave 

celular, pagers dhe pajisje të tjera të komunikimit mobil; 

16. Për qëllim të këtij ligji Meta-Data do të thotë të gjitha të dhënat në lidhje me komunikimet 

që i nënshtrohen urdhrit për përgjimin te ligjshëm, duke përfshirë, mes tjerash, kohën, 

kohëzgjatjen, burimin, destinacionin, vendndodhjen dhe llojin e pajisjeve të transmetimit 

apo pranimit të përfshirë në komunikime, por që përjashton përmbajtjen e një 

komunikimi. 
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Sipas nenit 4 të këtij ligji, Parimet themelore dhe udhëheqëse me rastin e përgjimit në përputhje 

me këtë ligj janë: 

1. respekti për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të njohura dhe të garantuara me 

Kushtetutë dhe me Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut, përfshirë dhe 

ashtu siç janë interpretuar nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut përmes 

praktikës së saj gjyqësore; 

2. ndalimi i përgjimit pa një vendim përkatës gjyqësor. Përgjim i ligjshëm konsiderohet 

vetëm ai për të cilin është lëshuar urdhër i ligjshëm nga gjykata kompetente për të 

autorizuar përgjimin. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit për përgjim, gjykata kompetente bartë detyrimin për t’u kujdesur 

për: 

 esencën e të drejtave dhe lirive të personave për të cilët është bërë kërkesë përgjimi; 

 rëndësinë, nevojën e përgjimit, dhe proporcionalitetin; 

 natyrën, mjetet dhe vëllimin e përgjimit; 

 raportin në mes të qëllimit që synohet të arrihet dhe mundësisë së realizimit të këtij 

qëllimi me metoda tjera hetuese; dhe 

 sekretin dhe objektivitetin gjatë kryerjes së përgjimit. 

 

Me rastin e vendosjes për një kërkesë përgjimi dhe përpara se të autorizohet përgjimi si masë 

hetuese ose e mbledhjes së informacionit, gjykata kompetente duhet të sigurohet që janë shtjerrë 

të gjitha masat tjera të hetimit ose të mbledhjes së informacionit. 

 

Bazuar në Kushtetutën e Kosovës ku liria e shprehjes dhe e mediave garantohet dhe është 

standard i të drejtave të njeriut në një shoqëri demokratike, gjykata kompetente është e obliguar 

të mbrojë të drejtat e gazetarëve për ruajtjen e burimeve të informacionit dhe për mos zbulimin e 

burimit të mbrojtur të informatës të përcaktuar me Ligjin për Mbrojtjen e Burimeve të Gazetarisë 

dhe Kodin Penal të Kosovës gjatë ushtrimit të funksionit të tyre si pjesë e lirisë së shprehjes dhe 

informimit të publikut përcjellë me garancionet e Konventës Evropiane për të Drejtat dhe Liritë 

e Njeriut dhe praktikën e gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mbi mbrojtjen e burimeve të 

gazetarëve. 

 

Sipas Nenit 5 të këtij ligji kemi dy lloje të përgjimit. Institucionet e autorizuara do të zbatojnë 

përgjimet për nevojat në vijim: 

1. përgjimi për nevoja të procedurës penale; dhe 

2. përgjimi për nevojat e sigurisë së Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. 

 

Neni 6 i këtij ligji parasheh Procedurat e vendosjes për përgjimin. Procedura për përgjim të 

ligjshëm zhvillohet në tri faza të veçanta: 

1. parashtrimi i kërkesës për përgjim nga institucioni i autorizuar me ligj; 

2. shqyrtimi, miratimi dhe paraqitja e kërkesës për përgjim; dhe 

3. urdhri gjyqësor për përgjim. 

 

Një përgjim i ligjshëm për qëllime të këtij ligji mund të realizohet vetëm pasi të ketë kaluar 

nëpër të tri fazat e procedurës nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 

Neni 7 i këtij ligji parasheh Kufizimet në përgjim. Autoritet kompetente për të urdhëruar 

përgjimin dhe institucionet e autorizuara janë të obliguara të mbrojnë të drejtat e gazetarëve për 

të ruajtur burimin e informacionit dhe të ndalojnë zbulimin e burimit të mbrojtur të informatës 

nga personat të cilët marrin pjesë si profesionist (gazetarët) në publikimin e informacionit ose si 
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anëtar i bordit redaktues të mediave dhe ndihmësi i tij të përcaktuara me Ligjin për Mbrojtjen e 

Burimeve të Gazetarisë, Kodin Penal të Kosovës dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës. 

 

 

2.4  Procedurat dhe kushtet e përgjimit të komunikimeve elektronike për qëllime të 

procedurës penale 

 

Sipas Neni 8 të Ligjit Nr.05/L-30 për përgjimin e komunikimeve elektronike, Institucionet e 

autorizuara për të parashtruar kërkesë për përgjim të ligjshëm janë: 

1. Për qëllime të Procedurës Penale, Prokurori i Shtetit është institucioni i vetëm i autorizuar 

për të parashtruar kërkesë për përgjim të ligjshëm të komunikimeve elektronike pranë 

gjykatës kompetente. 

2. Institucionet e autorizuara për të propozuar kërkesë pranë Prokurorit të Shtetit për përgjim 

të ligjshëm për qëllime të procedurës penale janë: Policia e Kosovës, Dogana e Kosovës 

dhe Inspektorati Policor i Kosovës, Administrata Tatimore e Kosovës, si dhe Misioni i 

Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë - EULEX, sipas kompetencave te 

dhëna me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës. 

3. Institucionet e autorizuara në bazë të paragrafit 2 të këtij neni do të ushtrojnë autorizimet 

nga ky nen vetëm me qëllim të sigurimit të të dhënave të domosdoshme për realizimin e 

detyrave të tyre ligjore. 

4. Asnjë prej institucioneve të përcaktuara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni nuk ka të drejtë 

dhe autorizim të parashtrojë një kërkesë për përgjim për çështje ose veprimtari që nuk janë 

parashikuar me ligj dhe të cilat nuk janë në fushën e përgjegjësive dhe të veprimtarisë së 

tyre zyrtare. 

 

Kërkesa për përgjim sipas Nenit 9, të këtij ligji duhet të hartohet në kopje të mjaftueshme, një 

kopje e së cilës depozitohet pranë Prokurorit të Shtetit dhe një e mbanë vetë institucioni i cili 

kërkon lëshimin e Urdhrit për përgjim. Përveç kushteve të përcaktuara në Nenet 84-100 të Kodit 

të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, një kërkesë e institucionit të autorizuar për 

përgjim të ligjshëm duhet të jetë në përputhje me Nenin 4 të këtij ligji si dhe të përmbajë edhe 

informatat në vijim: 

1. të dhënat e personit zyrtar dhe mbikëqyrësit, si dhe funksionet e atyre të cilët kërkojnë 

masën e përgjimit; 

2. të dhënat personale dhe adresën e subjektit që i nënshtrohet masës së përgjimit nëse janë 

të njohura; 

3. emërtimi ligjor i masës dhe baza ligjore e saktë e saj; 

4. përshkrimin e telekomunikimeve që do të përgjohen për qëllime të procedurës penale dhe 

të dhënat për operatorin e telekomunikacionit që i ofron shërbim subjektit që do të 

përgjohet; 

5. arsyetimi i detajuar përmes të cilit dëshmohet që përgjimi është i domosdoshëm, si dhe 

arsyetimin që të dhënat të cilat kërkohet nuk mund të sigurohen me mjete tjera të hetimit 

apo sigurimit të informacionit; 

6. afatin kohor brenda të cilit kërkohet të bëhet përgjimi. 

 

Neni 10 i këtij ligji parasheh që Autoritetet kompetent për të urdhëruar masën e përgjimit në 

procedurën penale. Masa e përgjim të komunikimeve elektronike, përfshirë tekstet e mesazheve 

ose mesazhet e tjera elektronike, përgjim të komunikimeve me anë të rrjetit kompjuterik duhet të 

urdhërohet vetëm nga gjykata me kërkesë të Prokurorit të Shtetit, përveç rasteve kur në 

procedurën penale urgjente vepron sipas Urdhrit të përkohshëm të dhënë në formë të shkruar në 

pajtim me parimet e këtij ligji. 
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Në procedura penale urgjente, autoritet kompetent për të urdhëruar me shkrim masën e përgjimit 

të përkohshëm është edhe Prokurori i Shtetit në kuptim të nenit 91 të KPPK-së. Urdhri i 

përkohshëm nga paragrafi 2 i këtij neni pushon të ketë efekt dhe çfarëdo informate apo provë e 

marr gjatë kësaj periudhe nuk do të jetë e ligjshme nëse Urdhri i tillë nuk konfirmohet me 

shkrim nga Gjyqtari kompetent brenda tri (3) ditëve nga lëshimi i tij si dhe Urdhri nga paragrafi 

2 i këtij neni nuk mund të përsëritet. 

 

Prokurori i Shtetit është i obliguar sipas detyrës zyrtare (ex officio) që para dhënies së Urdhrit të 

përkohshëm të garantoj respektimin e parimeve nga neni 4 i këtij ligji. 

 

Urdhri për përgjim i nxjerrë në procedurën penale duhet të jetë në përputhje me nenin 4 të këtij 

ligji. 

 

Urdhri për masën e përgjimit nuk duhet të lëshohet për një periudhë më të gjatë se gjashtëdhjetë 

(60) ditë nga data e lëshimit të Urdhrit dhe mund të vazhdohet vetëm sipas kritereve të 

përcaktuara me këtë ligj dhe KPPK. 

 

Përveç kushteve të kërkuara sipas KPPK, Urdhri për përgjim duhet të përmbajë edhe informatat 

në vijim: 

1. obligimet për zyrën Prokurorit të Shtetit, Operatorët e Rrjetit dhe/ose Ofruesit të 

Shërbimeve, si dhe Sektorit për Përgjim; 

2. institucionin që ka bërë kërkesën; 

3. të dhënat personale dhe adresën e subjektit që i nënshtrohet masës së përgjimit nëse janë 

të njohura; 

4. numrin e protokollit; 

5. afatin ose afatet e përgjimit, ku përcaktohet data dhe ora e fillimit dhe e mbarimit; 

6. operatorin e telekomunikacionit që siguron komunikimin; 

7. pajisjet fundore që përdor subjekti i përgjimit për realizimin e komunikimeve elektronike;  

8. arsyetimi që vërtetojnë se përgjimi është i domosdoshëm dhe së të dhënat që kërkohen 

nuk mund të sigurohen me mjete të tjera të hetimit apo mbledhje së informacionit. 

 

Gjatë zbatimit të urdhrit për përgjim zyrtari i autorizuar me urdhër gjyqësor është i obliguar për 

minimizimin e përgjimit sipas urdhrit gjyqësor. 

 

Zyrtari i autorizuar për përgjim në bazë të këtij ligji është i detyruar të zbatojë të gjitha masat 

dhe mjetet të përcaktuara me Urdhrin mbi përgjimin në atë mënyrë e cila siguron origjinalitetin, 

tërësinë dhe sigurinë e të dhënave të mbledhura përmes përgjimit. 

 

Zyrtari i autorizuar ka për obligim që të sigurojë se asnjë përgjim i ligjshëm nuk bëhet pa 

Urdhrin për përgjim të lëshuar nga gjykata relevante në përputhje me nenin 11 të këtij ligji. 

 

Sektori i Përgjimeve në kuadër të Policisë së Kosovës përmes qendrës monitoruese realizon 

proceset teknike të përgjimit përmes pajisjeve të telekomunikimit për llogari të institucioneve 

shtetërore të zbatimit të ligjit dhe hetimit të veprave penale sipas vendimit paraprak të marrë në 

bazë të këtij Ligji dhe KPPK-së. 

 

Sektori i Përgjimeve ligjore duhet të sigurohet se Urdhri për përgjim përmban të gjitha të dhënat 

e kërkuara nga neni 9 i këtij ligji dhe të ekzekutojë vetëm kërkesat e lëshuara në përputhje të 

plotë me dispozitat e këtij Ligji dhe KPPK-së. Nëse kërkesa nuk i përmban të gjitha shënimet ajo 

kthehet mbrapa tek zyrtari i autorizuar. 
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Sektori për Përgjimeve ligjore evidenton kërkesën për përgjim si dhe kujdeset për plotësimin e 

formularit të pranim/dorëzimit të Urdhrit për përgjim. Formulari i pranim dorëzimit të Urdhrit 

për përgjim duhet të përmbajë: llojin e Urdhrit ose kërkesës, detajet nga Urdhri për përgjim, 

emrin e të dyshuarit, të dhënat për zyrtarin e autorizuar që kërkon përgjimin dhe mbikëqyrësin e 

tij për zbatim të Urdhrit, listën e personelit të autorizuar për qasje në materialet e përgjuara, 

provat dhe materialet tjera relevante për përgjimin, dokumentin e identitetit të zyrtarit të 

autorizuar apo të deleguarit të tij i cili bënë kërkesën; 

 

Secila kërkesë për përgjim nënshkruhet nga zyrtari pranues dhe shefi i Sektorit të Përgjimit. 

Sektori për përgjim duhet të jetë në dispozicion përmes kujdestarisë njëzetekatër (24) orë shtatë 

(7) ditë të javës, kryesisht në raste emergjente siç parashihet me Kodin e Procedurës Penale. 

 

Subjekti i përgjimit pas përfundimit të masës së ndërmarrë njoftohet me dispozitat e Kodit të 

Procedurës Penale. 

 

a) Sistemi i përgjimit 

 

Sipas Nenit 15 të Ligjit Nr.05/L-30 për përgjimin e komunikimeve elektronike, sistemi i 

përgjimit është i përbërë nga dy pjesë të cilat nuk mund të funksionojnë në mënyrë të pavarur 

nga njëra-tjetra: 

1. Njësisë ndërlidhëse dhe 

2. Qendrës monitoruese. 

 

Prodhimi, vënia në treg, shitja ose mbajtja e mjeteve për përgjimin e komunikimeve elektronike, 

në kuptim të nenit 15, paragrafi 1 të këtij ligji lejohet vetëm kur është në përputhje me ligjet e 

aplikueshme të Kosovës dhe zhvillohet sipas procedurave përkatëse nga organet kompetente, pa 

siguruar një vendim të Qeverisë. 

 

Hapësirat ku vendosen njësia ndërlidhëse dhe qendrat monitoruese duhet të garantojnë sigurinë e 

plotë të informacionit të marrë nëpërmjet përgjimit, duke përfshirë sistemin e monitorimit dhe 

menaxhimit të tyre. 

 

Çdo hyrje dhe dalje në hapësirat e tilla duhet regjistruar dhe mbajtur nën vëzhgim nga një sistem 

i vëzhgimit njëzetekatër (24) orësh, përfshirë gjurmën për identitetin e zyrtarit, datën dhe orën e 

hyrjes në të, informacionet dhe veprimet tjera të marra në atë periudhë kohore, si dhe kohën e 

qëndrimit në të, që garanton qasje të mëvonshme në të në lidhje me hetimet ndaj mospërputhjeve 

të të dhënave apo për verifikime tjera. 

 

Hapësirat e tilla duhet të garantojnë qasje të kufizuar në rastet kur zbatohet një urdhër për 

përgjim. 

 

b) Njësia ndërlidhëse 
 

Sipas Nenit 16, të Ligjit Nr.05/L-30 për përgjimin e komunikimeve elektronike, Njësia 

ndërlidhëse është pajisje teknike e cila aktivizon ose ndalon përgjimin e një pajisjeje fundore pas 

Urdhrit të ligjshëm për përgjim të lëshuar nga Gjykata kompetente, nën administrimin dhe 

kontrollin e Kryeprokurorit të Shtetit. 

 

Njësia ndërlidhëse duhet të posedojë një softuer dhe sistem teknik që garanton ruajtjen e 

gjurmëve të plota mbi përdorimin e saj në pajtim me këtë ligj. 
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Njësia Ndërlidhëse duhet të mirëmbajë regjistrat e aktivizimeve të përgjimeve. Regjistrat e tillë 

ruhen në pajtim me legjislacionin sekondar të nxjerr nga Këshilli Prokurorial, pas konsultimit 

dhe marrëveshjes me Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Autoritetin 

Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, dhe raportohet sipas kërkesës për 

vëmendje të Komisionerit në zbatim të funksioneve të përcaktuar në Kreun V të këtij ligji. 

 

Autoriteti që administron Njësinë Ndërlidhëse i përgjigjet vetëm gjykatës dhe vepron vetëm në 

bazë të Urdhrit gjyqësor të ligjshëm. Pas pranimit të këtij Urdhri, autoriteti i tillë mundëson dhe 

lehtëson në aspektin teknik procesin e përgjimit në Qendrat Monitoruese të vendosura në 

Policinë e Kosovës dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. 

 

Njësia ndërlidhëse nuk mund të transmetojë komunikime të përgjuara tek institucione apo palë të 

treta përveç ashtu siç është përcaktuar në Urdhrin që autorizon përgjimin dhe në përputhje me 

kërkesat e këtij ligji. 

 

Njësia ndërlidhëse duhet t’u bindet urdhëresave ligjore dhe të zbatojë masat e përgjimit të 

kërkuar sa më parë që të jetë e mundur dhe pa ndonjë vonesë të pajustifikuar. 

 

c) Përgjimet Paralele 

 

Neni 17, i Ligjit Nr.05/L-30 për përgjimin e komunikimeve elektronike parasheh që Njësia 

ndërlidhëse duhet të kenë kapacitetin e nevojshëm teknik dhe organizativ për të zbatuar përgjime 

paralele të shumëfishta për një cak të vetëm në Qendrat Monitoruese kur kjo kërkohet nga 

institucionet e autorizuara pas Urdhrit të ligjshëm të Gjykatës me juridiksion kompetent. Në 

raste të tilla, zyrtarët e Njësisë Ndërlidhëse, Qendrës Monitoruese, Operatorëve të Rrjetit dhe 

Ofruesve të Shërbimeve marrin masat e domosdoshme që të ruajnë identitetin e institucioneve të 

autorizuara përkatëse dhe do të ruajnë fshehtësinë e përgjimeve sipas këtij ligjit. 

 

Standardet teknike lidhur me përgjimet paralele dhe për numrin maksimal të përgjimeve paralele 

për një numër të caktuar të abonentëve përcaktohen në legjislacionin sekondar, të lëshuar nga 

ARKEP në pajtim me Kryeprokurorin e Shtetit, por të cilat duhet të jenë në përputhje me 

parimet e përcaktuara me nenin 4 të këtij ligji dhe me praktikat më të mira evropiane. 

 

d) Qendra Monitoruese 

 

Qendra Monitoruese nënkupton infrastrukturën e ndarë të institucioneve të autorizuara të 

përcaktuar si destinacion i transmetimit për komunikimet e përgjuara dhe i të dhënave që lidhen 

me thirrjen e ndonjë caku të caktuar të përgjimit, dhe ku është e vendosur pajisja për monitorim 

dhe incizim.  

 

Qendrat Monitoruese do të vendosen në Policinë e Kosovës për përgjimet e komunikimeve 

elektronike për qëllime të procedurës penale dhe që përfshinë të gjitha institucionet e autorizuara 

me ligj dhe do të vendosen në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë për përgjimet e 

komunikimeve elektronike për nevojat e sigurisë së Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. 

Njësitë monitoruese duhet të posedojnë një softuer dhe sistem teknik që garanton ruajtjen e 

gjurmëve të plota mbi përdorimin e tyre. 

 

Personave të ngarkuar me funksionin apo detyra te caktuara në ose për procesin e përgjimit ne 

tërësi apo ne veçanti u ndalohet: 

1.  të përhapin ose të përdorin të dhënat e grumbulluara jashtë kërkesave të këtij ligji apo të 

ligjeve në fuqi; 
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2. procesi teknik i përgjimit, në tërësi ose në veçanti, përbën informacion të klasifikuar, 

shkelja e të cilit dënohet sipas legjislacionit penal në fuqi. 

 

e) Parimi i fshehtësisë së përgjimit 

 

Secili përgjim i ligjshëm i cili mundësohet nga Njësia Ndërlidhëse, Qendra Monitoruese, një 

Operator i Rrjetit dhe një Ofrues i Shërbimeve zhvillohet duke respektuar parimin e fshehtësisë 

dhe procedurat e parapara me këtë ligj, në atë mënyrë që as caku i përgjimit e as ndonjë person 

tjetër i paautorizuar nuk guxojnë të jenë në dijeni për përgjimin. 

 

Asnjë informatë për caqet e përgjimit dhe për mënyrën si kryhen përgjimet nuk duhet të 

raportohet apo në ndonjë mënyrë të vihet në dispozicionin e publikut apo personave të 

paautorizuar, përveç nëse është e kërkuar me ligj. 

 

Çdo e dhënë e mbledhur, e ruajtur apo e transmetuar në lidhje me një përgjim duhet të mbrohet 

në atë mënyrë që të parandalohet dhe të ndalohet përdorimi i paautorizuar ose i paligjshëm i një 

të dhëne të tillë, dhe do të trajtohet sipas standardeve të këtij ligji dhe ligjeve tjera të 

aplikueshme. 

 

f) Siguria e Përgjimit 

 

Çdo person i punësuar apo i kontraktuar nga Njësia Ndërlidhëse, Qendrat Monitoruese, dhe 

Operatori Rrjetit për instalimin, operimin ose mirëmbajtjen e objekteve, pajisjeve, interfejsëve 

dhe softuerëve të përgjimeve, duke përfshirë te gjithë të punësuarit të cilët trajtojnë ose mund te 

vihen ne dijeni, duhet të ketë një verifikim sigurie të lëshuar nga Agjencia Kosovare e 

Inteligjencës në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-178 për Klasifikimin e Informatave dhe 

Verifikimet e Sigurisë. 

 

Objektet, pajisjet, interfejsët dhe softuerët që do të instalohen dhe përdoren për qëllime të 

përgjimit duhet të kenë një verifikim të lëshuar nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës, që 

vërteton se ato përputhen me kërkesat teknike dhe të sigurisë të përcaktuara në legjislacionin 

sekondar të lëshuar nga ARKEP. 

 

 

2.5 Ruajtja dhe shkatërrimi i të dhënave 

 

a. Shkatërrimi i të dhënave të përgjimit 

 

Pas arritjes së qëllimit dhe detyrave të institucioneve të autorizuara dhe autoriteteve tjera 

relevante në kuadër të kompetencave të përcaktuara me ligj dhe fushëveprimit të tyre, të dhënat 

nga përgjimet duhet të shkatërrohen në përputhje me detyrimet e përcaktuara në KPPK dhe 

Ligjin për AKI-në. 

 

Të dhënat të cilat referohen në kuadër të këtij kapitulli do të jenë të dhënat elektronike të 

përkufizuara me Ligjin për Komunikime Elektronike, të cilat kanë të bëjnë me shërbimin e 

mesazheve të shkurtra. 

 

2.5.1 Ruajtja e të dhënave 

 

Të gjitha të dhënat e marra përmes përgjimit të ligjshëm do të ruhen në mënyrë të sigurt, siç 

kërkohet nga Kodi i Procedurës Penale dhe Ligji për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. 



140 

 

 

Qasja në të dhënat e marra përmes përgjimit të ligjshëm do të kufizohet në mënyrë strikte vetëm 

me ata individë të cilët janë drejtpërdrejt të përfshirë në hetimin e çështjes me të cilën ndërlidhen 

të dhënat si dhe me individët të cilët janë të nevojshëm për zbatimin teknik të Urdhrit për 

përgjimin e ligjshëm. 

 

Vetëm të dhënat të cilat janë drejtpërdrejt të rëndësishme për hetimet zyrtare dhe hetimet në 

vazhdim e sipër mund të ruhen. 

 

2.5.2 Ruajtja dhe shkatërrimi i të dhënave brenda qendrës monitoruese 

 

Kryeprokurori i Shtetit ose i deleguari i tij do të sigurojë që çdo e dhënë e marr përmes përgjimit 

të ligjshëm do të ruhet vetëm brenda Qendrës Monitorimit, për sa kohë që ajo informatë është e 

rëndësishme për një hetim të hapur. 

 

Çfarëdo të dhëna të marra përmes përgjimit të ligjshëm, dhe çdo kopje që mbahet në kuadër të 

Qendrës Monitorues do të fshihet në mënyrë të përhershme dhe/ose shkatërrohet nga 

Kryeprokurori i Shtetit apo të deleguarit e tij brenda tre muajve kalendarik pasi të mos i shërbejë 

më hetimeve. 

 

Kryeprokurori i Shtetit ose i deleguari i tij do të fshij dhe/ose të shkatërrojë çdo të dhënë të 

mbetur nga përgjimi i ligjshëm që mbahet në kuadër të Qendrës së Monitorimit jo më vonë se 

dymbëdhjetë muaj pas përfundimit të hetimeve. 

 

2.5.3 Ruajtja apo shkatërrimi i të dhënave brenda Objektit të përgjimit të Zyrës së 

Kryeprokurorit të Shtetit ("KPSH") 

 

Kryeprokurori i Shtetit ose i deleguari i tij do të sigurohet që çdo e dhënë personale e marr 

përmes përgjimit të ligjshëm do të ruhet vetëm brenda objektit të KPSH-së për përgjim, për sa 

kohë që ajo është e rëndësishme për një hetim të hapur. 

 

Çdo e dhënë e cila merret përmes përgjimit të ligjshëm, dhe çdo kopje e saj, do të fshihet në 

mënyrë të përhershme dhe/ose shkatërrohet nga Kryeprokurori i Shtetit ose të deleguarit e tij 

brenda tre muajve kalendarik pasi të mos i shërbejë më hetimeve. 

 

Kryeprokurori i Shtetit ose i deleguari i tij do të fshij dhe/ose të shkatërrojë çdo të dhënë të 

mbetur që ka rezultuar nga përgjimi i ligjshëm jo më vonë se dymbëdhjetë muaj pas përfundimit 

të hetimeve. 

 

2.5.4 Ruajtja dhe shkatërrimi i të dhënave brenda të objektit të përgjimit të Policisë së 

Kosovës 

 

Drejtori i Policisë së Kosovës apo të deleguarit e tij do të sigurohen që çfarëdo e dhëne e marr 

përmes përgjimit të ligjshëm do të ruhet vetëm brenda objektit të Policisë së Kosovës për 

përgjim për sa kohë që është relevante për një hetim të hapur. 

 

Çdo e dhënë e cila merret përmes përgjimit të ligjshëm, dhe çdo kopje e saj, do të fshihet në 

mënyrë të përhershme dhe/ose shkatërrohet nga Drejtori i Policisë së Kosovës ose të deleguarit e 

tij, brenda tre muajve kalendarik pasi të mos i shërbejë më hetimeve. 
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Drejtori i Policisë së Kosovës ose i deleguari i tij do të fshij dhe/ose shkatërrojë çdo të dhënë të 

mbetur që ka rezultuar nga përgjimi i ligjshëm, jo më vonë se nëntë (9) muaj pas përfundimit të 

hetimeve. 

 

Prokurori që përfaqëson Kryeprokurorin e Shtetit, do të monitorojnë personalisht shkatërrimin e 

të dhënave të lartpërmendura nga Policia e Kosovës. 

 

2.5.5 Ruajtja dhe shkatërrimi i të dhënave nga operatorët e rrjetit dhe ofruesit e 

shërbimeve 

 

Operatorët e rrjetit dhe ofruesit e shërbimeve nuk do të regjistrojnë, ruajnë apo kopjojnë të 

dhënat e çfarëdo thirrjeje apo mesazhi. 

 

Operatorëve të rrjetit dhe ofruesve të shërbimeve ju lejohet të ruajt meta-datat për një periudhë 

maksimale prej nëntë (9) muajve kalendarik dhe të dhënat e tilla do të i vë në dispozicion të 

institucionit të autorizuar, në përputhje me ligjet aktuale, për një periudhë që nuk kalon nëntë (9) 

muaj kalendarik. 

 

Pas skadimit të periudhës prej nëntë (9) muajve kalendarik, operatorët e rrjetit do t`i fshijnë 

dhe/ose të shkatërrojnë të dhënat si dhe çfarëdo kopje të tyre. 

 

Operatorët e rrjetit duhet t`i sigurojnë informata Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave dhe 

Komisionerit për kontrollimin e ligjshmërisë së përgjimit në lidhje me sasinë dhe llojin e të 

dhënave të përgjimit që ata kanë shkatërruar në baza gjashtë-mujore. 

 

 

2.6 Komisioneri për mbikëqyrjen e procesit te përgjimeve 

 

2.6.1 Mbikëqyrja e përgjimeve 

 

Përmes këtij ligji themelohet mekanizmi i Komisionerit për Mbikëqyrjen e Procesit të 

Përgjimeve të Komunikimeve (Komisioneri). 

 

Komisioneri është një mekanizëm i vendosur në kuadër të strukturës institucionale të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës, i cili bën kontrollin vjetor të ligjshmërisë së përgjimeve të komunikimeve 

sipas këtij ligji dhe i raporton Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit në baza 

vjetore mbi shkeljet eventuale të identifikuara. 

 

Komisioneri është i pavarur në kryerjen e funksioneve dhe detyrave të parapara me këtë ligj, dhe 

ka një buxhet të veçantë brenda buxhetit vjetor operues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për 

shpenzimin e të cilit i raporton Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

 

2.6.2 Emërimi i Komisionerit 

 

Komisionerin e emëron Këshilli Gjyqësor i Kosovës, nga përbërja e gjyqtarëve të Gjykatës 

Supreme të Kosovës. Komisioneri emërohet për një mandat katër (4) vjeçar dhe i raporton 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës, dhe i nënshtrohet parimeve të përcaktuara nga Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës. 

 

2.6.3 Funksionet e Komisionerit 
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Komisioneri ushtron kontroll të rregullt vjetor mbi ligjshmërinë e tërë procesit të përgjimeve nga 

institucionet e autorizuara me këtë ligj. 

 

Kontrolli vjetor përfshin një raportim të detajuar e që është publik, duke ruajtur 

konfidencialitetin e të dhënave dhe qëllimeve të përgjimit, dhe që analizon: 

1. monitorimin e koordinimit institucional gjatë zbatimit të përgjimit të komunikimeve 

elektronike bazuar në kërkesat e këtij ligji, duke përfshirë edhe shkeljet eventuale, dhe 

hartimin e rekomandimeve adekuate; 

2. krahasimin në mes të gjurmëve të përgjimit në pajisjet brenda ‘njësisë ndërlidhëse’ dhe 

‘qendrës monitoruese’ dhe vendimeve për përgjim të ligjshëm të lëshuara në atë periudhë 

kohore; 

3. monitorimin, sipas mostrave të caktuara, të standardeve ligjore të vendimeve gjyqësore 

për përgjim të ligjshëm të lëshuara në atë periudhë kohore dhe promovimin e unifikimit 

të tyre brenda sistemit gjyqësor të Kosovës; 

4. identifikimin e shkeljeve të këtij ligji në zbatimin e procedurave të ushtrimit të përgjimit 

të ligjshëm; 

5. verifikimin nëse personat e autorizuar në kuadër të institucioneve të autorizuara për 

përgjim të ligjshëm e kanë ushtruar një mandat të tillë; dhe 

6. verifikimin e shkatërrimit të informacioneve të mbledhura nga procesi i përgjimit, sipas 

kërkesave të këtij ligji, KPPK-së, dhe ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 

Konkluzionet dhe shkeljet e mundshme të gjetura nga Komisioneri nuk kanë efekt juridik në 

procedurën penale dhe vendimet e gjykatave kompetente. Konkluzionet e nxjerra nga 

Komisioneri shqyrtohen nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në rastet kur ato lidhen me përgjimin 

në procedure penale apo Inspektori i Përgjithshëm i AKI-së në rastet që lidhen me përgjimin e 

ligjshëm për nevojat e sigurisë së Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. 

 

Në rastet kur konstatohen shkelje, Këshilli Gjyqësor i Kosovës i adreson ato në Panelin për 

Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit sipas KPPK-së, kurse Inspektori i Përgjithshëm i adreson 

sipas kompetencave në bazë të Ligjit për AKI-në. 

 

Komisioneri do të njoftoj Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me gjetjet e raportit. 

Agjencia përkatëse në përputhje me kompetencat e saj ligjore, do të ndërmerr veprimet që i 

konsideron të nevojshme për të adresuar konkluzionet dhe gjetjet nga raporti i Komisionerit. 

 

Në rast të konstatimit të mos-përputhjes dhe lëshimeve teknike që i referohen por jo vetëm 

ndryshimit të të dhënave të krahasuara në mes të dhënave nga sistemet e operatorëve me të 

dhënat e gjurmëve të përgjimeve në pajisjet brenda njësisë ndërlidhëse dhe qendrave 

monitoruese, mos-përputhjes, mos respektimit të afateve kohore të urdhrit nga ana operatorëve të 

rrjetit dhe apo ofruesi i shërbimeve, Komisioneri do të njoftoj ARKEP me gjetjet e raportit nëse 

shkeljet e tilla involvojnë veprime të operatorëve të licencuar nga ana e ARKEP. Në rast të 

gjetjes së shkeljeve nga operatorët e telekomunikacionit, ARKEP i adreson shkeljet e tilla sipas 

këtij ligji dhe Ligjit për Komunikime Elektronike sa i përket fushës së saj të kompetencës. 

 

Komisioneri ka qasje të plotë në institucionet e autorizuara për të zbatuar vendimet për përgjim 

të ligjshëm dhe në tërë aparaturat përcjellëse teknike që i shërbejnë një qëllimi të tillë. 

 

Komisioneri e realizon qasjen në mjediset e AKI-së në konsultim dhe pas autorizimit prej 

Inspektorit të Përgjithshëm të AKI-së dhe Komisioneri e realizon qasjen në mjediset e Policisë 

së Kosovës në konsultim me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës. 
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Komisioneri duhet të bashkëpunoj ngushtë me Agjencinë për Mbrojtjen e te Dhënave Personale 

në mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë. 

 

Komisioneri nuk mund të ketë qasje në përmbajtjen e materialeve të përgjuara. 

 

Konkluzionet e Komisionerit nuk ndikojnë në procedurën e ankesës individuale pranë Agjencisë 

Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (ASHMDHP). 

 

2.7 Përgjimi i telekomunikimeve sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës 

 

2.7.1 Përkufizimi 

 
Sipas Kodit Penal të Kosovës shprehja “përgjim i telekomunikimeve” do të thotë përgjim i 

komunikimeve zanore, komunikimeve tekstuale ose komunikimeve tjera përmes rrjeteve të 

telefonive fikse apo mobile. Kjo përfshinë çfarëdo mjeti apo sistemi tjetër të ngjashëm 

teknologjik që bartë të dhëna që kryesisht kanë për qëllim të jenë private. 

 

Edhe masa e përgjimit të telekomunikimeve i ka avantazhet dhe disavantazhet e saj. Si avantazh 

është se mund të kapet personi i dyshimtë duke biseduar lidhur me aktivitete kriminale, 

organizmin e aktiviteteve dhe mund të ndihmojë shumë në zbulimin dhe kapjen e tyre. Ndërsa, 

disavantazhi i përgjimeve elektronike, është se kërkojnë shumë punë dhe burime njerëzore.  

 

Andaj, në çdo rast duhet pasur parasysh që prokurori i shtetit në rast të kërkesës për autorizimin 

e përgjimit nga gjykata, ai duhet të marrë në konsideratë çështjet e mëposhtme: 

 

 A mund të provohet akuza pa e kryer fare përgjimin?  

 A ia vlen shpenzim i burimeve njerëzore, parave dhe kohës për të marrë provat që mund të 

jenë të tepërta ose që thjesht përsërit atë që është provuar tashmë? 

 A ka metoda më pak ndërhyrëse për të arritur të njëjtat qëllime?  

 A ka ndonjë rrezik për rrjedhje të informacionit?  

 A mund të zvogëlohet ky rrezik duke shmangur procedurat gjyqësore e duke përdorur vetëm 

miratimin e prokurorit e më pas konfirmimin e Gjykatës? 

 A do të kenë kohë hetuesit të dëgjojnë orë të tëra bisedash telefonike të përgjuara dhe të 

përgatisin transkriptet e telefonatave të rëndësishme?  

 Ai i vlejnë shpenzimet shtesë që do të bëhen për këtë qëllim?  

 

Të drejta dhe çështje të Konventës që duhet të marr parasysh. 

 

Neni 8, Respektimi i jetës private dhe familjare, i shtëpisë dhe i korrespondencës 
 A është i autorizuar me ligj përgjimi ose monitorimi? 

 A kryhet ai për një qëllim legjitim të lejuar; p.sh. për arsye të sigurisë kombëtare, 

parandalimit të krimit? 

 A përbën ai "nevojë sociale të menjëhershme"? 

 A është ai në përpjesëtim me qëllimin e mosdiskriminimit? 

 A është autorizuar objekti dhe kohëzgjatja e ndërhyrjes nga pikëpamja gjyqësore? 

 A përkon përgjimi ose monitorimi aktual me objektin dhe kohëzgjatjen e autorizuar? 
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2.7.2 Kushtet 

 

Masa e fshehtë, Përgjimi i telekomunikimeve, mund të urdhërohen kundër një personi, vendi apo 

sendi konkret, nëse: 

 

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 90 i këtij Kodi; dhe 

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. 

Përgjimi i telekomunikimeve po ashtu mund të urdhërohen kundër personit, përpos të dyshuarit, 

kur  dy kushtet e lartpërmendura vlejnë për të dyshuarin dhe ekziston dyshim i bazuar se: 

 

1. personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të dyshuarit ose që i 

dedikohen të dyshuarit; ose 

2. i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë ose ka qasje në sistem kompjuterik. 

 

Përgjimi i telekomunikimeve kundër personit, përpos të dyshuarit, mund të urdhërohet, nëse: 

 

1. ka dyshim të arsyeshëm se numri i telefonit, është përdorur për kryerjen e veprës penale, 

ose në rastet kur tentative është e ndëshkueshme, është përdorur në tentativën për të kryer 

vepër penale nga neni 90 të këtij Kodi; dhe 

2. pronari apo shfrytëzuesi i numrit telefonik, nuk është i njohur, është person juridik ose ka 

dyshim të arsyeshëm se numri telefonik, po përdoret nga dikush tjetër e jo nga pronari. 

 

Urdhri për përgjimin e komunikimeve duhet të përfshijë të gjitha elementet për identifikimin e 

secilit telefon që duhet të përgjohet. Përpos dy rasteve të parapara më lartë, urdhri për përgjim të 

telekomunikimeve duhet të përmbajë të gjitha elementet për identifikimin e secilit telefon që 

duhet të përgjohet. 

 

Pyetje? Çfarë ndodh nëse i dyshuari ndaj të cilit është lëshuar masa e përgjimit të telefonit 

komunikon me një person tjetër, i dyshuar potencial apo bashkëpunëtor i tij dhe a mundet që 

komunikimet e tij inkriminuese me të dyshuarin të shfrytëzohen kundër tij, pasi që nuk është i 

përfshirë në urdhër? 

 

P.SH. Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë, Neni 221, parasheh “Rezultati i 

përgjimit është i vlefshëm për të gjithë komunikuesit”. Ndërsa, Ligji për procedurë penale i 

Republikës së Maqedonisë, Neni 255, parasheh “Personat kundër të cilëve nuk mund të 

përcaktohen masa të veçanta hetuese”. Sipas këtij neni Urdhëresa mund të vlejë edhe për 

personin i cili pranon ose përcjell dërgesa nga i dyshuari ose i dyshuari përdor mjet të tij 

komunikues dhe nëse gjatë zbatimit të masës përcillen dhe incizohen komunikimet e personave 

që nuk janë përfshirë me urdhëresën, prokurori publik është i obliguar që t'i ndajë dhe ta njoftojë 

gjykatësin e procedurës paraprake. Me propozim të prokurorit publik, gjykatësi i procedurës 

paraprake mund të urdhërojë që nga dokumentacioni i plotë nga zbatimi i masës të ndahen vetëm 

pjesët që kanë të bëjnë me veprën penale për të cilën është dhënë urdhëresa. 

 

Urdhri për përgjimin e telekomunikimeve, 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 
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zyrtarit përgjegjës të sistemit të telekomunikimeve dhe duhet të përfshijë vetëm informacionin 

që kërkohet për ndihmë në zbatimin e urdhrit. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për përgjimin e telekomunikimeve, personat përgjegjës për punën 

me telekomunikimet, duhet të lehtësojnë zbatimin e urdhrit nën mbikëqyrjen e drejtorit ose të 

zyrtarit përgjegjës për sistemin e telekomunikimeve. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për përgjimin e telekomunikimeve, 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. 

 

2.7.3 Kohëzgjatja 

 

Sipas Nenit 92, paragrafi 1, të KPP-së, Urdhri për Përgjim të telekomunikimeve nuk duhet ta 

kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri, 

 

Urdhri për përgjim të telekomunikimeve, 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. 

 

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 të gjykatës themelore kompetente çmon se ekziston dyshim i bazuar që: 

1. i dyshuari shfrytëzon telefona të ndryshëm me qëllim të shmangies nga vëzhgimi i 

zyrtarit të autorizuar të policisë; dhe 

2. një telefon apo telefonat e paraqitur në urdhër shfrytëzohen ose do të shfrytëzohen nga i 

dyshuari. 

 

Kur urdhri për përgjimin e telekomunikimeve është lëshuar nga gjyqtari i procedures paraprake 

të gjykatës themelore për arsyet e lartcekura: 

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; 

2. urdhri nuk mund të shfrytëzohet për të përgjuar telekomunikimet e personit i cili nuk 

është i dyshuar; dhe 

3. kohëzgjatja e urdhrit është e kufizuar deri në pesëmbëdhjetë (15) ditë dhe mund të 
ripërtërihet deri në nëntëdhjetë (90) ditë nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

Prokurori i shtetit apo gjyqtari kompetent nuk mund të lëshojë urdhër tjetër me shkrim për 

zgjatjen e urdhrit, përveç nëse parakushtet për urdhërimin e masës, 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. 

 

Urdhri për përgjim të telekomunikimeve nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) 

ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri. Urdhri për përgjim të telekomunikimeve mund të 

zgjatet deri në gjashtëdhjetë (60) ditë, por mund të ripërtërihet edhe për gjashtëdhjetë (60) ditë të 

tjera. 
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2.8 Regjistrimi i bisedave telefonike 

 

2.8.1 Kuptimi dhe Nocioni 

 

Shprehja “regjistrim i bisedave telefonike” do të thotë sigurim i të dhënave të thirrjeve 

telefonike të bëra nga një numër i caktuar i telefonit. 

 

Regjistrim i bisedave telefonike përfshinë, mes tjerash, kohën, kohëzgjatjen, burimin, 

destinacionin, vendndodhjen dhe llojin e pajisjeve të transmetimit apo pranimit të përfshirë në 

komunikime, por që përjashton përmbajtjen e një komunikimi. 

 

2.8.2 Kushtet 

 

Regjistrimi i thirrjeve telefonike mund të urdhërohet kundër një personi apo vendi të caktuar, 

nëse: 

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 

2. informacioni i cili mund të merret 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. 

 

Regjistrimi i bisedave telefonike po ashtu mund të urdhërohet kundër personave, përpos të 

dyshuarit, kur dy kushtet e lartpërmendura vlejnë për të dyshuarin dhe ekziston dyshim i bazuar 

se: 

 

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. i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë. 

 

Regjistrimi i bisedave telefonike kundër personit, përpos të dyshuarit mund të urdhërohen, nëse: 

 

 ka dyshim të arsyeshëm se numri i telefonit, është përdorur për kryerjen e veprës penale, 

ose në rastet kur tentative është e ndëshkueshme, është përdorur në tentativën për të kryer 

vepër penale nga neni 90 të këtij Kodi; dhe 

 pronari apo shfrytëzuesi i numrit telefonik, nuk është i njohur, është person juridik ose ka 

dyshim të arsyeshëm se numri telefonik, po përdoret nga dikush tjetër e jo nga pronari. 

 

2.8.3 Kohëzgjatja 

 

Aktualisht Regjistrimi i bisedave telefonike mund të përfshijë periudhën retroaktive vetëm deri 

në 12 muaj dhe jo më shumë. 

 

Regjistrimi i bisedave telefonike nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga 

data e lëshimit të këtij urdhri. 

 

Urdhri për regjistrimin e bisedave telefonike duhet të përfshijë të gjitha elementet për 

identifikimin e secilit telefon që duhet të përgjohet.  

 

Urdhri për regjistrimin e thirrjeve telefonike, 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 
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nevojshme për zbatimin e urdhrit. Udhëzimi i tillë me shkrim duhet t’i dërgohet drejtorit ose 

zyrtarit përgjegjës të sistemit të telekomunikimeve, dhe duhet të përfshijë vetëm informacionin 

që kërkohet për ndihmë në zbatimin e urdhrit. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për regjistrimin e thirrjeve telefonike, personat përgjegjës për 

punën me telekomunikimet, duhet të lehtësojnë zbatimin e urdhrit nën mbikëqyrjen e drejtorit 

ose të zyrtarit përgjegjës për sistemin e telekomunikimeve. 

 

Prokurori i shtetit apo gjyqtari kompetent nuk mund të lëshojë urdhër tjetër me shkrim për 

zgjatjen e urdhrit, përveç nëse parakushtet për urdhërimin e masës, 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. 

 

Urdhri për regjistrim të thirrjeve telefonike mund të zgjatet më së shumti deri në gjashtëdhjetë 

ditë, i cili urdhër mund të ripërtërihet brenda afatit prej treqindegjashtëdhjetë (360) ditësh nga 

dita e lëshimit të urdhrit. 

 

 

2.9 Ushtrime: 

 

                  (Formular i kërkesës për masë të fshehtë : Përgjim i telekomunikimeve) 

 

Emri i institucionit, llogo 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti____________ 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Përgjim i telekomunikimit 

 

Si në vijim: 

 

a. Numri i telefonit 044/049-000-000, që i përket NN 

b. Numri i IMEI .................., që i përket NN 

 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 
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Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

2. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

 

Bazat ligjore  
 

1. Ndaj të dyshuarit/pandehurit 

 

C. Neni 88, paragrafi 3, pika 3.1 dhe 3.2, të KPP-së 

 
 

- 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 90 i këtij Kodi; 

 

- veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

- një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

- 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. 

 

2. Kundër personave përpos të dyshuarit 

 

D. Neni 88, paragrafi 4, pika 4.1 dhe 4.2, të KPP-së 

 
- 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 90 i këtij Kodi; 

 

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. 

 

- personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të dyshuarit ose që i 

dedikohen të dyshuarit; ose  

 

- i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë ose ka qasje në sistem kompjuterik. 

 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 
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PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 87, 88, 92, të KPP-së, ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë 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 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., kërkojmë nga gjyqtari i procedurës 

paraprake: 

 

2. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 

 
Përgjim të telekomunikimeve, sipas nenit 88, të KPP-së, duke përfshirë përgjim i komunikimeve 

zanore, komunikimeve tekstuale ose komunikimeve tjera përmes rrjeteve të telefonive fikse apo 

mobile. të personave që janë subjekt të kësaj mase: 

 

b) Kundër:………………………….. 

c. Numri i telefonit 044/049-000-000, që i përket NN 

d. Numri i IMEI .................., që i përket NN 

 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN PËRGJEGJËS 

PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon nën 

mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. Zbatimi i urdhrit kryhet në atë mënyrë që të minimizojë përgjimin e 

komunikimeve të cilat në të kundërtën nuk i nënshtrohen përgjimit. 

 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri.  

Përgjimi i telekomunikimeve mund të zgjatet deri në gjashtëdhjetë (60) ditë, por mund të ripërtërihet 

edhe për gjashtëdhjetë (60) ditë të tjera. 

 

 

Prokurori i Shtetit 
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2. (Formular i kërkesës për masë të fshehtë : Regjistrimi i thirrjeve – bisedave telefonike) 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ..... 

 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njesëia dhe 

informacioneve që gjenden në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, 

parashtroj këtë: 

 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Regjistrimi i thirrjeve telefonike 

 

Si në vijim: 

 

e. Numri i telefonit 044/049-000-000, që i përket NN 

f. Numri i IMEI .................., që i përket NN 

 

 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

3. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 
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Bazat ligjore  
 

3. Ndaj të dyshuarit/pandehurit 

 

E. Neni 88, paragrafi 1, pika 1.1 dhe 1.2, të KPP-së 

 
 

- 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 90 i këtij Kodi; 

 

- veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

- një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

- 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. Kundër personave përpos të dyshuarit 

 

F. Neni 88, paragrafi 2, pika 2.1 dhe 2.2, të KPP-së 
 

 
- 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 90 i këtij Kodi; 

 

- 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. 

 

- personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të dyshuarit ose që i 

dedikohen të dyshuarit; ose  

 

- i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë ose ka qasje në sistem kompjuterik. 

 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 87, 88, 92, të KPP-së, ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë 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 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., kërkojmë nga gjyqtari i procedurës 

paraprake: 

 

3. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 
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Regjistrimi i bisedave telefonike, sipas nenit 88, paragrafi 1, të KPP-së, duke përfshirë sigurim i të 

dhënave të thirrjeve telefonike të bëra nga një numër i caktuar i telefonit, të personave që janë 

subjekt të kësaj mase: 

 

c) Kundër:………………………….. 

 

g. Numri i telefonit 044/049-000-000, që i përket NN 

h. Numri i IMEI .................., që i përket NN 

i. Për periudhën vijuese:...... 

 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN PËRGJEGJËS 

PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon nën 

mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri.   

 

 

Prokurori i Shtetit 
 

 

2.10 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë trajtuar çështjet e përgjimit në raport me Ligjin e ri për Përgjimet dhe 

Kodin e Procedurës Penale, si dhe Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, 

trajtimin e sistemit të përgjimit në aspektin e rregullativës së re ligjore dhe ndryshimet sa i përket 

zbatimit të përgjimit nga policia dhe pajisjeve të përgjimit dhe menaxhimit të tyre, regjistrimi i 

thirrjeve telefonike, kushtet për autorizimin e këtyre e masave, kohëzgjatjen, si dhe format e 

kërkesave të prokurorit të shtetit për autorizimin e këtyre masave. 
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3. Hetim i fshehtë dhe zbulim i të dhënave financiare 

 

3.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim do të elaborohet më tepër për hetimet e fshehta, qëllimin kryesor të 

operacioneve të fshehta, kushtet ligjore për autorizimin e hetimit të fshehtë, kush është 

përgjegjës për dhënien e aprovimit për aktivitete relevante të fshehta, ekipet/njësitë e 

përbashkëta hetimore, vëzhgimi nder-kufitar, zbulim i të dhënave financiare dhe kushtet ligjore 

për autorizimin e grumbullimit të të dhënave nga bankat. 

 

 

3.2 Objektivat e trajnimit  

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Zgjerojnë njohurit lidhur me hetimet e fshehta; 

 Identifikojnë elementet e operacioneve të fshehta; 

 Shpjegojnë se si formohet Ekipet e Përbashkëta Hetimore 

 
 

3.3 Hetimi i fshehtë  

 

3.3.1 Kuptimi dhe Nocioni 

 

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. 

 

Operacionet e fshehta janë dëshmuar si të suksesshme në luftën e vazhdueshme kundër krimeve 

të rënda dhe të organizuara.  

 

Qëllimi kryesor i operacioneve të fshehta është për të siguruar prova dhe për të sjellë shkelësit e 

ligjit para gjykatave. Operacionet e tilla gjithashtu mund të ndërmerren me qëllim të 

grumbullimit të inteligjencës në mbështetje të parandalimit ose zbulimit të krimit. 

 

Objektivat e përdorimit dhe veprimit të një operuesi të fshehtë nuk mund të çohen me tutje duke 

tentuar të nxisin kryerjen e veprave penale, të cilat përndryshe nuk do të ishin kryer e as të bëhen 

përpjekje për të zënë në grackë shkelësit të cilët përndryshe nuk do të ishin të predispozuar në 

kryerjen e krimeve të tilla 

 

Një zyrtar i fshehtë mund të jetë palë në kryerjen e veprave penale vetëm brenda kufijve të 

njohur dhe lejuar. 

 

Një zyrtar i fshehtë, i cili në pajtim me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale  zbaton urdhrin 

për hetime të fshehta, simulim të blerjes së një sendi ose simulim të një vepre të korrupsionit, 

nuk kryen vepër penale. 

 

Hetuesit e fshehtë nuk mund të veprojnë si agjent provokues. Me këtë nënkuptohet që nuk 

guxojnë të ndërmarrin aktivitete të cilat paraqesin nxitje për të kryer një vepër penale apo 

çfarëdo veprimi me të cilin me paramendim nxitet ose forcohet vendimi tek të tjerët ose përmes 
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tyre te personat e tretë për të kryer veprën penale ose për tu marrë me veprat më serioze 

kriminale, të cilat përndryshe këta persona nuk do t’i kryenin.  

 

Hetuesit e fshehtë kanë të drejtën për t’iu bashkëngjitur konspiracionit kriminal i cili veçse është 

duke u zhvilluar ose në aktivitet kriminal i cili tashmë veç po zhvillohet; si për shembull kur një 

person tjetër iu bën ofertën e dhënies respektivisht angazhimin në qarkullimin e mallrave dhe 

shërbimeve të cilat nënkuptojnë pjesëmarrjen në vepër penale.  

 

Hetuesit e fshehtë kanë të drejtë të infiltrohen në grupe dhe organizata kriminale. Hetuesit e 

fshehtë duhet të sillen në pajtim me rolin e dhënë. Ata nuk do të duhej t’i ofronin personit, grupit 

ose organizatës më shumë se sa mundësi të papritur për të kryer një vepër penale. Për të arritur 

këtë hetuesit e fshehtë të angazhuar mund të tregojnë një nivel të caktuar të devotshmërisë dhe 

këmbëngulësisë e cila nevojitët për t’i arritur  qëllimet primare të veprimit hetues, por nuk mund 

të ndërmarrin aktivitete të cilat paraqesin nxitje për të kryer vepra penale të cilat këta persona 

përndryshe nuk do t’i bënin.  

 

Hetuesi i fshehtë duhet në tërësi të njohë Nenin 6 (E Drejta për një Proces të Rregullt) dhe Nenin 

8 (E Drejta për Respektimin e Jetës Private dhe Familjare) 

 

Hetuesi i fshehtë ka përgjegjësinë individuale për të kontrolluar nëse pjesëmarrja e tij në cilindo 

operacion në rolin e caktuar të fshehtë është i aprovuar nga personi i autorizuar i cili është 

përgjegjës për njësitin e fshehtë gjegjës. 

 

a) Kush është përgjegjës për dhënien e aprovimit për aktivitete relevante të fshehta?  

 

Gjyqtari i procedurës paraprake, me kërkesë të prokurorit të shtetit mund të urdhërojë masën e 

hetimit të fshehtë”.  

 

Prokurori i shtetit mund të urdhërojë përkohësisht masën e hetimit të fshehtë vetëm në: 

 procedura penale urgjente,  

 në procedura penale, për veprat penale si:  
- pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar;  

- korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare; 

- rasteve të shpëlarjes së parasë. 

 urdhri i prokurorit duhet të konfirmohet me shkrim nga gjyqtari i procedurës paraprake 

brenda tri (3) ditëve nga lëshimi i tij. 

 

Hetimi i fshehtë mund të urdhërohen kundër një personi, vendi apo sendi konkret, nëse: 

 

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 90 i këtij Kodi; 

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. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për hetime të fshehta: 

 

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 
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2.  personi, i cili në pajtim me dispozitat e këtij Kapitulli zbaton urdhrin e tillë, nuk kryen 

vepër penale. 

 

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

këtij neni. 

 

b) Sipas ligjit a mund të bëhen audio dhe video regjistrime të aktiviteteve të fshehta?  

 

Kjo çështje nuk është e rregulluar në mënyrë specifike por mund të vlejnë rregullat e 

përgjithshme për zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të hetimit si:  

 

 vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video; 

 monitorim i fshehtë i bisedave;  

 shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes 

 

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 (neni 73.1 

KPP). 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. 

  

c) A kërkon ligji që të bëni video xhirimin e të gjitha takimeve? 

 

Nuk e rregullon ligji këtë çështje në mënyrë specifike, por mund të vlejnë rregullat e 

përgjithshme për zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe të hetimit si: 

 

 vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video; 

 

KPP-ja nuk sqaron se çfarë duhet të përmbaj raporti i hetuesit të fshehtë. Duhet të precizohet në 

ligj se provat e siguruara gjatë zbatimit të urdhrit për hetim të fshehtë, si: dokumentet, mjetet, 

raportet e hetuesit të fshehtë, audio incizimet dhe video incizimet mund të përdoren si prova 

materiale gjatë procedurës penale. Pastaj, koha e raportimit të hetuesit (15 ditë) duhet të zgjatet 

nëse ekziston rreziku eventual i zbulimit të hetuesit apo ekzistojnë rrethana tjera të arsyeshme që 

e pamundësojnë raportimin me kohë. Duhet të precizohet se hetuesi i fshehtë gjatë zbatimit të 

urdhrit mund të përdorë pajisje për regjistrimin e bisedave, fotografim apo video incizim. 

 

Shtrohet dilema se a mund të dëshmoj hetuesi i fshehtë për atë se çfarë ka parë dhe dëgjuar gjatë 

zbatimit të urdhrit?  

 

Hetuesi i fshehtë a mund të pyetet si dëshmitar në lidhje me përmbajtjen e bisedave që i ka 

zhvilluar me personat gjatë zbatimit të urdhrit. 

  

Urdhri për hetim të fshehtë nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data 

e lëshimit të këtij urdhri. 

 

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, 

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. 
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Urdhri për hetim të fshehtë, mund të zgjatet më së shumti deri në gjashtëdhjetë ditë, i cili urdhër 

mund të ripërtërihet brenda afatit prej treqindegjashtëdhjetë (360) ditësh nga dita e lëshimit të 

urdhrit. 

 

3.3.2 Ekipet/Njësitë e përbashkëta hetimore 

 

Autoritetet kompetente te Palëve mund te themelojnë, kur është e nevojshme, organe te 

përbashkëta, te tilla si ekipe te përbashkëta analize, grupe pune dhe kontrolli, ekipe vëzhgimi 

dhe hetimi me zyrtare te autoriteteve kompetente te njërës Pale, pa ushtruar kompetenca sovrane, 

ofrojnë këshilla dhe mbështesin veprimet ne territorin sovran te Palës tjetër. Këtë e bëjnë këta 

duke vepruar vetëm ne kuadër te mbështetjes. Ata zyrtare ndjekin udhëzimet e nxjerra nga Pala 

ne territorin e se cilës kryhen veprimet. 

 

Agjencitë bashkëpunuese, munden, nga një marrëveshje ad hoc, te vendosin ekipe te përbashkëta 

te zbulimit te krimit nëse kjo është e nevojshme për zbulimin e suksesshëm te akteve kriminale, 

te kryera apo te tentuar ne territorin e shteteve te tyre. 

 

Aranzhimi sipas paragrafit (1) ne mënyrë te veçantë do te përfshijë: 

 

a. Përshkrimin e veprës kriminale për te cilën është vendosur ekipi i përbashkët i zbulimit te 

krimit; 

b. Fusha, kushtet dhe kohëzgjatja e veprimit dhe kushtet e zgjatjes; 

c. Përbërja dhe drejtuesi i ekipit te përbashkët te zbulimit te krimit; 

d. Te drejtat dhe detyrimet e anëtarit dytësor (te transferuar) te ekipit te përbashkët për 

zbulimin e krimit;  

e. Informacione ne lidhje me rregullat qe qeverisin detyrimet penale te anëtarit dytësor (te 

transferuar) te ekipit te përbashkët për zbulimin e krimit si dhe detyrimet e tij apo te saj 

civile për demet e shkaktuara brenda fushëveprimit te tij / saj; 

f. Masat organizative dhe mbulimi i shpenzimeve te veprimit. 

 

Anëtari i agjencisë kërkuese bashkëpunuese i ri caktuar për ekipin e përbashkët për zbulimin e 

krimit nuk do te autorizohet për te ndërmarrë veprime te pavarura ne territorin e agjencisë 

bashkëpunuese kërkuese. 

 

Anëtari i agjencisë kërkuese bashkëpunuese dytësor (transferuar) i caktuar për ekipin e 

përbashkët te zbulimit te krimit mund te transferoje te dhëna te jo klasifikuara dhe informacione 

ne posedim te tij / saj tek anëtarët e agjencisë bashkëpunuese kërkuese pjesëmarrëse ne ekipin e 

përbashkët te zbulimit te krimit ne te njëjtat raste sikurse ne rastin e transferimit te 

informacioneve te tilla tek agjencia e tij / saj bashkëpunuese. 

 

Qasja ne te dhënat e klasifikuara, te klasifikuara nga agjencitë bashkëpunuese te nevojshme për 

punën e ekipit te përbashkët te zbulimit te krimit do te i jepet zyrtareve dytësor (transferuar) 

caktuar te agjencive bashkëpunuese te Palës tjetër Kontraktuese nga kreu i autoritetit pasi te kenë 

vendosur ekipin e përbashkët për zbulimin e krimit sipas ligjeve te shteteve te tyre. Për te 

transferuar te dhëna te klasifikuara nga autoritetet jo pjesëmarrëse ne bashkëpunim, duhet te 

merret pëlqimi i klasifikuesit. 

 

Dislokimi i zyrtareve te mbuluar. Agjencitë bashkëpunuese sipas kërkesës mund të pajtohen për 

dërgimin e agjenteve te mbuluar te agjencisë kërkuese bashkëpunuese brenda territorit te 

shteteve te tyre nëse kjo është e nevojshme për zbulimin e suksesshëm te akteve kriminale, te 

kryera apo te tentuar ne territorin e shtetit te tyre.  
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Zyrtari i fshehte është anëtarë i personelit te rregullt te një agjencie bashkëpunuese, i autorizuar 

ne baze te ligjeve te brendshme te Palëve Kontraktuese për veprim te fshehte për te mbledhur 

inteligjencën kriminale. 

 

Leja e autoriteteve gjyqësore lidhur me një zyrtar te fshehte te referuar ne Marrëveshje do te 

aplikohet ne tere territorin e Palëve Kontraktuese. 

 

Kërkesa për dërgimin e një zyrtari te mbuluar përveç te dhënave te përcaktuara ne Marrëveshje, 

do te përfshijë: 

 

a) Kohëzgjatjen e dërgimit te zyrtarit te mbuluar; 

b) Kushtet e dërgimit te zyrtarit te mbuluar; 

c) Te drejtat dhe detyrimet e zyrtarit te mbuluar; 

d) Masat për tu ndërmarrë ne rastin kur identiteti i zyrtarit te mbuluar është zbuluar; 

e) Informacione sa i përket dispozitave relevante qe specifikon detyrimin civil te zyrtarit te 

mbuluar; 

f) Informacione ne lidhje me dispozitat relevante te rregulloreve ligjore te cilat specifikojnë 

detyrimin civil te zyrtarit te mbuluar për demet e shkaktuara brenda fushëveprimit te 

tij/saj. 

 

Dislokimi i një zyrtari te mbuluar do te kufizohet ne raste individuale dhe do te zgjasë për një 

periudhe te veçantë kohore. Zyrtari i mbuluar mund te filloj aktivitetin e tij / saj pas një 

marrëveshje ad hoc ne mes te agjencive bashkëpunuese dhe pasi te kenë marr lejen.  

 

Aktivitetet e zyrtarit te mbuluar duhet menjëherë te suspendohen nëse kështu kërkon agjencia e 

kërkuar bashkëpunuese. Veprimet e zyrtarit te mbuluar do te qeverisen nga ligjet e brendshme te 

agjencisë se kërkuar bashkëpunuese. Zyrtari i fshehte mund te ndërmerr vetëm veprime te 

lejuara nga ligjet e brendshme te te dyja Palëve Kontraktuese. 

 

3.3.3 Vëzhgimi nder-kufitar 

 

Zyrtaret e njërës Pale, e cila ne kryerjen e një hetimi kriminal mban nen vëzhgim një person te 

dyshuar për përfshirje ne një krim te dënueshëm sipas ligjit te Palës se kërkuar me një periudhe 

te paktën një vit heqje te lirisë, ose nëse ekzistojnë arsye serioze për te besuar qe një person nen 

vëzhgim mund te ndihmoje me identifikimin apo lokalizimin e një personi te tille, janë te 

autorizuar te vazhdojnë vëzhgimin ne territorin e Palës se kërkuar, duke parapare qe kjo pale ka 

autorizuar vëzhgimin nder- kufitar mbi bazën e kërkesës paraprake për ndihme juridike. Me 

kërkesë, vëzhgimi do t'iu besohet zyrtareve te Palës te cilës i kërkohet veprimi. 

 

Autorizimi është i vlefshëm për te gjithë territorin e Palës se kërkuar dhe mund te jete subjekt i 

kushteve. 

 

Kërkesa për ndihme juridike duhet te dorëzohet tek autoriteti kompetent i Palës se kërkuar. 

 

Zyrtaret e mëposhtëm konsiderohen zyrtare vëzhgues: 

 

- Për Qeverinë e Republikës se Kosovës: Zyrtaret Policor dhe Zyrtaret e Doganës; 

- Për shtetet tjera: p.sh Oficeret e policisë, doganieret, dhe oficeret e rojës kufitare; 
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3.4 Zbulimi i të dhënave financiare 

 

3.4.1 Kuptimi dhe Nocioni 

 

Shprehja “zbulim i të dhënave financiare” do të thotë sigurim i informacionit nga banka apo 

ndonjë institucion tjetër financiar mbi depozitat, llogaritë ose transaksionet financiare. 

 

Zbulimi i të dhënave financiare duhet të përfshij por jo të kufizohen në të dhënat si në vijim: 

 

 Të gjitha kërkesat për hapjen e llogarisë, kontratat e hapjes së llogarisë dhe kartelat e 

nënshkrimeve, kërkesat për mbylljet e llogarisë; 

 Identifikimin fotografik të personit apo personave që kanë hapur llogarinë që mbahen në 

dosje; 

 Të gjitha dokumentet që vërtetojnë identitetin e personit apo personave me kontroll 

operacional mbi llogaritë; 

 Të dhënat e të gjitha depozitave, tërheqjeve dhe transfereve në hyrje dhe dalje nga 

llogaritë. Të dhënat duhet të përfshijnë identitetin e zotëruesve të llogarive dhe numrin e 

llogarisë së individit apo kompanisë që bënë apo pranon transferet elektronike; 

 Të gjitha të dhënat dhe dokumentacionin e kredive personale / të kompanisë; 

 Të gjitha llogaritë e kursimeve të cilat mund ti ketë personi apo për të cilat është 

nënshkrues; 

 Të gjitha investimet / llogaritë rezervë të cilat mund ti ketë personi apo për të cilat është 

nënshkrues; 

 Kasafortat. 

  

3.4.2 Kushtet ligjore për autorizimin e masës 

 

Zbulimi i të dhënave financiare mund të urdhërohet kundër një personi apo vendi të caktuar, 

nëse: 

 

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 

2. informacioni i cili mund të merret 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. 

 

Zbulimi i të dhënave financiare po ashtu mund të urdhërohet kundër personave, përpos të 

dyshuarit, kur dy kushtet e lartpërmendura vlejnë për të dyshuarin dhe kur ekziston dyshim i 

bazuar se: 

 

1. personi i tillë merr pjesë në transaksionet financiare të të dyshuarit. 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij 

urdhri i cili bëhet me shkrim dhe përmban: 

 

Urdhri për 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 
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zyrtarit përgjegjës të bankës ose institucioneve të tjera financiare dhe duhet të përfshijë vetëm 

informacionin që kërkohet për ndihmë në zbatimin e urdhrit. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për zbulimin e të dhënave financiare, punonjësit e institucionit 

financiar duhet të lehtësojnë zbatimin e urdhrit të tillë nën mbikëqyrjen e drejtorit ose të zyrtarit 

përgjegjës të institucionit financiar. 

 

Prokurori i shtetit apo gjyqtari kompetent nuk mund të lëshojë urdhër tjetër me shkrim për 

zgjatjen e urdhrit, përveç nëse parakushtet për urdhërimin e masës, 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. 

 

Urdhri për zbulim të të dhënave financiare mund të zgjatet më së shumti deri në gjashtëdhjetë 

ditë, i cili urdhër mund të ripërtërihet brenda afatit prej treqindegjashtëdhjetë (360) ditësh nga 

dita e lëshimit të urdhrit. 

 

 

3.4.3 Ushtrime: 

 

(Formular i kërkesës për masë të fshehtë : Hetimi i Fshehte) 

 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ..... 

 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njesëia dhe 

informacioneve që gjenden në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, 

parashtroj këtë: 

 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Hetimi i Fshehtë 

 

 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 
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Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

4. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

 

Bazat ligjore  
 

 

G. Neni 88, paragrafi 1, pika 1.1 dhe 1.2, të KPP-së 

 
 

- 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 90 i këtij Kodi; 

 

- veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

- një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

- 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. 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 87, 88, 92, të KPP-së, ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë 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 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., kërkojmë nga gjyqtari i procedurës 

paraprake: 

 

3 Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 

 

Hetimi i fshetë, sipas nenit 88, paragrafi 1, të KPP-së, duke përfshirë 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, të personave që janë 

subjekt të kësaj mase: 
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d) Kundër:………………………….. 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN PËRGJEGJËS 

PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon nën 

mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri.   

 

 

Prokurori i Shtetit 
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(Formular i kërkesës për masë të fshehtë :Zbulim i të dhënave financiare) 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ... 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Zbulim i të dhënave financiare 

 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

5. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

 

Bazat ligjore  
 

 

5. Ndaj të dyshuarit/pandehurit 

 

H. Neni 88, paragrafi 1, pika 1.1 dhe 1.2, të KPP-së 
 

- 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 90 i këtij Kodi; 
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- veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

- një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

- 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. 

 

 

6. Kundër personave përpos të dyshuarit 

 

I. Neni 88, paragrafi 2, pika 2.1 dhe 2.2, të KPP-së 

 
- 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 90 i këtij Kodi; 

 

- 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. 

 

- ka dyshim të arsyeshëm se llogaria financiare është përdorur për kryerjen e veprës 

penale, ose në rastet kur tentative është e ndëshkueshme, është përdorur në tentativën për 

të kryer vepër penale nga neni 90 të këtij Kodi; 

 

- personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të dyshuarit ose që i 

dedikohen të dyshuarit; ose  

 

- i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë ose ka qasje në sistem kompjuterik. 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 88 dhe  92 , të KPP-së, ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë 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 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, kërkojmë nga gjyqtari I procedurës 

paraprake: 

 

4 Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 
 

Zbulim i të dhënave financiare, sipas nenit 88, të KPP-së, duke përfshirë sigurim i informacionit nga 

banka apo ndonjë institucion tjetër financiar mbi depozitat, llogaritë ose transaksionet financiare. 

 

e) Nga llogaritë e personave në vijim: 

f) Banka NN, llogaria në emër të SS, numri i llogarisë 0000 

 

Për periudhën nga 00.00.0000 deri tani. 
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 Kërkesa për hapjen e llogarisë, kontratat e hapjes së llogarisë; 

 Identifikimi fotografik i personit apo personave që hapin një llogari të mbajtur në dosje 

nga bankat e lartpërmendura; 

 Të gjitha dokumentet që përcaktojnë identitetin e personit apo personave me kontroll 

operacional mbi llogaritë; 

 Të dhënat e depozitave, kredive, tërheqjeve dhe transferove në hyrje dhe dalje nga 

llogaritë, përfshirë shumat e të gjitha depozitave, tërheqjeve dhe transferove dhe 

identitetin  individëve apo subjekteve që bëjnë depozitat, tërheqjet dhe transferet. 

 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN PËRGJEGJËS 

PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon nën 

mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri, 

i cili urdhër mund të ripërtërihet në një total prej 360 ditëve, në pajtim me nenin 94, paragrafi 2, të 

KPP-së. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për zbulimin e të dhënave financiare, punonjësit e institucionit 

financiar duhet të lehtësojnë zbatimin e urdhrit të tillë nën mbikëqyrjen e drejtorit ose të zyrtarit 

përgjegjës të institucionit financiar, në pajtim me nenin 93, paragrafi 6, të KPP-së. 

 

Prokurori i Shtetit 

 
 

3.5 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me hetimet e fshehta, se si operacionet e fshehta 

janë dëshmuar si të suksesshme në luftën e vazhdueshme kundër krimeve të rënda dhe të 

organizuara, qëllimin kryesor të operacioneve të fshehta për të siguruar prova dhe për të sjellë 

shkelësit e ligjit para gjykatave, se si operacionet e tilla gjithashtu mund të ndërmerren me 

qëllim të grumbullimit të inteligjencës në mbështetje të parandalimit ose zbulimit të krimit, 

objektivat e përdorimit dhe veprimit të një operuesi të fshehtë, kushtet ligjore për autorizimin e 

hetimit të fshehtë, kush është përgjegjës për dhënien e aprovimit për aktivitete relevante të 

fshehta, ekipet/njësitë e përbashkëta hetimore, se si Agjencitë bashkëpunuese ndërshtetërore, 

munden, nga një marrëveshje ad hoc, te vendosin ekipe te përbashkëta te zbulimit te krimit nëse 

kjo është e nevojshme për zbulimin e suksesshëm te akteve kriminale, te kryera apo te tentuar ne 

territorin e shteteve te tyre, vëzhgimi nder-kufitar, zbulim i të dhënave financiare dhe kushtet 

ligjore për autorizimin e grumbullimit të të dhënave nga bankat. 
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4 . Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, Blerje e simuluar e ndonjë sendi 

dhe Simulim i veprës së korrupsionit 

 

4.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim do të elaborohen masat e fshehta si: Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të 

vendndodhjes, Blerje e simuluar e ndonjë sendi dhe Simulim i veprës së korrupsionit, kushtet 

ligjore për autorizimin e këtyre masave, kohëzgjatjen e tyre, si dhe mënyrën e zbatimit të këtyre 

masave. 

 

 

4.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Kuptojnë më tepër lidhur me zbatimin e masave si : Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të 

vendndodhjes, Blerje e simuluar e ndonjë sendi dhe Simulim i veprës së korrupsionit; 

 Identifikojnë kushtet ligjore për autorizimin e këtyre masave; 

 Shpjegojnë se si zbatohen në praktikë këto masa të fshehta 

 

 

4.3 Shfrytëzimi i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes  

 

4.3.1 Kuptimi dhe Nocioni 

 

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. 

 

1. Kushtet ligjore për autorizimin e masave 

 

Shfrytëzimi i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, mund të urdhërohen kundër një personi, 

vendi apo sendi konkret, nëse: 

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 90 i këtij Kodi; 

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. 

 

Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes nuk mund të urdhërohen kundër personit, 

përpos të dyshuarit.  

 

Urdhri për 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. 
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Urdhri për Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes nuk duhet ta kalojë periudhën 

prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri. 

 

Prokurori i shtetit apo gjyqtari kompetent nuk mund të lëshojë urdhër tjetër me shkrim për 

zgjatjen e urdhrit, përveç nëse parakushtet për urdhërimin e masës, 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. 

 

Urdhri për shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, mund të zgjatet më së shumti 

deri në (60) gjashtëdhjetë ditë, i cili urdhër mund të ripërtërihet brenda afatit prej 

treqindegjashtëdhjetë (360) ditësh nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

4.4  Blerja e simuluar e ndonjë sendi 

 

4.4.1 Kuptimi dhe Nocioni 

 

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 të “Trafikimit me njerëz”, 

siç përcaktohet në nenin 170 të Kodit Penal. 

 

Në këtë masë hynë edhe blerja e shërbimeve p.sh. tek rastet e trafikimit me njerëz apo 

prostitucionit. Pra, sipas përkufizimit ligjor të kësaj mase kuptohet se në rastin konkret nuk 

lejohet edhe shitja e simuluar e ndonjë sendi (p.sh narkotikë) por vetëm blerja e simuluar.  

 

4.4.2 Kushtet ligjore për autorizimin e masës 

 

Blerja e simuluar e ndonjë sendi, mund të urdhërohen kundër një personi, vendi apo sendi 

konkret, nëse: 

 

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 90 i këtij Kodi; 

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. 

 

Blerje e simuluar e ndonjë sendi nuk mund të urdhërohen kundër personit, përpos të dyshuarit.  

 

Urdhri për blerje e simuluar e ndonjë sendi nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) 

ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për simulim të blerjes së një sendi: 

 

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 

2. personi, i cili në pajtim me dispozitat e këtij Kapitulli zbaton urdhrin e tillë, nuk kryen 

vepër penale. 
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Prokurori i shtetit apo gjyqtari kompetent nuk mund të lëshojë urdhër tjetër me shkrim për 

zgjatjen e urdhrit, përveç nëse parakushtet për urdhërimin e masës, 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. 

 

Urdhri për blerje të simuluar të sendit autorizohet vetëm për një blerje të sendit. Zyrtari i 

autorizuar gjyqësor mund të lëshojë urdhër tjetër për personin e njëjtë kur parakushtet për 

urdhërimin e masës, 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. 

 

4.5 Simulimi i veprës së korrupsionit 

 

4.5.1 Kuptimi dhe Nocioni 
 

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. 

 

4.5.2 Kushtet ligjore për autorizimin e masës 

 

Simulimi i një vepre të korrupsionit mund të urdhërohen kundër një personi, vendi apo sendi 

konkret, nëse: 

 

 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 90 i këtij Kodi; 

 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. 

 

Urdhri për Simulimi i një vepre të korrupsionit nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë 

(60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri. 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë ose personi i cili vepron nën mbikëqyrjen e zyrtari të autorizuar të 

policisë mund të bëjë simulim të një vepre të korrupsionit. Me rastin e zbatimit të urdhrit 

simulim të një vepre të korrupsionit: 

 

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 

2. personi, i cili në pajtim me dispozitat e këtij Kapitulli zbaton urdhrin e tillë, nuk kryen 

vepër penale. 
 

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

këtij neni. 

 

Urdhri për simulim të veprës së korrupsionit autorizohet vetëm 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, siç parashihet në nenin 88 të këtij Kodi, vazhdojnë të 
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zbatohen dhe ka shpjegim të arsyeshëm për dështimin në sigurimin e ndonjë ose të gjitha të 

dhënave të kërkuara me urdhrin e mëparshëm. 

 

 

4.6 Ushtrime: 

 

(Formular i kërkesës për masë të fshehtë : Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të 

vendndodhjes) 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ... 

 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes 

 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

6. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 
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Bazat ligjore  
 

7. Ndaj të dyshuarit 

 

J. Neni 88, paragrafi 3, pika 3.1 dhe 3.2, të KPP-së 

 
 

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 90 i këtij Kodi; 

 

     veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

      një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

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. 

 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 88, paragrafi 3, 92, paragrafi 2, pika 2.6, të KPP-së, ekziston dyshim i bazuar se 

personi i tillë 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 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., kërkojmë nga 

gjyqtari i procedurës paraprake: 

 

3. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 
 

Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, sipas nenit 88, të KPP-së, që mund të përfshijë 

shfrytëzim nga zyrtari i autorizuar i policisë i mjeteve të cilat identifikojnë vendndodhjen e personit 

ose të objektit në të cilin është ngjitur, të personave që janë subjekt të kësaj mase: 

 

g) Kundër:………………………….. 

 

j. Në adresën si në vijim: 

 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN PËRGJEGJËS 

PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon nën 

mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 
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KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri, 

por mund të ripërtërihet deri në 360 ditë në pajtim me nenin 94, paragrafi 2, të KPP-së. 

 

 

Prokurori i Shtetit 
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(Formular i kërkesës për masë të fshehtë : Blerje e simuluar e ndonjë sendi) 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti 

 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Blerje e simuluar e ndonjë sendi 

 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

7. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

 

Bazat ligjore  
 

8. Ndaj të dyshuarit 

 

K. Neni 88, paragrafi 3, pika 3.1 dhe 3.2, të KPP-së 
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       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 90 i këtij Kodi; 

 

       veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

       një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

        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. 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 88, paragrafi 3, 92, paragrafi 2, pika 2.6, të KPP-së, ekziston dyshim i bazuar se 

personi i tillë 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 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., kërkojmë nga 

gjyqtari i procedurës paraprake: 

 

4. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 

 

Blerje e simuluar e ndonjë sendi, sipas nenit 88, të KPP-së, që mund të përfshijë 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 të 

“Trafikimit me njerëz”, siç përcaktohet në nenin 170 të Kodit Penal,  

 

h) Kundër:………………………….. 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN PËRGJEGJËS 

PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon nën 

mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë ditëve (15) nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri për blerje të simuluar të sendit autorizohet vetëm për një blerje të sendit. Zyrtari i autorizuar 

gjyqësor mund të lëshojë urdhër tjetër për personin e njëjtë kur parakushtet për urdhërimin e masës 

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. 

 

Prokurori i Shtetit 
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(Formular i kërkesës për masë të fshehtë: Simulimi i një vepre të korrupsionit) 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ... 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Simulimi i një vepre të korrupsionit 
Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

8. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

Bazat ligjore  
 

9. Ndaj të dyshuarit 

 

L. Neni 88, paragrafi 3, pika 3.1 dhe 3.2, të KPP-së 

 
       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 90 i këtij Kodi; 

       veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

       një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  
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        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. 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 88, paragrafi 3, 92, paragrafi 2, pika 2.6, të KPP-së, ekziston dyshim i bazuar se 

personi i tillë 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 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., kërkojmë nga 

gjyqtari i procedurës paraprake: 

 

5. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 

 

Simulim i veprës së korrupsionit, sipas nenit 88, të KPP-së, që mund të përfshijë 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. 

 

i) Kundër:………………………….. 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN PËRGJEGJËS 

PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon nën 

mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri për simulim të një vepre të korrupsionit autorizohet vetëm 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 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. 

 

Prokurori i Shtetit 
 

4.6 Përmbledhje 

 

Në fund të temës duhet të bëhet një përmbledhje në të cilët prezantohet me pak fjalë se çka është 

trajtuar në këtë temë dhe cilat janë çështjet problematike të gjetura në praktikë e të cilat do të 

gjeninë zgjidhje në të ardhmen pas përfundimit të këtij trajnimi. 
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5. Kontrolli dërgesave postare dhe dërgim i kontrolluar i dërgesave postare 

 

5.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim do të elaborohen çështjet e trajtimit të kontrollit të dërgesave postare dhe 

dërgimit të kontrolluar të dërgesave postare sipas Ligjit mbi Shërbimet Postare dhe Kodit të 

Procedurës Penale, trajtimi i këtyre çështjeve në bazë të marrëveshjeve ndërshtetërore, kuptimi 

dhe nocioni i shprehjeve që lidhen me dërgesat postare, kushtet për të autorizuar këto masa, 

kohëzgjatja e tyre, si dhe format e kërkesave të prokurorit të shtetit për autorizimin e këtyre 

masave. 

 

 

5.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të  

 

 Kuptojnë më tepër lidhur me dërgesat postare; 

 Identifikojnë kushtet për autorizimin e këtyre masave;  

 Formulojnë kërkesa për autorizimin e këtyre masave. 

 
5.3 Kontrolli i dërgesave postare 

 

5.3.1 Kuptimi dhe Nocioni 

 

Sipas Kodit Penal të Kosovës 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 përdorimin e pajimeve rëntgen. 

 

Sipas Nenit 9 të Ligjit mbi Shërbimet Postare, LIGJI Nr. 03/L-173, dërgesë postare 

konsiderohet:  

1.1. letra, kartëpostalja, shtypshkrimi, dërgesa për të verbër - Sekogrami dhe pako e vogël;  

1.2. pako - kolia;  

1.3. telefaksi; dhe  

1.4. urdhërpagesa. 

 

Ndërsa, Neni 3, i këtij ligji parasheh përkufizimet si në vijim: 

 

1. Shërbim postar - shërbimet e kryera me pagesë për dërgimin e dërgesave të postës së 

letrave, pakove, urdhërpagesave si dhe shërbimet e kryera me pagesë të cilat sigurohen 

nëpërmjet mjeteve për pranimin dhe dërgimin e dërgesave postare; 

2. Kuti postare - kutit postare të vendosura nga operatori publik postar në vende publike që 

shërbejnë për pranimin e dërgesave të thjeshta;  

3. Kuti private postare - kutia postare e cila shfrytëzohet për dorëzimin e dërgesave 

postare dhe gjenden në hyrje të ndërtesave ose hyrje të oborreve të shtëpive;  

4. Shfrytëzuesi - person fizik ose juridik i cili shfrytëzon shërbimet postare si një dërgues 

ose marrës; 

5. Dërguesi – person fizik ose juridik i cili dërgon dërgesa postare dhe i cili është bartës i të 

gjitha të drejtave dhe obligimeve nga pranimi deri tek dorëzimi i dërgesës;  

6. Marrësi - person fizik ose juridik në të cilin është adresuar dërgesa; 
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Neni 10 i Ligjit mbi Shërbimet Postare, parasheh Dërgesat postare që ndalohen në shërbimin 

postar. Ndalohet pranimi bartja dhe dërgimi i dërgesave postare të cilat përmbajnë:  

 

1. lëndë plasëse, që ndezën lehtë, si dhe përmbajtja e të cilave është e rrezikshme;  

2. lëndë helmuese, narkotike dhe psikotrope, lëndë biologjike e radioaktive, sende të 

turpshme dhe imorale;  

3. kafshë të gjalla përveç kafshëve transporti i të cilave është i përcaktuar me kushte të 

veçanta për ofrimin e shërbimit postar, dhe  

4. sende të tjera përmbajtja e të cilave është në kundërshtim me legjislacionin e brendshëm 

dhe atë ndërkombëtar. 

 

5.3.2 Kushtet për autorizimin e masave 

 

Sipas nenit 88, paragrafi 3, të KPP-së, Kontrollimi i dërgesave postare, mund të urdhërohen 

kundër një personi, vendi apo sendi konkret, nëse: 

 

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 90 i këtij Kodi; 

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. 

 

Sipas nenit 88, paragrafi 4, të KPP-së, Kontrollimi i dërgesave postare, po ashtu mund të 

urdhërohen kundër personit, përpos të dyshuarit, kur kushti “se 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 90 i këtij Kodi” vlen për të 

dyshuarin dhe kur plotësohet parakushti që “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” dhe ekziston dyshim i bazuar se: 

 

1. personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të dyshuarit ose që i 

dedikohen të dyshuarit; ose 

2. i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë ose ka qasje në sistem kompjuterik. 

 

Masa e fshehtë “Kontrollimi i dërgesave postare”, mund të urdhërohen kundër personit, përpos 

të dyshuarit, vetëm atëherë nëse ka dyshim të arsyeshëm se adresa elektronike është përdorur për 

kryerjen e veprës penale, ose në rastet kur tentative është e ndëshkueshme, është përdorur në 

tentativën për të kryer vepër penale nga neni 90 të këtij Kodi; dhe kur pronari apo shfrytëzuesi i 

adresës elektronike nuk është i njohur, është person juridik ose ka dyshim të arsyeshëm se adresa 

elektronike po përdoret nga dikush tjetër e jo nga pronari, sipas nenit 89, të KPP-së. 

 

Urdhri për kontroll 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. 

 

Urdhri për kontrollin e dërgesave postare, 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 
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zyrtarit përgjegjës të shërbimit postar dhe duhet të përfshijë vetëm informacionin që kërkohet 

për ndihmë në zbatimin e urdhrit. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për kontrollin e dërgesave postare, personat përgjegjës për punën 

me shërbimet postare duhet të lehtësojnë zbatimin e urdhrit nën mbikëqyrjen e drejtorit ose të 

zyrtarit përgjegjës për shërbimin postar. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për kontrollim 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. 

 

5.3.3 Kohëzgjatja e urdhrit 
 

Urdhri për Masën e fshehtë “Kontrollimi i dërgesave postare”, nuk duhet ta kalojë periudhën 

prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri.  Prokurori i shtetit apo gjyqtari 

kompetent nuk mund të lëshojë urdhër tjetër me shkrim për zgjatjen e urdhrit, përveç nëse 

parakushtet për urdhërimin e masës, 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. 

 

Urdhri për kontroll të dërgesave postare, mund të zgjatet më së shumti deri në gjashtëdhjetë (60) 

ditë, i cili urdhër mund të ripërtërihet brenda afatit prej treqindegjashtëdhjetë (360) ditësh nga 

dita e lëshimit të urdhrit. 

 

5.4 Dërgimi i kontrolluar i dërgesave postare 

 

5.4.1 Kuptimi dhe Nocioni 

 

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. 

 

5.4.2 Kushtet për autorizimin e masës 

 

Dërgimi i kontrolluar i dërgesave postare, mund të urdhërohen kundër një personi, vendi apo 

sendi konkret, nëse: 

 

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 90 i këtij Kodi; 

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. 

 

Dërgimi i kontrolluar i dërgesave postare nuk mund të urdhërohet kundër personit, përpos të 

dyshuarit.  

 

Urdhri për dërgim të kontrolluar të dërgesave postare duhet të përfshijë adresën në dërgesat 

postare që duhet të dërgohen. Adresa e tillë duhet të përputhet me atë të personit ose të 

personave të përfshirë në urdhër. 
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Urdhri për dërgimin e kontrolluar të dërgesave postare 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 shërbimit postar dhe duhet të përfshijë vetëm informacionin që 

kërkohet për ndihmë në zbatimin e urdhrit. 

 

Me rastin e zbatimit të urdhrit për dërgimin e kontrolluar të dërgesave postare personat 

përgjegjës për punën me shërbimet postare duhet të lehtësojnë zbatimin e urdhrit nën 

mbikëqyrjen e drejtorit ose të zyrtarit përgjegjës për sistemin e shërbimit postar. 

 

5.4.3 Kohëzgjatja e urdhrit 

 

Urdhri për Dërgimin e kontrolluar të dërgesave postare nuk duhet ta kalojë periudhën prej 

gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri. Prokurori i shtetit apo gjyqtari 

kompetent nuk mund të lëshojë urdhër tjetër me shkrim për zgjatjen e urdhrit, përveç nëse 

parakushtet për urdhërimin e masës, 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. 

 

Urdhri për dërgim i kontrolluar i dërgesave postare, mund të zgjatet më së shumti deri në 

gjashtëdhjetë ditë, i cili urdhër mund të ripërtërihet brenda afatit prej treqindegjashtëdhjetë (360) 

ditësh nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

5.4.4 Dërgesat e kontrolluara 

 

Në shumicën e Kodeve Penale të vendeve të regjionit dhe ato të bashkimit evropian është 

paraparë masa “Dërgesat e kontrolluara”, e që në Kodin tonë penal nuk është e paraparë kjo 

masë por ekziston masa “Dërgimi i kontrolluar i dërgesave postare”. Tani pyetja shtrohet nëse 

janë të njëjta këto dy masa. 

 

Dërgesat e kontrolluara zakonisht përfshijnë dy apo më tepër shtete dhe këtu shprehet nevoja e 

bashkëpunimit ndërkombëtar sepse kjo është e rëndësishme ne luftën kundër krimit, veçanërisht 

krimit te organizuar dhe krimeve serioze, terrorizmit, krimet e lidhura me drogën, dhe trafikimin, 

migrimin e jashtëligjshëm dhe kontrabandës se paligjshme te personave. 

 

P.sh. ne pajtim me legjislacionin nacional te Palëve dhe pas kërkesës se Palës, Pala e kërkuar 

mund te autorizoje dërgesat e kontrolluara te importohen, te kalojnë përmes, ose te eksportohen 

nga territori i saj, sidomos ne rastet e trafikimit te paligjshëm te narkotikeve, substancave 

psikotrope dhe prekursoreve, armeve, eksploziveve, parave te falsifikuara, te pronës se vjedhur, 

ose ne raste te pastrimit te parave. Pas një marrëveshjeje paraprake ndërmjet Palëve, një dërgesë 

e kontrolluar mund te kapet dhe te lejohet të vazhdoje, qe përmbajtjet fillestare te mbeten te 

paprekura, te hiqen ose zëvendësohen ne tërësi ose pjesërisht. Ne rast se mallrat e dërgesës 

paraqesin një rrezik te tepruar ndaj personave te përfshirë ne transportin e tij ose për publikun ne 

përgjithësi, Pala e kërkuar mund te imponoje kufizime ose refuzoje te kryeje dërgesën e 

kontrolluar. 

 

Ne mënyrë qe te shmanget  çdo ndërprerje e vëzhgimit, Pala e kërkuar kryen kontrollin e 

dërgesës sa me shpejt qe mallrat kalojnë kufirin apo në një pikë të dërgimit të rënë dakord më 

herët me palën tjetër. Me miratimin nga pala e kërkuar, zyrtaret e palës kërkuese mund te 

bashkohen me zyrtaret e palës se kërkuar ne vëzhgimin e një dërgesë te kontrolluar. Ne këtë rast, 

zyrtaret e Palës kërkuese duhet te ndjekin udhëzimet e zyrtareve te Palës se kërkuar. 
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Pra, Agjencitë bashkëpunuese te Palëve Kontraktuese përmes agjencive qendrore te kontaktit 

mund te kërkojnë nga agjencitë bashkëpunuese te Palës tjetër Kontraktuese te mbikëqyrin 

dërgesat e ligjshme dhe te dyshuara për te kaluar, përmes apo ne territorin e shtetit te saj, ne 

mënyrë qe te zbuloje krimin, dhe identifikoje personat te cilat kane marre pjese ne kryerjen e 

veprës kriminale. 

 

Përveç të dhënave të përcaktuara në ligjet përkatëse, kërkesa për dërgesa të kontrolluara do të 

përfshijë:  

 

a) Përmbajtja e dërgesës, rruga dhe kohëzgjatja e pritshme e saj, mënyra e transportuarit 

dhe të dhënat ne lidhje me identifikimin e mjeteve te transportimit; 

b) Mënyra e eskortës; 

c) Të dhëna ne lidhje me instrumentet teknike të cilat do të përdoren; 

d) Numri i pjesëmarrësve dhe pjesëmarrja e zyrtareve të mbuluar, nëse ka ndonjë, në 

eskorte në pjesën e kërkesës se agjencisë bashkëpunuese; 

e) Mënyra e mbajtjes se kontaktit me pjesëmarrësit ne dërgesën e kontrolluar; 

f) Rrethanat e dorëzimit dhe pranimit të dërgesës; 

g) Masat te cilat do te merren ne rast te kapjes; 

h) Masat te cilat do te merren ne rast te ngjarjeve te papritura. 

 

Agjencitë qendrore te kontaktit - ne rast te pranimit te kërkesës - do te pajtohen për datën dhe 

modus operandi te dërgesës se kontrolluar dhe shtrirjen e përfshirjes se tyre ne raste te tilla. 

Agjencia e kërkuar qendrore e kontaktit mund te kufizoje apo te refuzoje dërgesën e kontrolluar 

nëse ajo rrezikon personat te cilët marrin pjese ne te apo rendin publik deri ne një shkalle te 

papranueshme. 

 

Agjencia e kërkuar bashkëpunuese do te jete ne krye te dërgesës se kontrolluar; agjencia 

kërkuese bashkëpunuese do te jete e informuar per personin ne krye. Dërgesa e kontrolluar do te 

ekzekutohet ashtu qe te jete e mundshme te pengohet ne çdo kohe. Pas marrjes, agjencia 

kërkuese bashkëpunuese mund te shoqërojë dërgesën mirëpo nuk mund te ushtroje autorizime 

zyrtare. Ne rrjedhën e kësaj, anëtarët e agjencisë kërkuese bashkëpunuese do te veprojnë ne 

përputhje me marrëveshjen, ligjet e shtetit te agjencisë se kërkuar bashkëpunuese dhe 

instruksionet e personit ne krye te agjencisë kërkuese bashkëpunuese. 

 

Sipas kushteve te përcaktuara ne Marrëveshje, agjencitë qendrore te kontaktit gjithashtu do te 

lejojnë ekzekutimin e dërgesave te kontrolluara duke filluar nga një shtet i trete dhe arritjes ne 

shtetin tjetër. Ne këtë rast, agjencia kërkuese qendrore e kontaktit do te merrë paraprakisht 

pëlqimin e shtetit ne fjale, nga i cili agjencia e kërkuar qendrore e kontaktit do te njoftohet. 

 

Pjesëmarrja e zyrtareve te fshehte ne shoqërimin e dërgesave te kontrolluara do t’i nënshtrohet 

lejes se autoriteteve gjyqësore te Palës Kontraktuese qe i zhvillon ato. 

 

Te drejtat dhe detyrimet e zyrtareve. Zyrtaret e agjencive bashkëpunuese kane te drejte te veshin 

uniformen e tyre dhe janë te detyruar te mbajnë kartën e tyre te identifikimit te shërbimit ne 

rrjedhën e kryerjes se detyrave te tyre te cilat dalin nga Marrëveshja ne territorin e shtetit te 

Palës tjetër Kontraktuese. Ata nuk kane te drejte te mbajnë arme te tyre te shërbimit dhe pajisje 

te shërbimit, dhe te përdorin mjetet e forcës (shtrëngimit). 

 

Zyrtari i mbuluar, mund te hyje ne territorin e Palës tjetër Kontraktuese me një dokument te 

fshehte, mund te qëndrojë aty me dokumentet e nevojshme te fshehta për periudhën e kryerjes se 
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detyrave te tij / saj. Zyrtaret e mbuluar mund te mbajnë arme zjarri dhe te përdorin mjete te 

kufizuara ashtu siç është rregulluar me marrëveshje.  

 

Rregullat për përgjegjësinë penale. Anëtarët e agjencive bashkëpunuese te cilët kryejnë detyrat e 

tyre sipas Marrëveshjes ne territorin e shtetit te Palës tjetër Kontraktuese do te trajtohen ne te 

njëjtën mënyrë ne kuptim te shkeljeve penale te kryera nga ata apo kundër tyre, sikurse zyrtaret e 

agjencisë bashkëpunuese ne territorin e se cilës ata ushtrojnë aktivitetet e tyre. 

 

 

5.5 Ushtrime: 

 

(Formular i kërkesës për masë të fshehtë : Kontrollim i dërgesave postare) 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ... 

 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Kontrollim i dërgesave postare 
 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

9. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 
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ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

 

Bazat ligjore  
 

10. Ndaj të dyshuarit/pandehurit 

 

M. Neni 88, paragrafi 3, pika 3.1 dhe 3.2, të KPP-së 

 

 

       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 90 i këtij Kodi; 

 

       veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

       një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

        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. 

 

 

11. Kundër personave përpos të dyshuarit 

 

N. Neni 88, paragrafi 4, pika 4.1 dhe 4.2, të KPP-së 

 

 

       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 90 i këtij Kodi; 

 

        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. 

 

       personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të dyshuarit ose që i 

dedikohen të dyshuarit; ose  

 

        i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë ose ka qasje në sistem kompjuterik. 

 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 87, paragrafi 1, pika 1.2, 88, paragrafi 3, 92, paragrafi 2, pika 2.6, të KPP-së, 

ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë ka kryer, apo në rastin kur tentimi ndëshkohet, ka 
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tentuar të kryejë vepër penale nga neni 90 i këtij Kodi dhe 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., kërkojmë nga gjyqtari i procedurës paraprake: 

 

4. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 

Kontrollim i dërgesave postare, sipas nenit 88, të KPP-së, që mund të përfshijë kontrollim i 

letrave dhe i dërgesave të tjera postare nga zyrtari i autorizuar i policisë edhe përdorimin e 

pajimeve rëntgen., të personave që janë subjekt të kësaj mase: 

 

j) Kundër:………………………….. 

 

k. Në adresën si në vijim: 

l. Objekti si në vijim: 

 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN 

PËRGJEGJËS PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon 

nën mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij 

urdhri, por mund të ripërtërihet deri në 360 ditë në pajtim me nenin 94, paragrafi 2, të KPP-së. 

 

 

Prokurori i Shtetit 

 

 

 

5.5 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë trajtuar çështje sa i përket trajtimit të dërgesave postare sipas Ligjit Për 

Shërbimet Postare, përshkrimi i tyre, kohëzgjatjen, kushtet e kërkuara ligjore sipas KPP-së për 

autorizimin e këtyre masave, si dhe trajtimin e dërgesave të kontrolluara në bazë të 

marrëveshjeve ndërshtetërore, si dhe mënyrën se si formulohen kërkesat e prokurorit të shtetit 

drejtuar Gjykatës për autorizimin e këtyre masave.  
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6. Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video dhe monitorim i fshehtë i bisedave 

 

6.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim me pjesëmarrësit do të shpjegohet se çfarë në të vërtetë paraqesin këto masa 

dhe si zbatohen, qëllimi i aplikimit të këtyre masave dhe informacionet që mund të sigurohen 

përmes këtyre masave në drejtim të parandalimit dhe zbulimit të kryesve të veprës penale dhe 

veprave penale në përgjithësi. Për më tepër do të shpjegohen se cilat janë kushtet e kërkuar 

ligjore për të autorizuar këto masa, kohëzgjatja e këtyre masave dhe paraqitja e formave të 

kërkesave të prokurorit të shtetit për autorizimin e këtyre masave nga ana e gjykatës. 

 

 

6.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 Kuptojnë përmbajtjen e masave të fshehta; 

 Shpjegojnë se cilat janë kushtet për autorizimin e këtyre masave; 

 Identifikojnë personat ndaj të cilëve mund të autorizohen këto masa; 

 Identifikojnë kohëzgjatjen e këtyre masave. 

 

 

6.3 Vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video 

 

6.3.1 Kuptimi dhe Nocioni  

 

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 apo pëlqimin e së paku njërit prej 

personave që i shtohen kësaj mase. 

 

Vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video është vëzhgimi i fshehtë i njerëzve, vendeve dhe 

automjeteve, të cilat agjencitë e zbatimit të ligjit dhe hetuesit policor përdorin për të hetuar 

dyshimet për vepra të paligjshme. Kjo gjithashtu mbart rreziqe të mëdha, pasi që zbulimi i 

pranisë së një hetuesi në një zonë dhe demaskimi i identitetit dhe qëllimit të tyre mund të 

rezultojë në lëndime apo vdekje.  

 

Mbikëqyrja apo vëzhgimi është, thjesht, për të fituar informacion. Metodat më të njohura 

përfshijnë vëzhgimin nga një vend i caktuar, mbikëqyrjen teknike (zakonisht video të fshehtë 

apo incizimet audio), mbikëqyrje elektronike (vëzhgimet dixhitale), dhe shumë më tepër.  

Objektivat e Vëzhgimit të fshehtë fotografik ose me video do të ndryshojnë nga rasti në rast, por 

më shpesh përdoren për një apo më shumë nga arsyet e mëposhtme: 

 Të marrë informacion; 

 Të zbuloj kryesin apo veprën penale 

 Të zbuloj lidhjet me personat, grupet dhe vendodhjen e tyre; 

 Parandaluar një krim 

 Grumbullim të të dhënave për nevoja të bastisjes; 

 Të sigurojë mbrojtjen e informatorëve dhe dëshmitarëve ose të tjerë. 

 

Ndërsa, Monitorim i fshehtë i bisedave ka të bëjë me monitorimin, incizimin ose transkriptimin e 

bisedave nga zyrtari i autorizuar i policisë me anë të mjeteve teknike, pa dijeninë ose pëlqimin e 
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së paku njërit prej personave që i shtrohen kësaj mase. Pra, kjo masë më tepër zhvillohet në 

mjediset e banimit, ose në ndonjë automjet privat, e cila mund të përfshijë praninë e një hetuesi 

policor në lokalet apo ambientet e caktuara apo kryhet nga një mjet pajisje për monitroim të 

bisedave.  

 

Vëzhgimi i fshehtë është veprim i njësive të specializuara policore me qëllim të grumbullimit të 

fshehtë të informacioneve, nëpërmjet metodës së vrojtimit personal. Ajo përfshin vrojtimin, 

mbikëqyrjen dhe vëzhgimin e fshehtë të personave të caktuar, të automjeteve dhe të objekteve 

ose hapësirave të caktuara, me qëllim të krijimit të idesë dhe grumbullimit të informacioneve 

mbi gjendjen kriminale, veprimtarisë dhe identitetin e të vëzhguarve.  

 

Ky veprim kompleks është me interes të shumëfishtë me rastin e zbulimit dhe hetimit të veprave  

penale dhe autorëve të tyre. Zbatimi i vëzhgimit, në mënyrë të pavarur ose të kombinuar me 

veprime të tjera kriminalistike, është i domosdoshëm në të gjitha fazat e hetimit, duke filluar që 

nga shfaqja e indicieve të para për një vepër penale dhe autorin e saj e deri të ndriçimi 

përfundimtar dhe dëshmimi se personi i caktuar e ka kryer veprën penale konkrete. 

 

Objektiva të Vëzhgimit të fshehtë janë:  

 

 zbulimi i veprave penale  

 përcaktimi i vendit dhe kohës së kryerjes së tyre;  

 zbulimi i autorëve të veprave penale;  

 vërtetimi i vendbanimeve, vendeve të veprimit, vendeve të punës, vendit e kohës së 

takimeve dhe kohës e drejtimit të lëvizjes së kryesve të veprave penale;  

 krijimi i qasjes së drejtpërdrejt në lëvizjen dhe aktivitetin kriminal të personave që 

vrojtohen;  

 vërtetimi i taktikës dhe strategjisë kriminale të kriminelëve që janë nën vrojtim; 

 grumbullimi i informacioneve të rëndësishme për përgatitjen dhe zbatimin e kontrollit, 

bastisjes dhe arrestimit të kriminelëve;  

 përgatitja dhe zbatimi i aksioneve të organizuara me qëllim të kapjes së autorëve gjatë 

kryerjes së veprave penale, sepse kjo është mënyra më efikase e ndriçimit dhe dëshmimit 

të kriminalitetit, duke pasur parasysh se në vendin e ngjarjes (vendin e kryerjes së veprës 

penale, gjenden si autorët e veprave penale ashtu edhe viktimat dhe mjetet e veprës 

penale. 

 
Vëzhgimi i fshehtë mund të zhvillohet në disa mënyra, të pavarura ose të kombinuara:  

 

1. vrojtimi operativ dhe vëzhgimi i objektit dhe hapësirës;  

2. vrojtimi dhe vëzhgimi i stacionuar i personave, objekteve apo hapësirave ku kryhet 

veprimtari kriminale;  

3. përcjellja e fshehtë këmbë, përcjellja e fshehtë me mjete motorike ose me mjete tjera 

transporti si dhe futja në grupet kriminale. 

 

Në çështjen Klass v. Germany (1979-80 2 EHRR 213 para 49), GjEDNj ka pranuar se vëzhgimi 

i fshehtë mund të cenojë rëndë liritë në një shoqëri demokratike. GjEDNj ka pranuar se teksa 

parandalimi i krimit është i nevojshëm për një shoqëri demokratike dhe se vëzhgimi i fshehtë 

është një vegël kyçe në sirtarin e veglave të policisë, nëse nuk normohet ai kthehet në “një 

rrezik...që mund të rrezikojë ose madje të shkatërrojë demokracinë, në vend që ta mbrojë”.  

 

Megjithëse GjEDNj e ka konsideruar të ligjshëm vëzhgimin e fshehtë, ajo i ka kërkuar 

rregullisht shtetit që të japë prova të qarta për domosdoshmërinë e kësaj strategjie, si dhe të 
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hartojë procedura me masa parandaluese të përshtatshme e efikase kundër abuzimit. Përdorimi i 

mbikëqyrjes vizuale në vende publike bëhet me përdorimin e fotografisë, video incizim, etj.  

Gjykata ka trajtuar gjithashtu vëzhgimin në një rajon policie e mjedise pune, po ashtu si 

vëzhgimin në banesë.  

 

Me fjalë të tjera, Gjykata ka thënë se vëzhgimi i fshehtë i përdorur për të regjistruar biseda në 

një rajon policie apo mjedis pune është në kundërshtim me nenin 8(1), nëse i pandehuri kishte 

një pritshmëri të arsyeshme për privatësi nën ato rrethana. Gjithashtu, Gjykata ka thënë se neni 8 

zbatohet edhe kur një bisedë telefonike regjistrohet nga një anëtar i publikut por me këshillimin 

dhe asistencën e policisë. Megjithatë Gjykata ka deklaruar se nëse një individ ecën në rrugë ai do 

të jetë patjetër i dukshëm ndaj anëtarëve të tjerë të publikut, dhe në këtë mënyrë nuk ka asnjë 

pritshmëri të arsyeshme për privatësi, qoftë i parë me sy të lirë apo i regjistruar, p.sh., nga një 

sistem survejimi me kamera. 

 

Fakti nëse bërja e fotografive nga policia rezulton në ndërhyrje në jetën private të një individi do 

të varet nëse kjo ka lidhje me çështje private apo ngjarje publike, dhe nëse materiali i përfituar 

ishte marrë për një përdorim të kufizuar, apo për ta bërë të disponueshëm në publikun e gjerë. 

Në çështjen Friedl kundër Austrisë116, u shqyrtua fakti që autoritetet policore të Vjenës bënë 

fotografi gjatë zhvillimit dhe mbylljes së një demonstrate në të cilën kërkuesi kishte marrë pjesë. 

Më pas, policia përcaktoi identitetin e kërkuesit, regjistroi këto të dhëna personale dhe i ruajti ato 

në një dosje administrative që kishte të bënte me ngjarjen. Megjithatë, Komisioni nuk vërtetoi se 

kjo përbënte një ndërhyrje në të drejtën e respektimit të jetës së tĳ private dhe parashtroi tre 

arsye për vendimin e tĳ si më poshtë: nuk kishte pasur asnjë ndërhyrje në “rrethin e brendshëm” 

të jetës private të kërkuesit, në sensin që autoritetet nuk kishin hyrë në shtëpinë e tĳ dhe bërë 

fotografitë atje; fotografitë kishin lidhje me një ngjarje publike, përkatësisht një manifestim të 

disa personave në një vend publik në të cilin kërkuesi kishte marrë pjesë me vullnetin e tĳ të lirë; 

fotografitë ishin bërë vetëm për qëllime të dokumentimit të karakterit të manifestimit dhe sjelljes 

së pjesëmarrësve në të duke marrë parasysh sigurimin e procedimeve të hetimeve për shkelje të 

tilla të ngjashme. Megjithatë, në nxjerrjen e konkluzionit të tĳ përfundimtar, Komisioni i 

bashkëngjiti peshë të madhe faktit që Qeveria kishte siguruar që “Personave individualë në fotot 

e bëra t’u ruhej anonimati në sensin që asnjë emër nuk u shënua, të dhënat personale të 

dokumentuara dhe fotografi të nuk u futën në një sistem procesi të dhënash dhe nuk u ndërmor 

asnjë veprim për të identifikuar personat e fotografuar në atë rast me anë të procesimit të të 

dhënave.”54 

 

6.3.2 Kushtet për të autorizuar masën 

 

Sipas nenit 00, të KPP-së, Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video, 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 merret 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. 

 

Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video, nuk mund të urdhërohen kundër personit, përpos të 

dyshuarit.  

 

                                                 
54 E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare. Udhëzues për zbatimin e Nenit 8 të Konventës Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut. Manualet e të drejtave të njeriut, Nr.1 
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Urdhri për masën e fshehtë “Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video” nuk duhet ta kalojë 

periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri.   

 

Urdhri për vëzhgim të fshehtë fotografik ose me video në vende private, 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, veprimet e tyre në lokalet private duhet të kufizohen në veprimet e 

nevojshme për të aktivizuar apo çaktivizuar pajisjet teknike. 

 

6.3.3 Kohëzgjatja e urdhrit 

 

Zgjatja e urdhrit për masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. Prokurori i shtetit apo 

gjyqtari kompetent nuk mund të lëshojë urdhër tjetër me shkrim për zgjatjen e urdhrit, përveç 

nëse parakushtet për urdhërimin e masës 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. 

 

Urdhri për vëzhgim të fshehte fotografik ose me video në vende publike, mund të zgjatet më së 

shumti deri në gjashtëdhjetë (60) ditë, i cili urdhër mund të ripërtërihet brenda afatit prej 

treqindegjashtëdhjetë (360) ditësh nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

Urdhri për vëzhgim të fshehte fotografik ose me video në vende private mund të zgjatet deri në 

gjashtëdhjetë (60) ditë, por mund të ripërtërihet edhe për gjashtëdhjetë (60) ditë të tjera. 

 

6.4  Monitorim i fshehtë i bisedave  

 

6.4.1 Kuptimi dhe Nocioni i masës së fshehtë monitorim i fshehtë i bisedave 

 

Shprehja “monitorim i fshehtë i bisedave” do të thotë monitorimi, incizimi ose transkriptimi 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. 

 

6.4.2 Kushtet për të autorizuar masën 

 

Sipas nenit 00 ,të KPP-së, Monitorimi i fshehtë i bisedave në vende publike, 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 merret 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. 

 

“Monitorim i fshehtë i bisedave” për dallim nga disa masa tjera të fshehta nuk mund të 

urdhërohet kundër personave, përpos të dyshuarit. 

 

3. Monitorimi i fshehtë i bisedave në vende private, mund të urdhërohen kundër një personi, 

vendi apo sendi konkret, nëse: 
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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 90 i 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. 

 

Urdhri për monitorim të bisedave në vende private, 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. 

 

6.4.3 Kohëzgjatja e urdhrit 

 

Urdhri për ndonjë masë të caktuar nga ky kapitull i cili nuk duhet ta kalojë periudhën prej 

gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri. Prokurori i shtetit apo gjyqtari 

kompetent nuk mund të lëshojë urdhër tjetër me shkrim për zgjatjen e urdhrit, përveç nëse 

parakushtet për urdhërimin e masës, 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. 

 

Urdhri për monitorim të fshehtë të bisedave, mund të zgjatet më së shumti deri në gjashtëdhjetë 

(60) ditë, i cili urdhër mund të ripërtërihet brenda afatit prej treqindegjashtëdhjetë (360) ditësh 

nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

 

6.5  Ushtrim:  

 

(Formular i kërkesës për masë të fshehtë :Monitorim i bisedave në vende private) 

Emri i institucionit, llogo 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ... 

 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video 
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Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

10. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

 

Bazat ligjore (neni 88, paragrafi 3, pika 3.1 dhe 3.2, të KPP-së) 

 

       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 

       veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

       një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

        informacioni i cili mund të merret 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. 

 

(Duhet të shtjellohet nga dorëzuesi i kërkesës dhe të arsyetohet pse është zgjedhur kjo masë) 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 87, paragrafi 1, 88, 90, 91, të KPP-së, ekziston dyshimi i bazuar se 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 

informacioni i cili mund të merret 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 
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vështirësi të paarsyeshme ose rrezik potencial për të tjerët., kërkojmë nga gjyqtari i procedurës 

paraprake: 

 

5. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 
 

Vëzhgim i fshehtë fotografik ose me video, sipas nenit 88, të KPP-së, duke përfshirë 

monitorimin, vëzhgimin apo regjistrimin e personave që janë subjekt të kësaj mase, nga një 

zyrtar i autorizuar i policisë me anë të përdorimit të pajisjeve fotografike apo pajisjeve për 

videokamera, pa njohurinë dhe lejen e këtyre personave: 

 

k) Kundër:………………………….. 

l) Në vendin që gjendet (adresa):................. 

 

6. Të autorizoj zyrtarin policor të mëposhtëm që të hyjë në ndërtesë nëse një hyrje e tillë 

është e nevojshme që të aktivizojë apo çaktivizoj mjetet teknike për zbatimin e kësaj 

mase, siq parashihet në nenin 92, paragrafi3, të KPP-së. 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN 

PËRGJEGJËS PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon 

nën mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij 

urdhri. 

 

 

Prokurori i Shtetit 
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(Formular i kërkesës për masë të fshehtë :Monitorim i bisedave në vende publike) 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ... 

 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Për Monitorim të Fshehtë të Bisedave në Vende Publike 

 

Në vendin që gjendet në (adresa e saktë e vendit): ............. 

 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

11. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

 

Bazat ligjore (neni 88, paragrafi 3, pika 3.1 dhe 3.2, të KPP-së) 
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       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 90 i këtij Kodi; 

 

       veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

       një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

        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. 

 

(Duhet të shtjellohet nga dorëzuesi i kërkesës dhe të arsyetohet pse është zgjedhur kjo masë) 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 87,  88, 92, të KPP-së, ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë 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 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, kërkojmë nga gjyqtari I procedurës 

paraprake: 

 

12. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 

 

Monitorimi i fshehtë i bisedave në vende publike, sipas nenit 88, të KPP-së, duke përfshirë 

monitorimin, regjistrimin dhe transkriptimin e komunikimeve telefonike dhe elektronike të 

personave që janë subjekt të kësaj mase: 

 

m) Kundër:………………………….. 
n) Në vendin që gjendet (adresa):................. 

 

13. Të autorizoj zyrtarin policor të mëposhtëm që të hyjë në ndërtesë nëse një hyrje e tillë 

është e nevojshme që të aktivizojë apo çaktivizoj mjetet teknike për zbatimin e kësaj 

mase, siç parashihet në nenin 92, paragrafi3, të KPP-së. 

 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN 

PËRGJEGJËS PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon 

nën mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

 

 



192 

 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 

 

KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij 

urdhri. 

 

Prokurori i Shtetit 
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(Formular i kërkesës për masë të fshehtë :Monitorim i bisedave në vende private) 

 

Emri i institucionit, llogo 

 

Numri i rastit: 

Nr. PP: 

Nr. SEK: 

Nr. i lendes ne Gjykate (nese dihet):  

Vendi, data/muaji/viti 

 

 

Për gjyqtarin e procedurës paraprake 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti ... 

 

 

Pas shikimit dhe vlerësimit të raportit të Policisë së Kosovës, Departamenti/Sektori/Njësia dhe 

informacioni që gjendet në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 88, 90, 91, të KPP-së, parashtroj 

këtë: 

 

Kërkesë për Masa të Fshehta 

Për Monitorim të Fshehtë të Bisedave në Vende Private 

 

Në vendin që gjendet në (adresa e saktë e vendit): ............. 

 

Kundër: 

 

Emri: 

Mbiemri: 

Emri i babait: 

Data e Lindjes: 

Vendi i lindjes: 

Gjinia: 

Adresa e vendbanimit: 

Kombësia: 

Shtetësia: 

 

Për veprat e mëposhtme penale: 

 

14. Koha, vendi, data e kryerjes së veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, në 

kundërshtim me nenin ...., të KP-së 

 

 

ARSYETIMI: 

 

Pretendimet faktike: 

.................................... 

 

Bazat ligjore (neni 88, paragrafi 3, pika 3.1 dhe 3.2, të KPP-së) 
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       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 90 i këtij Kodi; 

 

       veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim; ose 

 

       një apo më shumë nga veprat penale nga neni 90, paragrafi1, pika 1.2 (sheno cila vepër)  

 

        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. 

 

(Duhet të shtjellohet nga dorëzuesi i kërkesës dhe të arsyetohet pse është zgjedhur kjo masë) 

 

Urdhra të mëparshëm: 

…………………………… 

PËR KËTË ARSYE 

 

Në bazë të neneve 87, paragrafi 1, pika 1.2, 88, paragrafi 3, 92, paragrafi 2, pika 2.6, të KPP-së, 

ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë 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 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, kërkojmë nga gjyqtari i procedurës paraprake: 

 

15. Të urdhëroj masën e fshehtë të kërkuar: 

Monitorimi i fshehtë i bisedave në vende private, sipas nenit 88, të KPP-së, duke përfshirë 

monitorimin, regjistrimin dhe transkriptimin e komunikimeve telefonike dhe elektronike të 

personave që janë subjekt të kësaj mase: 

 

o) Kundër:………………………….. 

p) Në vendin që gjendet (adresa):................. 

 

16. Të autorizoj zyrtarin policor të mëposhtëm që të hyjë në ndërtesë nëse një hyrje e tillë 

është e nevojshme që të aktivizojë apo çaktivizoj mjetet teknike për zbatimin e kësaj 

mase, siq parashihet në nenin 92, paragrafi3, të KPP-së. 

 

 

PERSONIN E AUTORIZUAR PËR ZBATIMIN E MASËS DHE ZYRTARIN 

PËRGJEGJËS PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË TILLË: 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë do të jetë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me nenin 93 të 

KPP-së. Zyrtari i autorizuar i policisë NN nën mbikëqyrjen e SS, nga Policia, fillon zbatimin e 

urdhrit për zbatimin e masës jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e lëshimit. Zyrtari i 

autorizuar i policisë mund të delegoj përgjegjësinë e tij tek një hetues tjetër i policisë që punon 

nën mbikëqyrjen apo kontrollin e tij. 

 

KËRKESA PËR RAPORTIM 

 

Zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet t’i paraqesë raport gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit mbi 

zbatimin e urdhrit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit. 
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KOHËZGJATJA E URDHRIT: 

 

Urdhri nuk duhet ta kalojë periudhën prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij 

urdhri. 

 

 

Prokurori i Shtetit 

 

 

 

6.6 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë trajtuar dy masat e fshehta, Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video 

dhe monitorim i fshehtë i bisedave, kushtet e kërkuara ligjore për autorizimin e këtyre masave, 

kohëzgjatja e këtyre masave, si dhe nga një model i formës së kërkesës së prokurorit të shtetit 

për autorizimin e këtyre masave. 
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Procesverbalet  
 

                                
Ikramije Bojaxhiu, 

Prokure në Prokurorinë Themelore në Prishtinë 
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Hyrja 

 

Gjatë prezantimi të këtij moduli do të paraqiten njohuri themelore për të kuptuar se çfarë janë  

procesverbalet, kush janë personat që e ushtrojnë veprimet gjatë procedurës penale, përkatësisht 

personat kompetent që shënojnë veprimet në procesverbal, si krijohen procesverbalet, si mbahen, 

si shkruhen dhe ruhen ato, shënimet që duhet të përmbajnë procesverbalet, për rëndësinë e 

shqyrtimit të tyre dhe të drejtat e palëve që deklarojnë.  

 

Qëllimi i këtij moduli është që pjesëmarrësit të kuptojnë temën që do të trajtohet, e cila ka për 

qëllim që t’i jepet një shiqim punës së organeve kompetente, përkatësisht punën që bëhet në 

organet policore, prokuroriale dhe gjyqësore lidhur me procesverbalet, si veprime të 

rëndësishme në të gjitha fazat e procedurës penale.  

 

Prezantimi do t’u ofrojë mundësi pjesëmarrësve të mësojnë mënyrën e marrjes së 

procesverbaleve, regjistrimin e seancave me inçizim audio dhe me incizim audio dhe video, 

regjistrimin e veprimeve me inçizim audio ose inçizim audio dhe video, stenografimin dhe 

transkriptimin, stenografimin me dorë apo me makinë dhe transkriptimi, inçizimin nga të tjerët, 

për përmbajtjen dhe mbajtjen e shkresave të lëndës, përfshirë procesverbalet. 

 

Shikuar nga ky këndvështrim në temën e cila do të trajtohet do ti kushtohet rëndësi risive të 

Kodit të Ri të Procedurës penale krahasuar me Kodin e Vjetër, ku do të bëhet dallimi në mes të 

procesverbalit të marrjes në pyetje në procedurë paraprake dhe procesverbaleve mbi deklaratat 

në procedurë paraprake, si dhe procesverbalin e marrjes në pyetje të dëshmitarit bashkëpunues. 

Po ashtu, qëllimi i këtij moduli është që pjesëmarrësit të njoftohen me punën e prokurorit të 

shtetit dhe gjykatës   

 

Në këtë modul pjesa e ushtrimeve do të zbatohet duke i ofruar pjesëmarrësve shembuj nga 

praktika, përkitazi me përpilimin e procesverbaleve në faza të ndryshme të procedurës, në 

mënyrë që ata të jenë në gjendje t’i rradhisin procesverbalet sipas organeve kompetente që i 

ndërmarrin, sipas radhës dhe rëndësisë së tyre dhe nëpërmes diskutimeve të identifikojnë 

statusin e secilës palë që jep deklaratë në cilëndo fazë të procedurës në mënyrë që të kuptojnë, 

krahasojnë dhe të vlerësojnë domosdoshmërinë e marrjes së tyre. Atyre po ashtu do t’u jepet 

mundësia që nëpërmes ushtrimeve që do të aplikohen në klasë, të përpilojnë procesverbalet e 

ndryshme. 

 

 

Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi ku janë te parapara shtjellimi i temave që do të prezantohen, 

pjesmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Shpjegojnë se çfarë janë procesverbalet; 

- Përshkruajnë se si krijohen procesverbalet, si mbahen, si shkruhen dhe si ruhen ato; 

- Shpjegojnë llojet e tyre dhe personat që kompetent që shënojnë veprimet në procesverbal; 

- Cekin një nga një shënimet që duhet të përmbajnë procesverbalet; 

- Shpjegojnë se si duhet shqyrtuar procesverbalet dhe të japin përgjigje pse është i 

rëndësishëm shqyrtimi i tyre; 

- Përshkruajnë dallimet në mes të procesverbalit të marrjes në pyetje në procedurë 

paraprake, procesverbaleve mbi deklaratat në procedurë paraprake; 

- Sqarojnë rëndësinë e leximit të paralajmërive që i përmban procesverbali në çdo fazë të 

procedurës; 
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- Identifikojnë metodat dhe mjetet e ndaluara gjatë marrjes në pyetje të palëve, përkatësisht 

përpilimit të procesverbalit; 

- Dijnë ti zbatojnë dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me procesverbalet e ndryshme 

mvarësisht nga organi që i përpilon;  

- Demonstrojnë mënyrën e marrjes në pyetje të të pandehurit, të dëmtuarit, dëshmitarit, 

dëshmitarit ekspert, dëshmitarit bashkëpunues etj; 

- Bëjnë dallimin e zbatimi të dëgjimit të palëve sipas statusit të tyre në një çështje konkrete; 

- Shpjegojnë renditjen e marrjes në pyetje të palëve, duke treguar se kur duhet bërë ndarja 

dhe kur ballafaqimi dhe në çfarë mënyre; 

- Cekin një nga një llojet e procesverbaleve duke identifikuar secilën veq e veq, sipas 

organit dhe shkallës që i ka përpiluar; 

- Kuptojnë dhe shpjegojnë efektin dhe rëndësinë e procesverbaleve në një çështje penale; 

- Kuptonë rolin e prokurorit të shtetit dhe deklarimeve të tij në gjykatë dhe konstatimet në 

procesverbal nga gjykata, si dhe; 

- Përpilojnë procesverbale të llojeve të ndryshme. 

 

 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Pasi që janë përcaktuar temat që do të prezantohen, gjithsecila i ka specifikat e veta që janë të 

nevojshme për shpjegim dhe qasje sa më të përafërt me pjesëmarrësit. Duke patur parasysh 

numrin e pjesëmarrësve, atëherë gjatë punës për implementim të këtij moduli, do të përcaktohen 

për metodën e të shpejtuarit e cila do të jetë: 

 

- ligjërim në këmbë; 

- përdorim i slajdeve të cilat do të vendosen me metodën PowerPoint, që konkretizimi i tyre 

kërkon teknikë përcjellëse siç është kompjuteri si dhe projektori; 

- përdorimi i metodës Flip Chart, që do të thotë për implementim të saj gjatë shpjegimit do të 

nevojiten letra e bardhë, tabela mbështetëse, markerat. 

 

Gjatë ligjërimit do të krijohen raporte sa më të afërta me pjesëmarrësit, ashtu që do të shkohet 

nga ajo që përveç anës teorike, prezantimet të konkretizohen edhe me shembujt nga praktika, do 

të bëhen krahasime me Kodet e Procedurës Penale të shteteve nga rajoni, pra do të ketë një 

kombimin të metodave, për të cilat mendohet që do të zgjohet kureshtja e pjesëmarrësve nga të 

cilët pritet ta japin kontributin e tyre me diskutime, paraqitjen e pyetjeve të ndryshme dhe 

pjesëmarrjen aktive në ushtrime. 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit    

  

Nga pjesëmarrësit, pritet aktivitet gjatë të gjitha orëve të cilat do të mbahen, ta japin kontributin 

e vet duke u kyçr në elaborimin e çështjeve dhe diskutimet, me qëllim që të arrihet objektivi i 

parashruar, si dhe të bëhet një vlerësim më i mirë i të gjitha çështjeve të cilat do të na përcjellin 

në të ardhmen.  

 

Pritet nga pjesëmarrësit që të parashtrojnë pyetje të ndryshme, për të cilët do të kërkohen 

sqarime të nevojshme, e gjithashtu me bashkëpunimin e pjesëmarrësve dhe të ligjëruesit, do të 

mundohemi që gjatë kohës të cilën e kemi në disponim, të gjitha këto të shtjellohen sa më mirë. 
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Burimet 

 

Pjesëmarrësit e programit, përveq materialit të prezantuar mund të shfrytëzojnë si burime për të 

mësuar edhe nga:  

 

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës; 

- Kodi i procedurës penale të Kosovës; 

- Konventa Evropiane për Mbrojten e të drejtave të Njeriut dhe protokollet e saj; 

- Konventa mbi eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor; 

- E drejta e procedurës penale; 

- Ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve.  

 

 

Përmbledhje  

 

Prezantimet, diskutimet, objektivat mësimore, metodat e të shpjeguarit, aktiviteti i pjesëmarrësve 

të cilat janë pjesë përbërëse e këtij moduli, kanë për qëllim që njohuritë të cilat i fitojnë 

pjesëmarrësit, ti implementojnë në të ardhmen gjatë zbatimit të detyrave të punës. 

 

Përvojat e fituara gjatë ligjërimit, si dhe sugjerimeve të marrura nga pjesëmarrësit, me siguri që 

në të ardhmen do të jenë pjesë përbërëse e punës së një prezantimi të një moduli edhe më të 

mirë. 

 

Moduli është vazhdimësi e moduleve të tjera dhe shiqohet si pjesë përbërëse e aktiviteteve të 

cilat ndërmerren gjatë punës. 
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1. Procesverbalet, krijimi dhe mbajtja e procesverbaleve 

 

1.1 Hyrja 

 

Gjatë prezantimit të kësaj teme do të paraqiten njohuri themelore për ndërmarrjen e veprimeve 

gjatë procedurës penale në mënyrë që të mësojnë se kush e shkruan procesverbalin, në cilin vend 

mund të kryhet veprimi, përkatësisht të shkruhet procesverbali, veprimet e zyrtarëve policor, 

prokurorit të shtetit dhe të gjykatësit lidhur me procesverbalet dhe mënyrën e shënimit të 

procesverbalit. 

 

Qëllimi i këtij moduli është që pjesëmarrësit të kuptojnë se çfarë duhet shënuar në procesverbal, 

çfarë duhet të jetë përmbajtja e tij sipas ligjit, personat e domosdoshëm që duhet të jenë prezent 

mvarësisht nga lloji i procesverbalit, të drejtat e palëve dhe informimin për të drejtat që u 

takojnë. Ata Po ashtu do të mësojnë se si duhet ruajtur dhe mbajtur procesverbalet dhe se a mund 

të shlyhen, të shtohen apo ndryshohen, si dhe rëndësinë e posaçme të shqyrtimit të procesverbalit 

nga organi i procedurës.  

 

Tema që do të trajtohet  ka të bëjë në mënyrë të përgjithshme me shiqim e punës së organeve 

kompetente, përkatësisht punën dhe veprimeve që i ndërmarrin organet policore, prokuroriale 

dhe gjyqësore lidhur me procesverbalet, si veprime të rëndësishme në të gjitha fazat e 

procedurës penale.  

  

 

1.2 Objektivat e trajnimit  

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Përshkruajnë se si krijohen procesverbalet; 

- Shpjegojnë se si mbahen, si shkruhen dhe si ruhen ato; 

- Përshkruajnë se çfarë duhet të përmbajë një procesverbal; 

- Tregojnë se si shqyrtohet procesverbali dhe pse është i rëndësishëm; 

- Përshkruajnë të gjitha autorizimet e policisë si organ procedues; 

- Shpjegojnë se çfarë duhet të përmbajë procesverbali për veprimet e ndërmarra lidhur me 

personin e arrestuar; 

- Përpilojnë në mënyrë praktike një procesverbal. 

 

 

1.3 Procesverbali i veprimeve në procedurë penale 

 

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. 

Procesverbalin e shkruan procesmbajtësi i gjykatës, por kur veprimet ushtrohen nga prokurori i 

shtetit, procesverbalin e shkruan procesmbajtësi i zyrës së prokurorit të shtetit. Kur bëhet 

kontrolli i banesës apo i personave ose kur veprimi kryhet jashtë lokali zyrtar të organit publik 

apo të autoritetit kompetent, e procesmbajtësi nuk mund të sigurohet, procesverbalin mund ta 

shkruaj personi i cili e kryen veprimin. Kur procesverbalin e shkruan procesmbajtësi, atij i 

tregon gojarisht personi i cili e kryen veprimin se çka duhet shënuar në procesverbal. 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.  
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1.4 Shënimet në procesverbal  

 

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. 

 

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. Faktin se i është mundësuar përdorimi i të drejtës e cila i takon me ligj, pala e vërteton me 

nënshkrim. 

 

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. 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.  

 

 

1.5 Ruajtja e procesverbalit 

 

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. Të gjitha ndryshimet, korrigjimet dhe 

shtesat shënohen në fund të procesverbalit dhe ato duhet të vërtetohen nga personat që e 

nënshkruajnë procesverbalin. 

 

 

1.6 Shqyrtimi i procesverbalit 

 

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.  

 

Procesverbalin e nënshkruan personi që merret në pyetje. Kur procesverbali përbëhet nga më 

shumë se një faqe, personi i pyetur nënshkruan secilën faqe. 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 (2) dëshmitarë, përveç 
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kur nuk është e mundur të sigurohet prania e tyre. Personi analfabet në vend të nënshkrimit vë 

shenjën e gishtit tregues të dorës së djathtë, kurse procesmbajtësi nën këtë shenjë shkruan emrin 

dhe 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. 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. 

 

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. Po qe se ka pasur 

vërejte rreth përmbajtjes së procesverbalit, në procesverbal shënohen edhe ato vërejtje. Në fund, 

procesverbalin e nënshkruan personi që e ka ushtruar veprimin hetimor dhe procesmbajtësi. 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. 

 

 

1.7 Procesverbali i arrestimit dhe veprimeve të policisë 

 

Policia ka autonomi të caktuar për ndërmarrjen e veprimeve, për mbledhjen e informacioneve 

nga personat,  mbledhjen e provave nga vendi i ngjarjes, marrjen në pyetje të palëve etj. 

 

Policia mban një procesverbal të vetëm për të gjitha veprimet e ndërmarra lidhur me personin e 

arrestuar, duke përfshirë:  

 

- të dhënat personale të të arrestuarit;  

- arsyet e arrestimit;  

- veprën penale për të cilën dyshohet;  

- autorizimin ose njoftimin e prokurorit të shtetit;  

- vendin, datën dhe kohën e saktë të arrestimit;  

- rrethanat e arrestimit;  

- çfarëdo vendimi të prokurorit të shtetit lidhur me ndalimin;  

- vendin e ndalimit;  

- identitetet përkatëse të zyrtarëve të policisë dhe të prokurorit të shtetit; 

- njoftimin gojor dhe me shkrim të personit të arrestuar mbi të drejtat e tij;  

- informimin mbi ushtrimin e të drejtave të parapara në Kodin e Procedurës Penale, nga 

personi i arrestuar, veçanërisht e drejta në mbrojtës dhe e drejta për t’i lajmëruar anëtarët e 

familjes ose personat tjerë përkatës;  

- lëndimet e dukshme apo shenjat tjera që shtrojnë nevojën për ndihmë mjekësore;  

- ndërmarrjen e një ekzaminimi mjekësor ose sigurimin e trajtimit mjekësor; dhe  

- informacionin mbi kontrollin e përkohshëm të sigurisë së personit dhe përshkrimin e 

sendeve të marra nga personi në kohën e arrestimit ose gjatë ndalimit;  

- 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.  

 

Procesverbalet 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 bashkëngjesin shpjegimin ose komentet eventuale me shkrim ose me gojë të personit 

të arrestuar. Procesverbalet i vihen në dispozicion personit të arrestuar dhe mbrojtësit të tij me 

kërkesën e tyre, në gjuhë të kuptueshme për të arrestuarin dhe ruhen në polici dhjetë (10) vjet 



205 

 

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. 

 
 

1.8. Procesverbali i këqyrjes së vendit të ngjarjes 

 

Rezultatet e zbulimit të gjurmëve të veprës penale, mbledhësi i provave materiale gjatë këqyrjes 

së vendit të ngjarjes fiksohen në procesverbal, me fotografi, plane “skica”, video-regjistrime etj. 

Kur në procesverbal përshkruhet vendi i ngjarjes vlen rregulla themelore se asgjë të mos lëvizet 

nga vendi, mos t’i ndryshohet pozita, madje as mos të preket me dorë, pa qenë e përshkruar 

plotësisht në procesverbalin mbi këqyrjen. Pasi të jenë vizatuar në skicë, fotografuar e inçizuar, 

rezultatet duhet të pasqyrohen në procesverbal, ku bëhet pasqyrimi i plotë dhe i qartë i mjedisit 

të vendit të ngjarjes, i gjurmëve dhe provave materiale, i shenjave grupore dhe individuale, i 

madhësive dhe largësive, i metodave të theksimit të tyre që ndihmon zyrtarët policor, prokurorin 

dhe gjyqtrarin për të kuptuar dhe arsyetuar rrethanat në të cilat ka ndodhur vepra penale dhe në 

rast nevoje për ta përsëritur atë.  

 

Nga kjo rrjedh se kushti themelor për pasqyrimin e plotë dhe objektiv të rezultateve qe dalin nga 

këqyrja është mbajtja e procesverbalit në vendin ku zhvillohet kqyrja. Mbajtja e tij në shënimet 

dhe në zyret e policisë është praktikë që sjellë pasoja të dëmshme për hartimin  e veçanërisht për 

rrezikun e pasqyrimit në procesverbal të gjërave më të rëndësishme. Ne procesverbalin e 

këqyrjes së vendit të ngjarjes nuk pasqyrohen mendime ose thëniet e dëshmitarëve mbi ngjarjen, 

por ai duhet të përmbajë hyrjen, përshkrimin dhe pëfundimin. 

 

Në hyrje tregohet koha dhe vendi i zhvillimit të këqyrjes, personat që kanë marrë pjesë në 

këqyrje, kushtet e zhvillimit të këqyrjes, ndriçimi, nëse këqyerja është bërë në vend të hapët,  

kushtet meteorologjike ku është zhvilluar këqyerja, kurse në pjesën përshkruese tregohen: 

karakteristikat e përgjithshme të vendit të ngjarjes, gjendja e vendit të ngjarjes dhe objekti i 

veprës penale. Përshkrimi duhet të jetë i përpiluar drejtë, fjalët duhet të shprehen në kuptimin e 

tyre të vërtetë, pa përdorur sinonime, konkluza, mendime, por vetëm konstatime ndijore 

objektive. Në përfundim shënohet koha e fillimit dhe përfundimit të këqyrjes, të gjitha veprimet 

tjera të ndërmarra përsa u përket mbledhjes së gjurmëve dhe provave dhe vërejtjet eventuale të 

pjesmarrësve në kqyrje. 

 

Procesverbali nënshkruhet nga zyrtari policor që e përpilon atë, përfshirë edhe të pandehurin apo 

dëshmitarin që ka parë ose zbuluar ngjarjen, apo i dëmtuari. 

 

 

1.9 Marrja në pyetje nga policia dhe raporti policor 

 

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.  

 

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 
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në pyetje dëshmitarin, kohën, datën dhe vendin e mbajtjes së marrjes në pyetje dhe të 

identifikojë dëshmitarin.  

 

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 të KPPK-së.  

 

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.  

 

Gjatë intervistës, i dyshuari duhet të ketë të drejtën për një përkthyes gojor ose përkthimin e 

dokumenteve relevante pa pagesë.  

 

Policia mban procesverbal për çdo seancë të marrjes në pyetje, 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.  

 

 

1.10 Procesverbali i marrjes në pyetje të të arrestuarit 

 

Kur dyshohet se personi i arrestuar ka kryer një vepër penale, policia përkatësisht zyrtari i 

autorizuar i policisë mban në procesverbal në të cilën shënon të gjitha veprimet e ndërmarra 

lidhur me personin e arrestuar. Gjithashtu, për çdo seancë të marrjes në pyetje të personit të 

arrestuar policia mban procesverbal në të cilën shënon kohën e fillimit dhe përfundimit të 

marrjes në pyetje, identitetin e zyrtarit të policisë i cili e ka marrë në pyetje dhe personat tjerë të 

pranishëm. Procesverbali duhet të përmbajë të drejtat që i takojnë të arrestuarit konform 

dispozitave ligjore, përkatësisht i njëjti duhet të informohet për arsye të arrestimit në gjuhën që 

ai e kupton ose ti sigurohet interpreti nëse nuk e kupton gjuhën e institucionit ku zhvillohet 

procedura, të njoftohet për të drejtën që të ketë mbrojtës se do të njoftohen anëtarët e familjes së 

tij. Po ashtu të njëjtit duhet t’i mundësohet kontrollimi mjekësor për t’u konstatuar se mos vuan 

nga ndonjë sëmundje që do ta pengonin zhvillimin normal të procedurës. 

  

Gjatë dhënies së deklaratës i dyshuari, mundet të mos deklarojë, pra mund të heshtë, të mos 

përgjigjet në asnjë pyetje përveq dhënies së shënimeve të cilat e vërtetojnë identitetin e tij me 

qëllim veprimit të mëtutjeshëm në procedurë. Kjo nënkupton që respektimi i të drejtave të të 

dyshuarit është e garantuar si me normat vendore ashtu edhe me ato ndërkombëtare. 

 

Në fund, procesverbali i tillë vihet në dispozicion të arrestuarit dhe mbrojtësit të tij me kërkesën 

e tyre në gjuhën që ai e kupton. 

 

 

1.11 Ushtrime 

 

Në këtë prezantim pjesëmarrësve do tu prezantohet një rast praktik i cili do tu shpërndahet atyre 

dhe pas punës në grupe do të zbatojnë praktikisht marrjen në pyetje të personit të arrestuar, 

përkatësisht të dyshuarit, duke përpiluar Po ashtu edhe procesverbalin e marrjes në pyetje. 
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1.12 Përmbledhje  

 

Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime për ndërmarrjen e veprimeve hetimore gjatë procedurës 

penale, për mënyrën e përpilimit të procesverbalit, në cilin vend mund të kryhet veprimi, 

përkatësisht të shkruhet procesverbali, veprimet e zyrtarëve policor, prokurorit të shtetit dhe të 

gjykatësit lidhur me procesverbalet, mënyrën e shënimit të procesverbalit, zbatimit në praktikë, 

përmbajtjes dhe nënshkrimit.  

 

Janë dhënë sqarime për pjesëmarrësi në mënyrë që ata të kuptojnë se çfarë duhet shënuar në 

procesverbal, çfarë duhet të jetë përmbajtja e tij sipas ligjit, personat e domosdoshëm që duhet të 

jenë prezent mvarësisht nga lloji i procesverbalit, të drejtat e palëve dhe informimin për të drejtat 

që u takojnë. Ata Po ashtu do të mësojnë se si duhet ruajtur dhe mbajtur procesverbalet dhe se a 

mund të shlyhen, të shtohen apo ndryshohen, si dhe rëndësinë e posaçme të shqyrtimit të 

procesverbalit nga organi i procedurës.  

 

Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime për temat që kanë të bëjë në mënyrë të përgjithshme me 

shiqim e punës së organeve kompetente, përkatësisht punën dhe veprimeve që i ndërmarrin 

organet policore, prokuroriale dhe gjyqësore lidhur me procesverbalet, si veprime të 

rëndësishme në të gjitha fazat e procedurës penale, për veprimet e para të policisë gjatë 

mbledhjes së informacioneve nga personat, mbledhjes së provave nga vendi i ngjarjes dhe 

marrjes në pyetje,  këqyrjen e vendit të ngjarjes, veprimeve të ndërmarra lidhur me personin e 

arrestuar dhe përpilimit të procesverbalit mbi veprimet e ndërmarra. 
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2. Regjistrimi i seancave me incizim audio dhe me incizim audio dhe video 

 

2.1 Hyrja 

 

Gjatë prezantimit të kësaj teme do të paraqiten njohuri themelore për regjistrimi i seancave me 

inçizim audio dhe me inçizim audio dhe video, çfarë nënkupton termin stenografimi me dorë apo 

me makinë dhe transkriptimi dhe në cilat raste lejohet inçizimi i shqyrtimit gjyqësor nga 

personat tjerë. 

 

Qëllimi i këtij moduli është që pjesëmarrësit të kuptojnë se cilat deklarata dhe në cilën procedurë 

duhet inçiuar me audio dhe video, çfarë duhet të përmbajë inçizimi audio dhe video, çfarë duhet 

të përmbajë procesverbali, paralajmërimet që duhet lexuar palëve që japin deklaratë, si 

riprodukohet inçizimi dhe si inçizohen korrigjimet apo shpjegimet e tyre. Po ashtu, pjesëmarrësit 

të marrin njohuri për zbatimin e marrjes në pyetje në procedurën paraprake dhe deklarata në 

procedurë paraprake, procesverbalet që përpilohen në zyrën e prokurorit të shtetit, zbatimi i 

dëgjimit të palëve, renditja e marrjes në pyetje, ndarja, ballafaqimi dhe vlerësimi i 

procesverbaleve mbi marrjen në pyetje të dëmtuarit, dëshmitarit ekspert, dëshmitarit 

bashkëpunues, të të pandehurit dhe procesverbalit mbi kqyrjen dhe rikonstruksionin e vendit të 

ngjarjes. 

 

Ata Po ashtu do të mësojnë se çfarë përmbajnë shkresat e lëndës, kush i mban dhe si mbahen ato 

dhe cilët janë personat përgjegjës kompetent që përcaktojnë rregulla mbi trajtimin e shkresave të 

lëndëve. 

 

Ky prezantim do t’u ofrojë mundësi pjesëmarrësve të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e të gjitha 

procesverbaleve si prova dhe vlefshmërinë e tyre në të gjitha fazat e procedurës penale. 

 

Në këtë modul pjesa e ushtrimeve do të zbatohet duke i ofruar pjesëmarrësve shembuj nga 

praktika, përkitazi me përpilimin e procesverbaleve në faza të ndryshme të procedurës, në 

mënyrë që ata të jenë në gjendje t’i rradhisin procesverbalet sipas organeve kompetente që i 

ndërmarrin, sipas rëndësisë së tyre dhe nëpërmes diskutimeve të identifikojnë statusin e secilës 

palë që jep deklaratë në cilëndo fazë të procedurës në mënyrë që të kuptojnë, krahasojnë dhe të 

vlerësojnë domosdoshmërinë e marrjes së tyre. Atyre po ashtu do t’u jepet mundësia që 

nëpërmes shpërndarjes së rasteve praktike dhe ushtrimeve që do të aplikohen në klasë, të 

përpilojnë procesverbalet e ndryshme. 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Përshkruajnë se si zbatohet regjistrimi i seancave me inçizim audio dhe me inçizim audio 

dhe video; 

- Shpjegojnë se çfarë nënkupton termin stenografim me dorë, me makinë dhe transkriptim; 

- Përshkruajnë se në cilat raste lejohet inçizimi i shqyrtimit gjyqësor nga personat tjerë; 

- Tregojnë se cilat deklarata dhe në cilën procedurë duhet inçiuar me audio dhe video; 

- Përshkruajnë se çfarë përmbajnë shkresat e lëndës. 
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2.3 Regjistrimi i seancave me inçizim audio dhe me inçizim audio dhe video 

 

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: 

 

- personi që merret në pyetje njoftohet në gjuhën që ai e kupton dhe e flet se  marrja në 

pyetje do të regjistrohet me inçizim audio ose video; 

- inçizimi duhet të përmbajë emërtimin e organit kompetent ku ushtrohet veprimi, vendin, 

datën dhe orën kur ka filluar dhe përfunduar, emrat dhe mbiemrat e personave dhe numrin 

e lëndës penale; 

- njoftimet-pralajmërimet që duhet lexuar palëve, si dhe informatat e nevojshme për 

identifikimin e peronave deklarimet e të cilëve inçizohen. Kur inçizohen deklarimet e më 

shumë personave, duhet siguruar që nga inçizimi të mund të identifikohet se kush e ka 

dhënë deklarimin; 

- në rast ndërprerjeje gjatë marrjes në pyetje, ndërprerja dhe koha e ndërprerjes regjistrohet 

para se të përfundojë inçizimi audio ose video, si dhe rifillimi i marrjes në pyetje; 

- 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, inçizimi 

menjëherë riprodukohet dhe inçizohen korrigjimet apo shpjegimet e personit. Koha e 

përfundimit të marrjes në pyetje gjithmonë shënohet. 

 

Procesverbali i shkruar i marrjes në pyetje përmban:  

 

- faktin se marrja në pyetje është inçizuar në mënyrë audio ose video; 

- emrin e personit i cili e ka bërë inçizimin; 

- emrin e personave të pranishëm gjatë seancës së inçizimit; 

- faktin se personi që merret në pyetje është njoftuar më parë për vendimin e inçizimit të 

marrjes në pyetje; 

- nëse inçizimi është riprodukuar; 

- përmbledhjen e deklaratës; 

- kopjet e provave të cilat i janë treguar personit i cili është marrë në pyetje. 

 

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. Se paku katër (4) kopje të inçizimit audio apo të inçizimit 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. Pas shumëzimit të kopjeve, procesmbajtësi e mbyll kopjen 

origjinale të inçizimit dhe e nënshkruan, si dhe ia bashkangjet deklaratën se inçizimi nuk është 

ndryshuar dhe së është inçizim i vërtetë i seancës. 

 

2.3.1 Regjistrimi i veprimeve me inçizim audio ose inçizim audio dhe video  

 

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.  
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Prokurori i shtetit, gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

jykues mund të urdhërojë që, përpos marrjes në pyetje, të incizohen në mënyrë audio apo video 

dhe veprime të tjera hetimore.  

 

2.3.2 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 (48) orësh 

transkriptohet, kontrollohet dhe i bashkëngjitet procesverbalit. 

 

2.3.3 Inçizimi nga të tjerët 

 

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. Me propozim të palës, kryetari i gjykatës përjashtimisht mund të lejojë 

inçizime  në ndonjë shqyrtim gjyqësor konkret. Palët dhe mbrojtësit mund të bëjnë inçizim audio 

të shqyrtimit gjyqësor të hapur, por të dhënat personale të regjistruara për të pandehurin, të 

dëmtuarin ose dëshmitarin janë fshehtësi dhe mund të përdoren vetëm gjatë procedurës penale. 

 

Kur lejohet inçizimi i shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 

për arsye të justifikueshme, mund të ndalojë inçizimin e pjesëve të posaçme të seancës. 

 

2.3.4 Shkresat e lëndës 

 

Të gjitha procesverbalet, regjistrimet, transkriptet, provat, urdhrat, aktvendimet, kërkesat, 

ankesat, aktgjykimet apo shkresat tjera të rëndësishme për procedurën penale mbahen në 

shkresat e lëndës. Shkresat e lëndës mbahen në mënyrë të rregullt nga procesmbajtësi përgjegjës. 

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. 

 

 

2.4  Procesverbalet e Prokurorisë 

 

2.4.1   Marrja në pyetje në procedurën paraprake dhe deklarata në procedurë paraprake 

 

Marrja në pyetje në procedurë paraprake është forma më e lehtë e marrjes në pyetje dhe zbatohet 

kryesisht për marrjen fillestare në pyetje të dëshmitarëve, dëshmia e të cilëve nuk është kyçe, 

shpesh herë dëshmitari gjatë marrjes në pyetje mund të identifikojë ndonjë dokument apo provë 

e cila mund të t’ja freskojë kujtesën, siç mund të jetë  ndonjë e-mail apo fletore. Nëse provat e 

tilla identifikohen gjatë marrjes në pyetje në procedurë paraprake, ato mund të sigurohen në 

mënyrë që dëshmitari të dëshmojë në mënyrë më të saktë. Provat e marra gjatë marrjes në pyetje 

në procedurë paraprake mund të shfrytëzohen si bazë për të mbështetur urdhërat për hetim në 

fazën e procedurës paraprake, kërkesat për paraburgim dhe aktakuzat.  
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Meqë, gjatë marrjes në pyetje në procedurë paraprake ka më pak mbrojtje apo garanci formale 

ligjore, rezultati i marrjes në pyetje në procedurë paraprake mund të jetë provë e pranueshme në 

shqyrtim gjyqësor vetëm për marrjen e tërthortë në pyetje për vënien në dyshim të dëshmitarit. 

Ndryshe nga marrja në pyetje gjatë procedurës paraprake, deklarata në procedurë paraprake ka 

formalitetet dhe mbrojtje më të mëdha të drejta të të pandehurit dhe të dëmtuarit. Në raste më të 

rënda, deklarata në procedurë paraprake transkriptohet me shkrim ose inçizohet me audio ose 

video.  

 

Prokurori i shtetit, i pandehuri dhe i dëmtuari kanë mundësi të marrin në pyetje dëshmitarin dhe 

për shkak të mbrojtjeve të mëdha ligjore dhe kërkesave për transkriptim të saktë apo inçizim, 

deklarata në procedurë paraprake mund të shfrytëzohet jo vetëm për marrjen e tërthortë në pyetje 

dhe vënien në dyshim të dëshmitarit, por edhe si provë e drejtpërdrejtë kur dëshmitari nuk është 

në dispozicion, por jo si provë të vetme apo vendimtare për dënimin e një personi, pa u 

mbështetur me prova të tjera.  

 

2.4.2 Procesverbali i deklarimit të dëshmitarit dhe të dëmtuarit 

 

Dëshmitarët mund të merren më pyetje në tri mënyra gjatë procedurës paraprake. Prokurori i 

shtetit nuk është i detyruar që t’i përdorë të tri metodat, por ai duhet të vlerësoj se cila metodë 

është më efektive. Marrja në pyetje në procedurë paraprake është formë më e lehtë e marrjes në 

pyetje dhe zbatohet kryesisht për marrjen fillestare në pyetje të dëshmitarëve, dëshmia e të cilëve 

nuk është kyqe.  

 

Ndryshe nga marrja në pyetje gjatë procedurës paraprake, deklarata në procedurë paraprake u jep 

mbrojtje ligjore të drejtave të palëve në procedurë dhe mund të merren si prova vendimtare për 

dënimin e një personi.  

 

Dëshmitarët pyeten ndaras pa praninë e dëshmitarëve tjerë dhe secili dëshmitarë ka për detyrë që 

përgjigjet t’i jep gojarisht. Dëshmitarit i tërhiqet vërejtja se ka për detyrë të flasë të vërteten dhe 

se nuk guxon asgjë të lë në heshtje, pastaj io bëhet me dije se dhënia e dëshmisë së rreme është 

vepër penale. Dëshmitari gjithashtu paralajmërohet se nuk ka për detyrë të përgjigjet në pyetjet 

me të cilat veten ose të afërmit e tij i’a ekspozon turpit ose dëmit material ose ndjekjes penale. 

Paralajmërimi i tillë shënohet në procesverbal e më pas dëshmitari pyetet për emrin dhe 

mbiemrin dhe për shënimet tjera personale, e posaçërisht për mardhënien e tij me të pandehurin 

dhe të dëmtuarin.  

 

Veprimi procedurai i pyetjes së dëshmitarit zbatohet gojarisht  dhe rëndësia e dëshmisë si provë 

e imponon nevojën që me rastin e pyetjes, prokurori t’i qaset një plani paraprak të përgatitur 

mirë dhe të definuar qartë, ngase përgatitja e pyetjeve paraqet një hallkë të rëndësishme e cila 

varet nga karakteri i rastit, nga rrethanat për të cilat dëshmitari dëshmon, nga shprehitë e 

pyetësit, nga personaliteti i dëshmitarit etj.  

 

Pas pyetjeve të përgjithshme, kalohet në marrjen në pyetje për çështjen kryesore, me ç’rast 

dëshmitari thirret që të paraqes atë që di për faktin përkatës. Dëshmitarit mund ti lejohet se në 

deklarimin e tij të jetë më i gjërë, pa u lëshuar në tregim historik për ngjarjen, ndërsa është 

çështje e pyetsit përkatësisht e prokurorit që në procesverbal të shënoj vetëm atë që është e 

rëndësishme për faktet.  

 

Sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, i dëmtuari është personi të cilit i është shkelur 

çfarëdo e drejtë personale ose pasurore ose i është rrezikuar me kryerjen e veprës penale. Nëse 

shikohet pozita e të dëmtuarit vetëm si i dëmtuar në procedurën penale, atëherë ai konsiderohet 
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person i cili nuk ka njohuri për veprns penale dhe kryersin e saj, por organi që zbaton procedurën 

përpilon procesverbalin e deklarimit të të dëmtuarit i cili mund të deklarohet për dy çështje mjaft 

të rëndësishme për të siç janë: e drejta e tij për t’ju bashkangjitur ndjekjes penale kundër të 

pandehurit dhe e drejta që të parashtrojë kërkesë pasurore-juridike. I dëmtuari gjithashtu gjatë 

hetimit mund të kërkojë nga prkurori i shtetit marrjen e ndonjë prove konkrete dhe mund të 

deklarojë dëmin që i’u është shkaktuar, ndërsa për të realizuar këtë mund t’ju ndihmojë zyra e 

mbrojtësve së viktimave. 

 

Organi që zbaton procedurën, në këtë rast prokurori duhet të ketë parasysh nevojat e arsyeshme 

të të dëmtuarve, veçanërisht të atyre që janë fëmijë, personave të moshuar, personave me 

çregullime ose me aftësi mendore dhe viktimave të dhunës seksuale a gjinore. 

 

Në fund mund të theksohet se qoftë i dëmtuari, qoftë dëshmitari janë të detyruar që të 

respektojnë thirrjen e prokurorit për intervistim, që të japin shënimet e tyre personale dhe të 

lajmërojnë vendqënbanimit dhe të bashkëpunojnë me organet e hetuesisë.  

 

2.4.3 Procesverbali i deklarimit të dëshmitarëve ekspert  

 

Gjatë hetimit të një rasti të caktuar prokurori i shtetit në pajtim në dispozitat ligjore mund të 

angazhojë ekspert të fushave të ndryshme të cilët i ndihmojnë atij në vërtetimin e fakteve 

kontestuese konkrete, të cilët japin mendime dhe konstatime të cilat i paraqesin në raportet me 

shkrim që janë të obliguar t’ia dorëzojnë prokurorit.  

 

Meqë, raporti i ekspertit mund të jetë i pamjaftueshëm, ekspertit mund t’i kërkohet nga prokurori 

i shtetit që të jap deklaratë në procedurë paraprake. Lidhur me deklarimet e ekspertit prokurori i 

shtetit përpilon procesverbalin ku i lexon ekspertit paralajmërimin se për çfarë lloj hetimi bëhet 

fjalë, se është i detyruar të dëshmojë dhe të tregojë të vërtetën dhe i tërhiqet vërejtja se nëse nuk 

tregon të vërtetën do të ndiqet penalisht. Më pas e parajamëron se është i detyruar të shpjegojë se 

çfarë hapash kanë ndërmarrë për sigurimin e njohurive lidhur me rastin konkret. 

 

Nga eksperti kërkohet që t’ju përgjigjet pyetjeve të parashtruara si dhe të tregojë me hollësi 

trajnimin apo përvojen e tij në të cilën mbështetet emërimi i tij si ekspert. Gjithashtu, ai duhet ti 

përshkruajë provat e shfrytëzuara për realizimin e ekspertizës, teknikat e përdorura për zbatimin 

e ekspertizës si dhe të shpjegojë se teknikat e përdorura janë përgjithësisht të pranuara në fushën 

e ekspertit.  

 

2.4.4 Procesverbali i deklarimit të dëshmitarit bashkëpunues 

 

Instituti i dëshmitarit bashkëpunues bën pjesë në procedurat alternative dhe edhe më tutje mbetet 

një institut me natyrë juridike mikste, të përzier me elemente sa të pandehurit aq edhe të 

dëshmitarit. Ndërkaq, sa i përket deklarimit të dhënë të të pandehurit para se të shpallet 

dëshmitarë bashkëpunues, kodi i ri sikurse edhe kodi i mëparshëm i Procedurës Penale, nuk ka 

ndonjë zgjidhje konkrete për deklarimin e tillë të të pandehurit, por, si procedurë alternative 

gjithnjë e më shumë vijnë në shprehje si alternativa që kanë rëndësi në zgjidhjen e çështjeve 

penale, e cila ka rezultuar si domosdoshmëri për ta luftuar me sukses kriminalitetin e rëndë, 

krimin e organizuar dhe korrupsionin.  

 

Shprehja “dëshmitar bashkëpunues” do të thotë i dyshuari ose i pandehuri për të cilin ende nuk 

është lexuar aktakuza në shqyrtim gjyqësor dhe nga i cili pritet të dëshmojë në gjykatë, kur ka 

gjasa të parandaloj vepra të tjera penale dhe kur ka gjasa të shpie drejtë zbardhjes të së vërtetës 

në procedurë penale.   
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Pasi i dyshuari apo i pandehuri të shpallet dëshmitarë bashkëpunues 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 dëshmitarë bashkëpunues këtë 

paralajmërim: "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 ta 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 t’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” 

 

Më pas, dëshmitarin duhet pyetur se a i ka kuptuar të drejtat që i janë lexuar dhe paralajmërimet 

shënohen në procesverbalin e seancës për deklaratën në procedurë paraprake, të cilat 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 duhet të futen në regjistrin e seancës preliminare të dëshmisë.  

 

2.4.5 Procesverbali i deklarimit të të pandehurit 

 

Ligjvënësi ka paraparë mundësinë që organet procedurale ta thërrasin të pandehurin, e nën 

rrethanat e caktuara ligjore ta shoqërojnë për ta marrë në pyetje, edhe pse pasi të arrijnë në 

vendin ku ka për t’u zhbatuar veprimi procedural dhe të njoftohet se ka të drejtë të heshtë i 

pandehuri mund të mos deklarojë. Pavarësisht nga ajo se i pandehuri vendos të heshtë apo të 

deklaron, prokurori i shtetit duhet përpiluar procesverbalin mbi deklarimin e të pandehurit dhe së 

pari pyetet për të dhënat e tij personale që duhet t’i ofrojë, e pastaj pyetet për çështjen penale.  

 

Në rastet kur i pandehuri hetohet për vepër penale apo për vepra penale për të cilat dënimi 

maksimal i paraparë është jo më shumë se tri vjet burgim, mjafton që të pandehurit t’i jepet 

mundësia që të përgjigjet me shkrim. Deklarimi i të pandehurit dhënë para prokurorit të shtetit 

mund të jetë provë e pranueshme në gjykatë vetëm kur është marrë në pajtim me nenet 151 deri 

në 155 të KPPK-së, të cilat rregullojnë marrjen në pyetje të pandehurit dhe deklarimi i tillë mund 

të përdoret për ta kundërshtuar deklarimin e të pandehurit në gjyq.  

 

Organi procedues, në këtë rast prokurori i shtetit para se të filloj ta marrë në pyetje të 

pandehurin, pavarësisht se a i është kufizuar liria ose jo, duhet ta informojë për veprën penale 

për të cilën akuzohet, faktin se ai mund të kërkojë marrjen e provave për mbrojtjen e tij, kur 

është në paraburgim ai gjithashtu informohet për të drejtën e tij për mbrojtës, nese nuk mund të 

paguaj shpenzimet për ndihmë juridike, të drejtën për të heshtur dhe për të mos u përgjigjur në 

asnjë pyetje përveq atyre që kanë të bëjnë me informacionin lidhur me identitetin e tij. 

 

Marrja në pyetje të pandehurit incizohet me audio ose video dhe kur kjo nuk është e mundur, në 

procesverbalin e marrjes në pyetje shënohen arsyet pse marrja në pyetje nuk ka mundur të 

incizohet me audio ose video. 
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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. Atij duhet t’i bëhen 

pyetje në mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe të përpiktë, ashtu që t’i kuptojë plotësisht, por nuk 

lejohen pyetjet kapcioze.  

 

Prokurori i shtetit duhet zbatuar procedurën e marrjes në pyetje duke respektuar plotësisht 

dinjitetin e të pandehurit dhe duke respektuar dispozitat ligjore rreth marrjes në pyetje ngase 

deklarata e marrë me shkelje të dispozitave procedurale është e papranueshme dhe gjykata në të 

nuk mund ta mbështesë vendimin gjyqësor. 

 

2.4.6 Procesverbali mbi këqyrjen dhe rikonstruksionin e vendit të ngjarjes 

 

Kqyrja si burim i provës ndërmerret për vërtetimin ose sqarimin e ndonjë fakti të rëndësishëm në 

procedurë, nevojitet vrojtimi i drejtpërdrejtë. Qëllimi i këqyrjes është që në mënyrë të 

drejtpërdrejtë të vërtetohen rrethanat materiale që kanë të bëjnë me veprën penale. Kqyrja duhet 

bërë pa zhagitje në mënyrë që të zbulohen dhe të fiksohen provat, në mënyrë që t’iu shmangen 

shkatërrimit. Këqyrjen e vendit të ngjarjes mund ta urdhëroj prokurori i shtetit, kurse 

rikonstruksionin prokurori i shtetit ose gjykata për të shqyrtuar provat e mbledhura dhe për të 

qartësuar faktet e rëndësishme për procedurën penale. Për t’u konsideruar valide kqyrja ose 

rikonstruksioni i vendit të ngjarjes i kryer nga policia dhe prokurori i shtetit, duhet që i dyshuari, 

i pandehuri ose mbrojtësi i tij të njoftohen për ushtrimin e veprimit të tillë. Nëse i dyshuari, i 

pandehuri ose mbrojtësi i tij janë të panjohur për prokurorin e shtetit është e domosdoshme që të 

merrë pjesë edhe gjyqtari i procedurës paraprake që të vëzhgojë këqyrjen dhe rikonstruksionin.  

Me rastin e ndërmarrjes së këqyrjes së vendit ku është kryer vepra penale hartohet procesverbali 

ku shënohen të dhënat me rëndësi për këqyrjen dhe për vërtetimin e identitetit të sendeve 

“përshkrimi, përmasat dhe madhësia e objekteve ose gjurmëve etj.”, dhe bëhen skica, vizatime, 

plane, fotografi, incizime filmike dhe incizime tjera të cilat i bashkabgjiten procesverbalit. 

 

Derisa kqyrja e vendit të ngjarjes sipas rregullit bëhet menjëherë pas kryerjes së veprës penale, 

rikonstruksioni i ngjarjes bëhet një kohë të konsiderueshme pas kryerjes së veprës penale, 

zakonisht kur çështja penale ka arritur në shqyrtim gjyqësor dhe kryhet me rikrijimin e fakteve 

ose situatave nën rrethanat e të cilave është zhvilluar ngjarja bazuar në provat e mbledhura dhe 

me të synohet eliminimi i kundërthënieve ndërmjet provave të paraqitura nga dëshmitë e 

dëshmitarve konkret gjatë procedurës penale.  

 

Vlen të theksohet se, para se të zbatohet kqyrja dhe rikonstruksioni duhet njoftuar edhe i 

dëmtuari për kohën dhe vendin ku do të zbatohet këqyrja ose rikonstruksioni dhe se mund të jetë 

i pranishëm në këto veprime, ngase kur janë të pranishëm, kanë të drejtë t’i shtrojnë pyetje të 

pandehurit, dëshmitarit ose ekspertit.  

 

Pjesëmarrja e të gjithë personave gjatë kryerjes së veprimeve të tilla duhet shënuar në 

procesverbal ku duhet të futen edhe vërejtjet e tyre lidhur me kryerjen e veprimit procedural. 

 

Pasi procesverbalet për kryerjen e vendit jashtë shqyrtimit gjyqësor lexohen ose riprodhohen në 

shqyrtim gjyqësor për vërtetimin e përmbajtjes së tyre.  
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2.5 Ushtrime 

 

Në këtë prezantim pjesëmarrësve do tu prezantohet dhe shpërndahet një rast praktik dhe në 

mesin e pjesëmarrësve do të zgjedhen disa nga ta për të interpretuar rolin e prokurorit dhe palës 

në një seancë të marrjes në pyetje, ndërsa pjesëmarrësit tjerë do tu jepet mundësia e vlerësimit të 

tyre lidhur me simulimin e marrjes në pyetje nga kolegët e tyre.  

 

 

2.6 Përmbledhje  

 

Qëllimi i këtij moduli është që pjesëmarrësit të kuptojnë se cilët kur duhet të bëhet regjistrimi i 

seancave me incizim audio dhe me incizim audio dhe video, çfarë nënkuptojmë me termin 

Stenografimi me dorë apo me makinë dhe transkriptimi dhe në cilat raste lejohet inçizimi i 

shqyrtimit gjyqësor etj. 

 

Përmes këtij prezantimi janë dhënë shpjegime për ndërmarrjen e veprimeve gjatë procedurës 

penale në mënyrë që të mësojnë se kush e shkruan procesverbalin, në cilin vend mund të kryhet 

veprimi, përkatësisht të shkruhet procesverbali, përmbajtjen, mënyrën e shënimit dhe përpilimit 

të procesverbalit, shqyrtimin, ruajtjen e tyre, të drejtat e palëve në procedurë dhe informimin për 

të drejtat që u takojnë. Rëndësi të posaçme do tu kushtohet procesverbaleve që përpilohen nga 

prokurori i shtetit, do të bëhet dallimi në mes të procesverbalit të marrjes në pyetje në procedurë 

paraprake, procesverbaleve mbi deklaratat në procedurë paraprake, paralajmërimet që i 

përmbajnë procesverbalet, zbatimi i dëgjimit të palëve, renditja e marrjes në pyetje, ndarja, 

ballafaqimi dhe vlerësimi i procesverbaleve. 

 

Prezantimi do t’u ofrojë mundësi pjesëmarrësve të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e të gjitha 

procesverbaleve që i përpilon prokurori si prova dhe vlefshmërinë e tyre në të gjitha fazat e 

procedurës penale. 
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3. Shikimi i procesverbalit dhe shkresave të lëndës 

 

3.1 Hyrja 

 

Gjatë prezantimit të kësaj teme do ti kushtohet rëndësi shiqimit të procesverbalit dhe shkresave 

të lëndës, qasjen e të dyshuarit dhe të pandehurit në shkresa të lëndës dhe obligimet e prokurorit 

të shtetit përsa u përket të drejtave të palëve për qasje në shkresa të lëndës.  

 

Qëllimi i kësaj teme është që pjesëmarrësit të kuptojnë se çfarë të drejta ka i dëmtuari, 

përfaqësuesi ligjor apo përfaqësuesi i autorizuar, mbrojtësi i viktimës në shikimin e shkresave të 

lëndës dhe në çoftë se kjo e drejtë i refuzohet nga ana prokurorit çfarë të drejtash mund të 

shfrytëzojnë ata sipas ligjit. Ata Po ashtu do të mësojnë se çfarë kualifikimesh duhet të kenë 

interpretët ose përkthyesit që janë domosdoshëm në procedurë penale dhe cila është rëndësia e 

pjesëmarrjes së tyre në procedurë. 

 

Pjesëmarrësit do të marrin njohuri për punën e gjykatave lidhur me procesverbalet që mbahen në 

shqyrtim gjyqësor, llojet, përmbajtjen dhe rëndësinë e tyre në procedurën penale, rolin e 

prokurorit të shtetit në shqyrtimin gjyqësor, zbatimin e procesverbalit të ballafaqimit dhe 

zbatimin e mundësisë hetuese të veçantë. 

 

Prezantimi do t’u ofrojë mundësi pjesëmarrësve të kuptojnë rolin, detyrat dhe autorizimet 

prokurorit të shtetit, por edhe të gjyqtarit të vetëm apo trupit gjykues në shqyrtim gjyqësor, se në 

çfarë mënyre duhet të regjistrohen veprimet e gjykatës, çfarë shënohet në hyrje, gjatë 

intervistimit dhe në përfundim, cilat veprime të prokurorit duhet konstatuar në procesverbal, 

renditjen e deklarimeve të tij, a e ka ndryshuar ose zgjeruar akuzën, çfarë propozimesh kanë bërë 

palët, çfarë vendimesh ka marrë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues, cilat prova 

janë shqyrtuar, nëse janë lexuar procesverbale dhe shkresa, nëse janë riprodukuar inçizime tjera 

dhe çfarë vërejtjesh kanë bërë palët në pikëpamje të leximit të procesverbalit, të shkresave dhe të 

içizimeve të riprodhuara. 

 

 

3.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Përshkruajnë se çfarë të drejta kanë të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre në shkresat e 

lëndës; 

- Shpjegojnë se në cilën fazë të hetimit nuk mund tu mohohet kjo e drejtë; 

- Përshkruajnë se çfarë të drejta gëzon i dëmtuari në shikimin e shkresave të lëndës; 

- Tregojnë se si shqyrtohet procesverbali dhe pse është i rëndësishëm; 

- Shpjegojnë rolin e interpretëve ose përkthyesve në procedurën penale; 

- Shpjegojnë rolin e prokurorit të shtetit në shqyrtimin gjyqësor; 

- Përshkruajnë se cilat deklarime të prokurorit duhet të përmbajë procesverbali; 

- Shpjegojnë çfarë ndryshimesh mund të bëjë prokurori lidhur me aktakuzën; 

- Tregojnë si duhet të veprojë prokurori lidhur me propozimet e palëve; 

- Përpilojnë procesverbalet duke i dhënë rëndësi veprimeve dhe deklarimeve të prokurorit. 
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3.3 Qasja e të dyshuarit dhe të pandehurit në shkresat e lëndës  

 

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. 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.  

 

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. Pas ngritjes së aktakuzës, të 

pandehurit ose të pandehurve të cekur në aktakuzë mund t’u sigurohet kopja ose kopjet e 

shkresave të lëndëve.  

 

Po ashtu, 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. 

 

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 dhe vendimi i gjyqtarit është përfundimtar.  

 

Me qëllim të mbrojtjes së të dëmtuarve, dëshmitarëve dhe privatësisë së tyre si dhe për mbrojtjen 

e nformacioneve konfidenciale, informacionet mund të redaktohet ose të shënjohen nga 

prokurori 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 (3) 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 (3) ditëve nëse redaktimi është ligjërisht i arsyetuar.  

 

 

3.4 Qasja e të dëmtuarit dhe mbrojtësit të viktimës në shkresat e lëndës  

 

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.  

 

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. 
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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.  

 

Nëse gjyqtari i procedurës paraprake refuzon shikimin e shkresave me të cilat disponon gjykata, 

atëherë mund të paraqitet ankesë në kolegjin shqyrtues.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. 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 Kodit të 

procedurës penale. 

 

 

3.5  Kualifikimet e interpretëve ose përkthyesve 

 

Personi i cili shërben si interpret ose përkthyes duhet të jetë i kualifikuar për të interpretuar ose 

përkthyer si në vijim: 

 

- Nëse është në dispozicion, interpreti ose përkthyesi duhet të çertifikohet si interpret ose 

përkthyes në gjuhët përkatëse; 

- Nëse interpreti ose përkthyesi nuk është në dispozicion, duhet të jetë i diplomuar në gjuhën 

ose gjuhët përkatëse dhe të ketë së paku dy (2) vjet përvojë pune si interpret ose përkthyes; 

- Nëse interpreti ose përkthyesi nuk është në dispozicion, interpreti ose përkthyesi duhet të 

ketë së paku katër (4) vjet përvojë si interpret ose përkthyes në gjuhën ose gjuhët 

përkatëse; 

- Nëse interpreti ose përkthyesi nuk është në dispozicion, interpreti ose përkthyesi duhet të 

ketë treguar aftësi të mjaftueshme për të interpretuar ose përkthyer saktë dhe pa anim në 

gjuhët përkatëse. 

 

Ministria e Drejtësisë ka kompetencë për të nxjerr rregullore mbi çertifikimin e interpretëve ose 

përkthyesve që janë kompetent për të interpretuar ose përkthyer profesionalisht në procedura 

penale në ato gjuhë që kryesisht përdoren në procedura penale. 

 

 

3.6 Procesverbalet e shqyrtimit gjyqësor 

 

3.6.1  Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor 

 

Për të gjitha veprimet që zhvillohen në shqyrtim gjyqësor përpilohet procesverbali me shkrim i 

shqyrtimit gjyqësor në të cilin shënohet thelbi i rrjedhjes së shqyrtimit gjyqësor. 

 

Po ashtu, veprimet e gjykatës mund të regjistrohen në mënyrë auditive vizuale ose në mënyrë 

stenografike ku me atë rast procesverbali i shqyrtim gjyqësor përmban pjesën e shkruar të 

incizimit auditiv vizual ose të shënimit stenografik. Për mënyrën e regjistrimit të shqyrtimit 

gjyqësor vendos gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues. 

 

Procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor, të shqyrtimit fillestar dhe të shqyrtimit të dytë e 

nënshkruajnë gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues, procesmbajtësi dhe palët e 

pranishme. Palët kanë të drejtë ta kontrollojnë procesverbalin e përfunduar dhe pjesët shtojcë, të 

japin komente për përmbajtjen e tij dhe të kërkojnë korrigjimin e tij. Procesverbalin e shqyrtimit 
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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.  

 

Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor ka krëndësi të veçantë për gjykatën e shkallës së dytë (dhe 

eventualisht të tretë), e cila verifikon saktësinë e përfundimeve të gjykatësë së shkallës së parë 

nëpërmjet shqyrtimit të shkresave.  

 

Në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor duhet shënuar të dhënat lidhur me gjyqtarin e vetëm 

gjykues apo me trupin gjykues para të cilin mbahet shqyrtimi gjyqësor, personat që marrin pjesë 

në seancë, me veprimet dhe vendimet të cilat janë relevante për ndriçimin dhe zgjedhjen e 

çështjes penale. 

 

Në hyrje të procesverbalit duhet shënuar gjykata në të cilën mbahet shqyrtimi gjyqësor, vendi 

dhe koha e seancës, emri dhe mbiemri i gjyqtarit të vetëm gjykues apo kryetarit të trupit gjykues, 

i anëtarëve të trupit dhe i procesmbajtësit, i prokurorit të shtetit, i të akuzuarit dhe mbrojtësit, i të 

dëmtuarit dhe i përfaqësuesit të tij ligjor ose përfaqësuesit të autorizuar, i interpretim; vepra 

penale që është objekt shqyrtimi si dhe e dhëna se mbahet shqyrtimi gjyqësor me dyer të hapura 

apo jo. 

 

Procesverbali duhet të përmbajë posaçërisht të dhënat se cila aktakuzë është lexuar në seancë, 

apo është parashtruar me gojë dhe nëse prokurori i shtetit e ka ndryshuar ose zgjeruar akuzën, 

çfarë propozimesh kanë bërë palët dhe çfarë vendimesh ka marrë gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupi gjykues, cilat prova janë shqyrtuar, nëse janë lexuar procesverbale dhe shkresa, 

nëse janë riprodukuar incizime tjera dhe çfarë vërejtjesh kanë bërë palët në pikëpamje të leximit 

të procesverbalit, të shkresave dhe të içizimeve të riprodhuara. 

 

Kur është përjashtuar publiku nga shqyrtimi në procesverbal duhet shënuar se gjyqtari i vetëm 

gjykues apo kryetari i trupit gjykues u ka tërhequr vërejtjen të pranishmëve për pasojat poqese 

pa autorizim zbulojnë atë që e kanë mësuar në seancë, fshehtësinë.  

 

Më në fund në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor duhet të shënohet diapozitivi i aktgjykimit, 

fakti se aktgjykimi është shpallur publikisht dhe vendimi për paraburgim nëse ai është caktuar. 

 

3.6.2 Roli i prokurorit të shtetit në shqyrtimin gjyqësor 

 

Shqyrtimi gjyqësor nuk mund të mbahet pa prezencën e prokurorit të shtetit, kështu që prokurori 

i shtetit si palë dhe si përfaqësues i interesit të shtetit në procedurë ka rol aktiv gjytë shqyrtimit 

gjyqësor. Kjo nënkupton se prokurori i shtetit përfaqëson interesin e përgjithshëm në çështjen 

penale të caktuar gjytë mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, por ka edhe rolin e palës sepse e 

përfaqëson aktakuzën dhe të gjitha provat që janë pjesë përbërëse e aktit akuzues të cilin e ka 

ngritur duke treguar aftësi profesionale për përfaqësim të dinjitetshëm dhe të paanshëm. 

 

Në procesverbal duhet konstatuar prezenca e prokurorit të shtetit dhe palëve të tjera, ku 

prokurori i shtetit së pari lexon aktin akuzues dhe prezantimin e provave të cilat janë 

grumbulluar ku edhe përqendrohet zhvillimi i shqyrtimit gjyqësor, kryetari i trupi gjykues duhet 

ti jap kohë të mjaftueshme prokurorit të paraqes fjalën hyrëse para paraqitjes zyrtare të provave 

në akuzë, që ndërlidhet me arsyetimin e aktakuzës, me qëllim që çështja penale të jetë e 

kuptueshme për vet të akuzuarin dhe palët tjera dhe duke ia dhënë mundësinë atyre të përgatiten 

për çështjen penale e cila gjykohet.  
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Përsa i përket deklarimeve të prokurorit të shtetit, të akuzuarit, të dëshmitarit dhe ekspertit, në 

procesverbal shënohet përmbajtja kryesore e tyre. Nëse i pandehuri deklarohet se e pranon 

fajësinë dhe pranimi i fajësisë aprovohet nga prokurori dhe gjyqtari i vetëm apo kryetari i trupt 

gjykues, i cili merr vendim dhe shqyrtimi gjyqësor përfundon me shpalljen fajtor të të akuzuarit.  

Nëse i akuzuari nuk e pranon fajësinë prkurori i shtetit bën prezantimin e provave varësisht prej 

vepres penale për të cilën mbahet shqyrtimi gjyqësor dhe ritmi i prezantimit të provave 

ndërlidhet me aktakuzën dhe provat e propozuara.  

 

Prokurori i shtetit në kuadër të prezantimit të provave interviston të dëmtuarin, dëshmitarin, 

ekspertin, si dhe prezanton provat materiale dhe në fund interviston të akuzuarin.  

 

Prokurori i shtetit gjithashtu mund të bëj ndryshimin ose zgjerimin e aktakuzës dhe atë para 

paraqitjes së fjalës përfundimtare, pastaj prokurori paraqet fjalën përfundimtare e cila 

përqendrohet në provat që janë prezantuar gjatë shqyrtimit gjyqësor që arsyetojnë gjendjen 

faktike dhe kualifikimin juridik të veprës penale duke kërkuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe 

ti shqiptohet dënimi përkatës ligjor, adekuat me veprën penale që i vëhet në barrë dhe rrethanat 

të cilat ndikojnë në lartësin dhe llojin e dënimit.  

 

3.6.3 Procesverbali i ballafaqimit 

 

Ballafaqimi është formë e veçantë e marrjes në pyetje dhe formë e posaçme e të provuarit, 

gjegjësisht është veprim procedural që mund ta bëj prokurori i shtetit apo gjykata, ku dy persona 

që janë pyetur edhe më parë deklarohen mbi fakte të rëndësishme për të cilat kanë dhënë 

deklarata kontradiktore. Ballafaqimi bëhet midis dëshmitarit dhe dëshmitarëve tjerë, dëshmitarit  

dhe të pandehurit, të pandehurit dhe të pandehurve të tjerë. Qëllimi i ballafaqimit është 

mënjanimi i kundërthënieve, zbulimi rrethanave të reja dhe stabilizimi i deklaratës së vërtetë dhe 

mund të jetë total mbi tërë deklaratën dhe ballafaqim parcial vetëm mbi rrethanat e caktuara.  

 

Organi që e zbaton procedurën përkatësisht marrjen në pyetje të personave duhet të konstatoj në 

procesverbal të gjitha pyetjet që ua bën të ballafaquarve të cilëve nuk u lexohet deklarata e 

mëparshme dhe të cilët nuk duhet ta dinë se me kë ballafaqohen.Gjithashtu në të duhet 

konstatuar thëniet e personave për faktet dhe rrethanat e caktuara, e sidomos ato që janë 

kundërthënëse të cilat për shkak të mospërputhjeve u kujtohen thëniet e bëra më parë për të cilat 

është konstatuar mospërputhja e më pas pyeten nëse janë dakord me to apo kërkojnë të 

konfirmojnë, apo t’i ndryshojnë. Ata gjithashtu pyeten edhe për kundërshtimet që kanë lidhur me 

thëniet e personit tjetër, me të cilin ballafaqohen. Gjatë ballafaqimit, me qëllim që të 

kundërshtohen tërësisht ose pjesërisht thëniet e bëra nga dëshmitari ose i dëmtuari, nga i 

pandehuri, palët mund të kërkojnë të lexohen përsëri thëniet e bëra më parë para zyrtarëve të 

policisë, apo prokurorit të shtetit, të cilat janë administruar në dosjen e gjykatës. 

 

Arsye tjetër për ballafaqim mund të jetë papajtueshmëria dhe paqartësia serioze e cila nuk mund 

të evitohet në asnjë mënyrë dhe qëllimi i ballafaqimit është që të mënjanohen kundërthëniet e 

sipërpërmendura dhe paqartësitë në menyrë që të fitohet bindja se cili nga dëshmitarët është 

duke folur të vërtetën, përkatësisht të konstatohen rrethana të reja që mund të paraqiten në 

procesin e administrimit të provave, të forcohen thëniet e vërteta të bëra më parë dhe të tërhiqen 

thëniet e pavërteta të të ballafaquarve.  

 

Të gjitha kundërshtimet apo aprovimet e bëra nga palët shënohen në procesverbalin e mbajtur të 

gjykatës dhe i bashkëngjiten shkresave tjera në lëndë që i posedon gjykata.  
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3.6.4 Procesverbali i gjykatës në zbatimin e mundësisë hetuese të veçantë 

 

Për dallim nga Kodi i mëparshëm ku kompetencë për zbatimin e marrjes në pyetje dhe përpilimi 

i procesverbalit gjatë fazës së hetimeve paraprake ka qenë gjyqtari i procedurës paraprake dhe 

është quajtur mundësia hetuese e jashtëzakonshme, Kodin e Ri të Procedurës Penale të Kosovës, 

këtë procedurë e ka emërtuar si mundësi hetuese të veçantë që tanimë zbatohet nga kolegji i 

përbërë nga tre gjyqtarë. 

 

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. Kur gjyqtari i procedurës paraprake miraton kërkesën cakton dy gjyqtarë 

tjerë në Panelin për Mundësinë Hetuese të veçantë. 

 

Procedura e marrjes së deklaratës nga pala zbatohet pranë kolegjit prej tre gjyqtarësh që 

kryesohet nga gjyqtari i procedurës paraprake, ndërsa në procesverbali përmban të gjitha 

shënimet e nevojshme, mvarësisht nga statusi i palës nga e cila që jep deklaratën, përkatësisht 

dëshminë. 

 

Procesverbali i përpiluar dhe deklaratat e siguruara gjatë mundësisë hetuese të veçantë mund të 

përdoren si bazë për të forcuar urdhërat hetues në procedurë paraprake, urdhërat për paraburgim 

dhe aktakuzën dhe janë plotësisht të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor nëse së paku njëri nga 

gjyqtarët e kolegjit gjykues që ka dëgjuar dëshmitë është gjyqtar në trupin gjykuesnë shqyrtim 

kryesor dhe nëse dëshmitari nuk është në dispozicion për shkak të vdekjes, sëmundjes 

privilegjeve apo mungesës së pranisë së tij në Kosovë. 

 

 

3.7. Ushtrime 

 

Në këtë prezantim pjesëmarrësve do tu prezantohet dhe shpërndahet një rast praktik dhe në 

mesin e pjesëmarrësve do të zgjedhen disa nga ta për të interpretuar rolin e prokurorit dhe palës 

në një seancë të marrjes në pyetje, ndërsa pjesëmarrësit tjerë do tu jepet mundësia e vlerësimit të 

tyre lidhur me simulimin e marrjes në pyetje nga kolegët e tyre.  

 

Nga pjesëmarrësit pritet aktivitet gjatë të gjitha orëve të ushtrimeve, gjegjësisht pjesëve praktike 

që do të mbahen, në mënyrë që ta japin kontributin e tyre duke u kyqur në elaborimin e 

çështjeve, duke parashtruar pyetje të ndryshme dhe diskutime për të cilat do të kërkohen sqarime 

të nevojshme, në mënyrë që të arrihet objektivi i parashtruar, si dhe të bëhet një vlerësim më i 

mirë për të gjitha temat e prezantuara gjatë punës së deritanishme.  

 

3.8 Përmbledhje  

 

Prezantimet, diskutimet, objektivat mësimore, metodat e të shpjeguarit, aktiviteti i pjesëmarrësve 

të cilat janë pjesë përbërëse e këtij moduli, kanë për qëllim që njohurit të cilat i fitojnë 

pjesëmarrësit, ti implementojnë në të ardhmen gjatë zbatimit të punës. 

 

Përvojat e fituara gjatë ligjërimit, si dhe sugjerimeve të marrura nga pjesëmarrësit, me siguri që 

në të ardhmen do të jenë pjesë përbërëse e punës së një prezantimi të një moduli edhe më të 

mirë. Moduli është vazhdimësi e moduleve të tjera dhe shiqohet si pjesë përbërëse e aktiviteteve 

të cilat ndërmerren gjatë punës. 
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 Hyrje 

 

Ky modul trajnimi është realizuar me qëllim që t`i ndihmoj pjesëmarrësve të trajnimit lidhur me 

hapat fillestarë të procedurës penale, dhe procedurës paraprake, e cila përfshinë orët dhe ditët e 

para pasi që ka ndodhur ngjarja për të cilën dyshohet se është vepër penale. Në këtë fazë, 

prokurori i shtetit dhe policia punojnë së bashku, për të përcaktuar nëse duhet të fillohet një 

procedurë penale. Veprimi i kujdesshëm dhe i drejtë në këtë fazë, prej mbledhjes së provave nga 

vendi i ngjarjes si dhe informacioneve nga personat relevant, është i rëndësisë esenciale për 

suksesin e procedurës së mëtejme.   

 

Moduli e jep një pasqyrë te procedurës së gjetjes, mbledhjes, ruajtjes dhe ekzaminimit të 

provave të gjetura në vend të ngjarjes. Po ashtu, ky modul e jep një pasqyrë të veprimeve të cilat 

duhet të ndërmerren menjëherë pas kryerjes së veprës. Natyrisht, duke e marrë parasysh natyrën 

e lëmisë që është duke u përpunuar, fokus i këtij manuali të trajnimit janë aspektet praktike të 

veprimit të policisë dhe prokurorisë. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

-  veprojnë drejtë menjëherë pasi që të mësohet për kryerjen e veprës penale; 

-  njoftohen për rreziqet e veprimit të gabuar, lëshimeve të shpeshta në praktikë dhe 

mundësisë së humbjes së provave të rëndësishme në raste të tilla.     

 

 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Me rastin e realizimit të këtij moduli trajnues, do të përdorën disa metoda të kombinuara. Gjatë 

prezantimit teorik, vëmendja e pjesëmarrësve do të mbahet me diskutime dhe debate interaktive 

të kohe pas kohëshme, gjatë të cilave të gjithë do të kenë mundësi që të kërkojnë shpjegime 

shtesë, të paraqesin pyetje dhe debatojnë lidhur me temën në fjalë.  

 

Për ata që mësojnë vizualishtë, elementet kyçe të prezantimit teorik do të jenë të përcjellura 

edhe në PowerPoint. Në fund të çdo sesionit, planifikohet që pjesëmarrësit të ndahen në grupe 

dhe t’i studiojnë rastet praktike në mënyrë që teorinë e mësuar gjatë prezantimit ta zbatojnë në 

një rast të simuluar.  

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Duke e marrë parasysh metodologjinë e planifikuar për këtë trajnim, që është prezantuar më 

lartë, nga pjesëmarrësit pritet të janë aktiv gjatë tërë kohës sa zgjatë trajnimi me paraqitje të 

pyetjeve, pjesëmarrje në diskutime dhe në fund të trajnimit, në zgjedhje të rastit praktik.  

 

Qëllimi i pjesëmarrjes aktive qëndron në atë se prokurorët dhe gjyqtarët pa përvojë duhet të 

aftësohen në mënyrë që gjatë punës së tyre praktike të veprojnë në pajtim me rregullat e 

caktuara kriminalistike dhe si rezultat, rastet penale të procesohen sa më suksesshëm. Ata do të 

angazhohen në aktivitete të ndryshme si diskutime, debate, punë në grupe, do të merren me 

raste për studim etj. 
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Mjetet e nevojshme 

 

Për realizimin e modulit janë të nevojshme prezantimet e PowerPoint.  

 

 

Burimet 

 

Për hartimin e këtij moduli janë përdorur burimet në vijim, të cilat po ashtu mund të përdoren 

edhe si literaturë shtesë lidhur me këtë temë:  

 

- Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Kosovës 

- Doracaku mbi punën praktike të Ligjit mbi procedurën penale “Savremena administracija”  

Beograd, 1977,  

- Taktika kriminalistike, Doc. Dr. Nexhad Korajliq, Prishtinë, 2007, 

Komentari i Ligjit mbi procedurën penale,  “Savremena administracija” Beograd, 1989. 

 

 

Përmbledhje  

 

Moduli përbëhet prej 3 prezantimeve në të cilat janë të paraqitura elementet esenciale të njërës 

prej fazave të para dhe më të rëndësishme të procedurës penale, e cila vjen në çastet e para pas 

lajmërimit të veprës penale. Pikërisht për shkak të seriozitetit dhe rëndësisë së veprimeve të 

ndërmarrura në këtë fazë, konsiderojmë se ky modul është shumë i nevojshëm për prokurorët, 

gjyqtarët dhe pjesëtarët e policisë.    
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1. Vendi i ngjarjes, kuptimi dhe hapat e parë që duhet ndërmarrë 

 

1.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim do ta shqyrtojmë kuptimin e vendit të ngjarjes, rëndësinë e ndërmarrjes së 

veprimit të këqyrjes së vendit të ngjarjes, fazat e këtyre veprimeve dhe hapat urgjentë që duhet 

ndërmarrë pasi që të mësohet për kryerjen e veprës penale. Do të shqyrtohet edhe mënyra se si 

duhet shiquar vendi i ngjarjes nga ana e personit zyrtar, kuptimi i versioneve, krijimi i tyre dhe 

kërkimi i indiceve. Të gjitha këto janë të nevojshme në mënyrë që të bëhet organizimi sa më 

efektiv i punës në vend të ngjarjes, por edhe më vonë gjatë procedurës.  

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 
 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë veprimet pas lajmërimit se është kryer një vepër e dyshuar penale; 

- Zgjerojnë njohurit lidhur veprimet e ndërmarra në vend të ngjarjes; 

- Mësojmë se si duhet të organizohet kërkimi i indicieve dhe provave në vend të ngjarjes. 

 

Skenari hyrës – rast studimor: 

 

Në gusht të vitit 2001, një njeri i cili kishte dalë për ta shëtit qenin e tij në një park të Yorkshire në 

Anglinë qendrore, gjeti trupin e pa jetë, të varrosur në një varr të cekët. Trupi ishte i mbështjellë 

me qese të plastikës ngjyrë të gjelbër kurse koka e viktimës kishte një qese plastike të zezë e cila 

ishte përforcuar me anë të një kollare qeni. 

 

Pyetjet/Çështjet kyçe: Çfarë mund të na thotë trupi i pajetë? • Çka mund të mësoni për krimin 

duke e ekzaminuar viktimën? • Çfarë prova dhe dëshmi mund të mblidhen nga vendi i ngjarjes? • 

Cilët faktorë duhen konsideruar dhe çfarë prova duhet të mblidhen? • A janë disa prova më të 

mira ose më të këqija se të tjerat? • Si mund të ndihmojë përparimi i teknologjisë në zbulimin e 

rastit? 

 

 

1.3 Baza ligjore 

 

Korniza ligjore, sa i përket veprimit në vend të ngjarjes, është e rregulluar me Kodin e Procedurës 

Penale të Kosovës (KPPK). Sipas dispozitave të KPPK-së, përkatësisht neneve 69-83, policia 

posedon një shkallë të caktuar të autonomisë për ndërmarrjen e hapave fillestarë në hetimin e 

veprave penale. 

 

Krahas kësaj, neni 69 paragrafi 2 i KPPRK –së, e obligon prokurorinë e shtetit dhe policinë që të 

punojnë bashkarishtë gjatë veprimeve fillestare. Kjo është faza kur duhet të përcaktohet nëse është 

kryer ndonjë vepër penale, apo jo. 

 

Neni 70 i Kodit të njejtë përcakton konkretisht veprimet fillestare të cilat policia mund t’i 

ndërmerr pas pranimit të informacionit për një vepër të dyshuar penale. Kjo i lejon policisë që të 

marrë edhe disa hapa të pavarur, në bazë të informacioneve të siguruara përmes informatorit apo 

ndonjë burimi tjetër joformal. Në bazë të këtij neni, policia mund të mbledhë prova nga vendi i 
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ngjarjes, mund të mbledhë informacione nga personat relevant si dhe të ndërmerr hapa të tjerë 

fillestarë të cilët duhet të ndërmerren menjëherë pas kryerjes së veprës. 

 

Neni 71 i KPPRK-së në mënyrë specifike e autorizon policinë të mbledhë me kujdes prova nga 

vendi i ngjarjes dhe t’i ruaj ato për testime laboratorike. Natyrisht, kur ekziston dyshimi se është 

kryer një vepër e rëndë penale, këto veprime duhet të ndërmerren nën mbikëqyrje të prokurorit të 

shtetit.  

 

Duke e marrë parasysh rëndësinë e mbledhjes së informatave në çastet e para pas kryerjes së 

veprës penale, neni 72 e përcakton edhe mënyrën sipas së cilës policia mund ta ndalojë një person 

për një kohë të shkurtër në mënyrë që të marrë informacione nga ai. Për më tepër, në nenet e 

mëtejshme përcaktohet mënyra se si policia mund të bëjë marrjen në pyetje të një personi, kurse 

ne nenin 74 – përcaktohen ndalesat në marrjen në pyetje. Gjithashtu, sipas nenit 75, policia mund 

të zbatojë kontroll të përkohshme të sigurisë dhe sipas nenit 76, mund të ndërmarrë masa për 

identifikimin e të dyshuarit me anë të fotografimit të personit apo marrjes së shenjave të 

gishtërinjve. 

 

Policia po ashtu mund të sigurojë informacione edhe nga pala e dëmtuar, pasi që e njofton për të 

drejtat e saj si palë e dëmtuar (viktimë), sipas nenit 62. 

 

Megjithatë, këqyrja konsiderohet si veprimi më i rëndësishëm i cili ndërmerret në vend të 

ngjarjes. Instituti juridik i këqyrjes, si dhe rikonstruksionit të vendit të ngjarjes në detaje janë të 

paraparë në nenin 150 të këtij Kodi. 

 

Kompetenca për të urdhëruar një veprim të tillë hetimor i takon Prokurorit të shtetit i cili 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. Po ashtu, ekzekutimin e tyre e 

kryen vet Prokurori i shtetit ose policia.  

 

Qëllimi i ndërmarrjes së këtyre masave është për t’u njoftuar personalisht me gjendjen faktike e 

cila do të ndihmonte në përcaktimin e besueshmërisë dhe veçanërisht, në gjetjen e fakteve. 

 

Por, duhet të dallohen dy situata: kur identiteti i kryesit është i njohur dhe e kundërta, nëse i 

dyshuari është i panjohur. Varësisht prej këtij fakti, ligji parasheh kushte të ndryshme të 

ndërmarrjes së këtyre veprimeve, në mënyrë që rezultatet të jenë të pranueshme për gjykatën. Në 

rastin e parë, kur i dyshuari është i njohur, prokurori i shtetit e njofton të dyshuarin, apo 

mbrojtësin e tij lidhur me këqyrjen dhe rikonstruksionin. Ata kane të drejtë të jenë të pranishëm 

në këqyrje ose në rikonstruksion të vendit të ngjarjes.   

 

Nëse është bërë lëshim, ashtu që i dyshuari (e as mbrojtësi i tij) nuk ka qenë i njoftuar për 

ndërmarrjen e këtyre veprimeve, prokurori i shtetit mund ta përsërisë këqyrjen ose 

rikonstruksionin, pasi që është bërë njoftimi, siç parashihet me paragrafin 3 të këtij neni. Në atë 

rast rezultatet e këtyre veprimeve do të jenë të pranueshme.   

 

Në paragrafin 4 është e përshkruar mënyra e veprimit në situatën kur i dyshuari është i panjohur 

për prokurorinë e shtetit. Në këto raste, të cilat në fakt, në praktikë janë më të shpeshta, gjyqtari i 

procedurës paraprake merr pjesë dhe vëzhgon këqyrjen ose rikonstruksionin.   

 

Rikonstruksioni është veprim hetimor i paraparë në paragrafin 5 të nenit 150 të KPPK. Kryhet me 

rikrijimin e fakteve ose situatave nën rrethanat e njëjta në të cilat është kryer vepra penale. 
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Veprimi ndërmerret në bazë të provave të mbledhura, por në qoftë se situatat janë të përshkruara 

ndryshe në dëshmitë e dëshmitarëve konkretë, rikonstruksioni zbatohet veçmas me secilin 

dëshmitar.  

 

Me rastin e zbatimit të këtyre masave, duhet pasur kujdes mos të shkelet ligji dhe rendi, të mos 

fyhet morali publik apo të mos vihet në rrezik jeta ose shëndeti i njerëzve. Në këto veprime 

hetimore zakonisht marrin pjesë edhe specialistët e mjekësisë ligjore, trafikut ose lëmive të tjera 

adekuate, varësisht nga rasti konkret. Të njëjtit 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 

tjera.  

 

Të dhënat e marra nga policia, sipas neneve 70-77 të këtij Kodi, si dhe raporti i ekspertit i 

përpiluar konform nenit 138 të këtij Kodi, mund të paraqesin prova të pranueshme. Për të 

vendosur lidhur me pranueshmërinë e raportit dhe për të vërtetuar gjetjet në raportin nga ky 

paragraf, gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë këqyrje ose rikonstruksion minimal të 

vendit të ngjarjes.  

 

Prokurori i shtetit ose gjykata mund ta thërrasin ekspertin i cili gjithashtu mund të jetë i 

pranishëm në këqyrje apo në rikonstruksion të vendit të ngjarjes, në raste kur prania e tij 

konsiderohet e dobishme.  

 

Rikonstruksioni i vendit të ngjarjes mund të kryhet edhe pas ngritjes së aktakuzës, atëherë kur 

kryetari i trupit gjykues konsideron se marrja e vendimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të 

pandehurit nuk është e mundur deri sa trupi gjykues të njoftohet në mënyrë të drejtpërdrejtë me 

vendin e ngjarjes apo të vizitohet vendi i kryerjes së veprës penale. 

 

 

1.4  Vendi i ngjarjes 

 

Vendi i ngjarjes ka rëndësi të posaçme në veprimtarinë e zbatimit të ligjit. Për këtë arsye, në atë 

vend zhvillohen aktivitete të shumta, të ndryshme dhe komplekse, të policisë, si dhe subjekteve 

tjera kompetente për mbrojtjen e ligjit.  Lidhur me këtë, një nga elementet më të rëndësishme të 

kompetencave policore është ruajtja e objektit dhe gjurmëve. Të njëjtit këto gjurmë duhet t’i 

mbajnë të paprekura, në formën e tyre origjinale duke i mbrojtur nga ndotja ose shkatërrimi, me 

qëllim të krijimit të bazës adekuate të informatave dhe provave të nevojshme për një hetim       

forenzik të mëvonshëm.  

 

Ekzistojnë pikëpamje të ndryshme lidhur me mënyrën e zhvillimit të veprimeve në vend të 

ngjarjes dhe përpunimit kriminalistik të atij vendi. Janë shqyrtuar rregullat më të rëndësishme 

penale të sigurimit te vendit të ngjarjes, me qëllim që të krijohen parakushtet optimale për marrjen 

e provave cilësore dhe të padiskutueshme. Si konkludim, mund të theksohet konstatimi se krijimi, 

formulimi dhe zbatimi konsekuent i rregullave të sakta të sjelljes, të detyrueshme për të gjithë 

pjesëmarrësit në sigurimin e vendit të ngjarjes dhe kryerjen e detyrave, mund të konsiderohet si 

një parakusht që të gjitha detyrat individuale do të kryhen si duhet.  

 

 

1.5 Mënyra e veprimit në çastet e para 

 

Kur policia merr informatë se ka ndodhë një ngjarje për të cilën ekziston dyshimi se është pasojë 

e veprës penale (p.sh. zjarri, eksplodimi… etj), ajo është e obliguar që sa më parë ta informoj 
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prokurorin kompetent dhe të merr instruksione lidhur me ndërmarrjen e veprimeve të 

mëtutjeshme. Në situata të tilla, me rëndësi është që së pari të eliminohet rreziku për jetën dhe 

shëndetin e njerëzve dhe të pronës, dhe të sigurohet ndihma mjekësore për të plagosurit.  

 

Menjëherë pas asaj, e nevojshme është që të sigurohet vendi i ngjarjes dhe mos të lejohet 

qarkullimi i lirë në mënyrë që mos të shkatërrohen gjurmët dhe provat.   Për ta arritur këtë, një 

zyrtar i policisë, sipas detyrës zyrtare, ose me urdhrin e prokurorit, duhet urgjentisht: 

 

- Ta bëj kontrollin e personave, objekteve ose mjeteve të transportit; 

- Ta verifikojë identitetin e personave të gjetura në vend të ngjarjes; 

- Përkohësisht t`i sekuestrojë objektet e dyshimta; 

- Ta sigurojë vendin e ngjarjes nga personat e tretë;  

- Të kërkoj ardhjen e të gjitha shërbimeve kompetente (forenzika, ekspert mjeko-ligjor .) 

 

Policia ka të drejtë që t`i ndaloj në vendin e ngjarjes për kohë të shkurtë, jo më gjatë se gjashtë 

orë, personat që gjenden aty, të cilët mund të japin informacione të rëndësishme, me kusht që keto 

informacione nuk do të mund të mblidhen më vonë. Pasi që të ndërmerren të gjitha këto masa, 

polici duhet ta pret ardhjen e ekipit policor, prokurorit dhe gjyqtarit të procedurës paraprake, të 

cilëve duhet t`i paraqesë një raport gojor për gjendjen ekzistuese dhe masat e marra. Raportin e 

tillë pastaj është i obliguar ta paraqes edhe me shkrim. 

 

 

1.6  Këqyrja-pikat kryesore 

 

Këqyrja në vendin e ngjarjes është një veprim hetimor, shumë i rëndësishëm, veçanërisht për të 

gjitha veprat më të rënda penale. Kjo paraqet në fakt, një grup të masave dhe të veprimeve, të cilat 

ekipi hetimor, nën mbikëqyrje të gjyqtarit të procedurës paraprake dhe prokurorit të shtetit e 

ndërmerr në përputhje me rregullat, në mënyrë që të sqarohet një vepër penale. Siç është 

konstatuar më lartë, ndërmerret në raste kur për vërtetimin ose sqarimin e ndonjë fakti të 

rëndësishëm në procedurë është i nevojshëm shiqimi i drejtpërdrejtë.   

 

Objekt i hetimit mund të jetë vendi i kryerjes së veprës penale, por edhe personat, kufomat, 

sendet, kafshët. Sa i përket kohës së realizimit, këqyrja mund të kryhet: 

 

1. Para fillimit të procedurës penale, menjëherë pas pranimit të informatës që është kryer një 

vepër penale. Kjo është situatë më e shpeshtë në praktike. 

2. Gjatë fazës së hetimit, dhe 

3. Gjatë gjykimit 

 

Meqenëse në shumicën e rasteve të kryera, kryesi i veprës është i panjohur, gjatë këqyrjes është e 

nevojshme që të aplikohen metodat e caktuara të zbatimit të ligjit, me qëllim që i njejti të 

zbulohet. Për këtë qëllim, është e nevojshme që në vendin e ngjarjes të zbulohen, të shënohen dhe 

të ruhen nga shkatërrimi të gjitha objektet dhe gjurmët që kanë të bëjnë me veprën e kryer.  

 

a) Gjurmët 

 

Gjurmët në vendngjarje paraqiten në forma dhe gjendje të ndryshme, varësishtë nga lloji i veprës 

penale, mënyra e kryerjes etj. Të gjitha mund të ndahen në ato që gjenden në madhësi dhe forma 

të zakonshme (gjurmë), në ato me përmasa mikroskopike (mikrogjurmë), ose në gjurmë me 

përmasa të mëdha (prova materiale).  
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Të gjitha konsiderohen si “gjurmë të veprës penale”. 

 

b) Qëllimi i këqyrjes 

 

Qëllimi i këqyrjes së vendit të ngjarjes është: 

 

- Që të zbulohet nëse një ngjarje paraqet vepër penale apo jo;  

- Që të përcaktohen elementet esenciale të veprës penale - vendi i kryerjes, koha, mënyra, 

mjetet me të cilat është kryer, motivi etj.  

- Të gjenden gjurmët të cilat do ta zbulonin kryesin e veprës;     

- Të zbulohen, sigurohen dhe të analizohen të gjitha gjurmët në vendin e ngjarjes, të cilat do 

ta ndihmonin në zbardhjen e gjendjes faktike dhe do të ndihmonin në zhvillimin e 

suksesshëm të procedurës penale; 

- Të eliminohet mundësia eventuale e simulimit të veprës penale.  

 

Ky veprim mund të jetë i drejtuar nga ana e gjyqtarit të procedurës paraprake dhe prokurorit, 

varësisht nga pesha e veprës penale. Por, në përbërjen e ekipit gjithsesi duhet të jenë zyrtarët e 

autorizuar, pjesëtarët e policisë kriminalistike dhe pjesëtarët e krim-teknikës.   

 

Të gjithë pjesëmarrësit janë të obliguar t`u përmbahen rregullave të caktuara të zbatimit të ligjit. 

Nga rëndësia e posaçme është që gjatë ndërmarrjes së këtyre veprimeve të veprohet në pajtim me 

disa principe: i tërë ekipi duhet të veproj shumë shpejtë dhe të jetë i organizuar mirë.   

 

Çdo vonesë në ndërmarrjen e këtyre veprimeve mund të këtë pasoja të mëdha, sepse me kalimin e 

kohës situata në vend të ngjarjes mund të ndryshohet.  

 

Arsyet për këtë ndryshim janë të shumta - p.sh. për shkak të kushteve atmosferike, ose gjithashtu, 

për shkak të personave që gjenden në vend të ngjarjes dhe të cilët pa qëllim mund t’i shkatërrojnë 

gjurmët ekzistuese dhe të lënë gjurmë të tyre.  

 

Në fund, kryesi i veprës nuk guxon të ketë kohë të mjaftueshme që t`i shkatërrojë gjurmët ose të 

lënë gjurmë të rreme, të arratiset, të sigurojë dëshmitarë të rrejshëm, ta zhdukë apo ta fshehë 

ndonjë provë.   

 

Personat zyrtar gjatë ndërmarrjes së këtyre veprimeve, janë të obliguar që t`i shqyrtojnë të gjitha 

faktet të cilat paraqesin arsye për ndërmarrjen e këqyrjes në vend të ngjarjes dhe t`i fiksojnë në 

mënyrë të saktë dhe precize.   

 

c) Fazat e kryerjes së këqyrjes së vendit të ngjarjes 

 

Sipas shumicës së autorëve, këqyrja e vendit të ngjarjes ndahet në dy faza kryesore: 

 

- Statike, dhe 

- Dinamike. 

 

Në fazën statike, bëhet shqyrtimi i detajuar i vendit, me qëllim të gjetjes së objekteve dhe 

gjurmëve. Asgjë nuk lëvizet nga vendi, por shënohet me simbole të ndryshme si numra, shkronja, 

qarqe, shigjeta, etj. Gjatë fazës statike, shënimi është i rëndësishëm për shkak të mundësisë që të 

shkatërrohen nga lëvizjet e pakujdesshme apo ndryshimet e papritura të kushteve të motit (rrebesh 
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i papritur, erërat e forta, etj). Në praktikë, për shënimin zakonisht përdoren numrat, për shkak të 

regjistrimit të lehtë të tyre si dëshmi në dokumentacionin krim - teknik. 

 

Pas gjetjes dhe shënimit të objekteve dhe të gjurmëve, bëhet fiksimi i tyre, me anë të: 

 

- Fotografimit dhe 

- Skicimit. 

 

Fotografimi i vendit të ngjarjes kryhet sipas principit “nga e përgjithshme kah konkrete“. Do të 

thotë, së pari fotografohet pamja e përgjithshme e vendit të ngjarjes dhe pastaj fotografohen në 

mënyrë individuale objektet e shënuara më parë dhe gjurmët.   

 

Pas përfundimit të fotografimit, fillon puna në skicimin e vrazhdë të vendit të ngjarjes. Në këtë 

skicim të parë shënohen të dhënat lidhur me vendin e ngjarjes, sendet, gjurmët, si dhe të gjitha 

përmasat e nevojshme. Në bazë të këtyre shënimeve më vonë bëhet skica përfundimtare me të 

gjitha elementet. 

 

Faza dinamike e cila vjen pas fazës së fotografimit dhe skicimit, përfshinë: gjetjen, fiksimin, 

sigurimin dhe paketimin e të gjitha sendeve dhe gjurmëve. Autoriteti i cili kryen këtë veprim 

hetimor është i obliguar që ta përpiloj procesverbalin mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes. Në këtë 

procesverbal, përveç shënimeve lidhur me rrjedhën dhe përmbajtjen e veprimeve të ndërmarrura, 

shënohen edhe të dhëna tjera të rëndësishme, varësisht nga natyra e veprimeve, p.sh. skica e 

vendit të ngjarjes, fotografitë dhe incizimet shënohen në procesverbal dhe i bashkëngjiten 

procesverbalit.  

 

Mirëpo, në praktikë, në të vërtetë, këqyrja e vendit të ngjarjes, ndahet në pesë faza: 

  

1. faza informative apo përgatitore;  

2. faza statike – identifikuese apo pasive;  

3. faza dinamike apo aktive;  

4. faza kontrolluese dhe;  

5. faza finale apo përfundimtare.   

 

Ndarja e këtillë është shumë e logjikshme meqenëse është e qartë se çdo fazë e parasheh një tërësi 

të veprimeve në vendin e veprës penale.  

 

Më vonë do ta elaborojmë më detajisht secilën prej këtyre fazave. 

 

 

1.7 Ardhja në vend të ngjarjes 

 

Pas ardhjes së organeve kompetente në vend të ngjarjes, është e nevojshme që:  

  

1. Të merren informatat nga oficeri policor mbi masat e ndërmarrura deri atëherë;  

2. Nga personat prezentë/dëshmitarët të merren versionet e ngjarjes se çka ka ndodhur;  

3. Të sigurohen provat e gjetura;  

 

Pas ndërmarrjes së këtyre veprimeve duhet të krijohet plani i veprimit.  
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1.8 Krijimi i versioneve të ndryshme të ngjarjes 

 

Për të arritur qëllimin e ndërmarrjes së këqyrjes së vendit të ngjarjes, duhet të krijohen versionet e 

mundshme, tipike, të ngjarjes që ka ndodhur. Në këtë mënyrë, do të përcaktohen edhe detyrat 

konkrete të zyrtareve të pranishëm ashtu që kërkimi do të lehtësohet. Krijimi dhe verifikimi i 

versioneve gjatë shikimit të vendit të ngjarjes është garancion i suksesit për tërë procedurën e 

mëvonshme. Dështimi i punës me versione qon në dështim të tërë procedurës. Për këtë arsyeje 

është e domosdoshme që prokurori bashkarishtë me policinë të fillojnë punën nga versionet e 

përgjithshme, kurse gjatë punës në vendin e ngjarjes, ta bëjnë korrigjimin e tyre (metoda 

eliminuese). Në këtë mënyrë mbesin vetëm disa versione definitive. Këqyrja në vendin e ngjarjes 

kurrsesi nuk guxon të përfundohet derisa të mos bëhet verifikimi i çdo versioni që është i mundur.  

 

Numri më i madh i versioneve mund të verifikohet vetëm me rekonstruktimin e ngjarjes.  

Versionet krijohen dhe verifikohen gjatë punës. Versionet e ndryshme të rastit krijohen në bazë të 

materialit të gjetur gjatë punës në vend të ngjarjes, por gjithashtu ato krijohen edhe në bazë të 

intuitës së zyrtarit kompetent. Versionet e lartpërmendura të rastit krijohen me paraqitjen e disa 

pyetjeve elementare, apo të ashtuquajtura ”të arta”, kriminalistike.   

 

 

1.9  Pyetjet e arta të kriminalistikës që paraqiten në vendin e ngjarjes 

 

1. Çka ka ndodhur ? 

2. Ku ka ndodhur? 

3. Kur ka ndodhur? 

4. Si ka ndodhur? 

5. Me kë është kryer? 

6. Përse është kryer? 

7. Ndaj kujt është kryer? 

8. Kush është kryesi? 

 

“Pyetjet e arta” i referohen anës objektive, si dhe subjektive të veprës penale, në fazën e ndriçimit, 

qartësimit dhe konkludimit.  

 

Në anën objektive të veprës penale bëjnë pjesë pyetjet: çka ka ndodhur (vepër penale, 

kundërvajtje, aksident i rastit); ku ka ndodhur (vendi i ngjarjes, por edhe çdo vend tjetër ku mund 

të gjendën gjurmët dhe objektet që kanë të bëjnë me veprën penale); si ka ndodhur (mënyra e 

përgatitjes së kryerjes dhe fshehjes së veprës penale), dhe me çka është kryer (mjetet e kryerjes).  

 

Pyetjet të cilat kanë të bëjnë me anën subjektive të sqarimit të veprës janë: me kë është kryer 

vepra (a ka bashkëkryes dhe kush janë ata); pse është kryer (çka është motivi); ndaj kujt është 

kryer (kush është viktima), dhe kush është kryes.  

 

Pyetjet elementare të arta të kriminalistikës në pjesën më të madhe pikërisht i përkasin zbulimit të 

kryesit ashtu që këtu qëndron edhe rëndësia e tyre.  

 

Për shkak të rëndësisë së “pyetjeve të arta” që ato e kanë gjatë hetimit kriminalistik, secilën prej 

tyre do ta sqarojmë më hollësisht.  
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Çka ka ndodhur?  

 

Pyetja e parë e cila imponohet vetvetiu është - a është kjo vepër penale?  

 

Fjala është për pyetje shumë të rëndësishme, nga përgjigja e së cilës varet e tërë rrjedha e 

procedurës së mëtejme. Nga lloji dhe karakteri i ngjarjes (vepra penale, kundërvajtje, fatkeqësia 

etj.), varet natyra e angazhimit të mëtejmë të personave zyrtarë dhe detyrave të tyre konkrete.  

  

Në qoftë se vërtetohen bazat e dyshimit se është kryer vepër penale, obligimet dhe detyrat e 

personave zyrtarë janë më të mëdhaja dhe shumëfishta. Këta persona janë të detyruar t’i 

ndërmarrin masat e nevojshme me qëllim të zbulimit të kryerësit, dhe të pengimit që i njëjti të 

arratiset apo mshefet. Po ashtu, duhet të kujdesen që të zbulohen dhe të sigurohen gjurmët e 

veprës penale dhe objektet që mund të shërbejnë si provë, gjegjësisht të mblidhen të gjitha 

informatat që do të jenë të dobishme për zhvillimin e procedurës penale.  

 

Nëse vërtetohet dyshimi i bazuar se është kryer vepër penale, policia do ta informoj prokurorinë e 

shtetit dhe do t’ia paraqes kallëzimin penal kundër kryerësit të njohur apo të panjohur. 

 

Ku ka ndodhur?  

 

Me fjalë tjera, shtrohet pyetja se ku është vendi i ngjarjes. Vendi i ngjarjes kriminale i cili është 

objekt i shqyrtimit në këtë modul - ka rëndësi të shumëfishtë. Në atë vend mund të gjenden 

objekte dhe gjurmë të kryerjes, por edhe të hasen persona që kanë ndonjë lidhje me ngjarjen 

(viktima, i dëmtuari, dëshmitari, kryerësi).  

 

Nga kjo arsye, vendi i ngjarjes paraqet hapësirën ku ndërmerren një varg masash dhe aktivitetesh 

(sigurimi i vendit, mbledhja e informatave, shikimi, rikonstruksioni i ngjarjes, ekspertiza, 

kufizimi i lirisë së lëvizjes, bastisja, legjitimimi, vëzhgimi etj). Gjatë punës në vend të ngjarjes 

ndërmerren shumë veprime në bazë të cilave mund të zbulohen sa më shumë rrethana lidhur me 

veprën penale, apo dëshmitë e rëndësishme për fillimin dhe përfundimin e procedurës penale. Jo 

rrallë, shumë masa dhe aktivitete të ndryshme gjatë procedurës penale dështojnë nëse vendi i 

kryerjes nuk është analizuar në mënyrë të duhur. 

 

Te disa vepra penale vendi i kryerjes është një prej elementeve qenësore të veprës penale (p.sh, 

me rastin e shkeljes së kufirit shtetëror; me rastin e shkeljes së pacenueshmërisë së banesës, me 

rastin e uzurpimit kundërligjor të tokës, shkatërrimi i pyjeve nën mbrojtje të posaçme etj.), apo 

rrethana e saj kualifikuese (p.sh, me rastin e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në vend ku 

është mbledhur numër i madh njerëzish etj.)  

 

Kur ka ndodhur?   

 

Përgjigja e saktë ne ketë pyetje është e domosdoshme për shkak të ekzistimit të shume arsyeve 

(rrethanat atmosferike dhe kohore, të reshurat atmosferike etj.), që lidhen për kohën e ndërmarrjes 

së veprës penale. Ka raste kur vërtetohet ekzistimi i lidhjes së veprës penale me kryesin por kjo 

lidhja varet nga koha e kryerjes (nga koha varet motivi, gjendja psikike e kryesit, posedimi i 

objekteve të caktuara, njohja e rrethanave të caktuara etj. 

 

Koha e kryerjes te disa vepra penale është element esencial i veprës konkrete penale. Gjithashtu 

edhe verifikimi i alibisë nuk mund të kryhet me sukses nëse paraprakisht nuk është vërtetuar me 

saktësi koha e kryerjes së veprës penale.  
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Koha mund të jetë edhe njëra nga karakteristikat e veprës penale (p.sh, me rastin krimeve te 

luftës, me rastin e paraqitjes së përgatitjes së veprës penale, koha kur ende ka qenë e mundur të 

evitohet kryerja e veprës penale). Koha e kryerjes mund të paraqet edhe rrethanë kualifikuese të 

disa veprave penale  (p.sh. me rastin e vjedhjes së rëndë në momentin e fatkeqësive natyrore, etj). 

disa vepra penale mund të marrin formë të privilegjuar vetëm kur të jetë plotësuar edhe kushti se 

janë kryer vetëm në kohën e caktuar (p.sh, me rastin e vrasjes në afekt, drejtpërsëdrejti pas sulmit 

apo fyerjes, derisa ekziston gjendja e tronditjes së fortë të shkaktuar nga sulmi apo fyerja e rëndë; 

me rastin e vrasjes së foshnjës pas lindjes.  

 

Si ka ndodhur?  

 

Veprat penale kryhen në mënyra më të ndryshme, prandaj është shumë e rëndësishme detyra e të 

gjithëve që marrin pjesë në analizimin e vendit të ngjarjes dhe në ndriçimin e gjendjes faktike që 

sa më shumë me saktësi të zbulojnë se si është zhvilluar ajo.  

 

Ka raste kur mënyra e fillimit dhe zhvillimit të veprës penale mund të jetë nga rëndësia e veçantë.  

 

Këto janë raste kur p.sh. personi i dyshuar ka disa cilësi trupore karakteristike (p.sh. është 

invalid), është person i moshuar, kur ka interesime profesionale apo shkathtësi të veçanta, ose 

njihet për njohjen e tij paraprake të rrethanave të rëndësishme.  

 

Karakteristikat e mënyrës së kryerjes mund të dëshmojnë edhe për lidhjen reciproke të veprës 

penale konkrete me disa vepra të kryera më herët, gjë që është shumë e rëndësishme nëse kryerësi 

është recidivist i specializuar për kryerjen e veprave të caktuara penale.   

 

Mënyra e kryerjes të disa vepra penale paraqet elementin esencial të tyre p.sh, nxjerrja e dëshmive 

me dhunë duke përdorë forcën apo kërcënimin etj. Mënyra e kryerjes mund të jetë edhe një nga 

rrethanat kualifikuese e cila veprave të caktuara penale u jep formë më të rëndë (p.sh, me rastin e 

vrasjes mizore, përpilimi i kontratave të rrejshme, ose ndonjë akt tjetër mashtrimi etj.)  

 
Me çka është kryer?  

 

Me rastin e daljes në vend të ngjarjes duhet kërkuar mjetin e kryerjes së veprës. Për mjetet e 

përdorura mund të tregojnë edhe personat pjesëmarrës, i dëmtuari apo viktima, dëshmitarët dhe të 

dyshuarit. Me përcaktimin e cilësisë së objektit të kryerjes arrihet deri te konkludimi i 

rëndësishëm lidhur me veprën e kryer penale, motivin, vetitë fizike dhe njohuritë dhe shkathtësitë 

profesionale të kryesit.  

 

Në objektin e kryerjes mund të gjenden gjurmë të ndryshme, madje edhe ato në bazë të së cilave 

mund të zbulohet identiteti i kryesit. Për zbulimin e këtyre objekteve, në vend të ngjarjes kryhet 

një varg aktivitetesh: shikimi, bastisja, kontrolli i mjeteve transportuese të udhëtarëve dhe 

valixheve, kontrolli i objekteve të caktuara, shikimi i dokumentacionit, konfiskimi i objekteve dhe 

shpallja e fletëarrestit.  

 

Nëse vepra penale ka mbetur në tentative, me rëndësi është të vërtetohet se a janë përdorur mjetet 

e përshtatshme për kryerje për shkak se në rast kur me rastin e tentimit mjetet kanë qenë të 

papërshtatshme, kryesi mund edhe të lirohet. Me rastin e sqarimit te mënyrës se kryerjes se veprës 

konkrete penale nuk bën të harrohet as fakti se instituti i ndihmës në kryerjen e veprës penale 

(ndër të tjera) përfshinë edhe lënien në dispozicion të mjeteve të kryerjes. Dhënia e ndihmës 
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kryesve pas kryerjes së veprës penale është e paraparë si vepër e posaçme penale dhe e tillë është 

edhe ndihma për ta fshehur mjetin e përdorur për kryerje të veprës penale (vepra penale Pengimi i 

të provuarit apo procedurës zyrtare).   

 

Mjetet e caktuara të kryerjes së disa veprave penale janë element qenësor i tyre (p.sh. me rastin e 

peshkimit kundërligjor me eksploziv, me rastin e përdorimit të peshave të ndryshuara etj.) ose 

paraqesin kusht për ekzistimin e formës së kualifikimit (p.sh. me rastin e lëndimit të lehtë trupor 

me armë, arma e rrezikshme apo mjeti tjetër i përshtatshëm për lëndim të rëndë të trupit apo 

shëndetit etj.). 

 

Me kë është kryer?  

 

Ka raste kur nga rrethanat e kryerjes së veprës dyshohet se vepra penale është kryer nga ana e më 

shumë personave gjegjësisht me bashkëkryerjen e tyre. Numri i pjesëmarrësve zakonisht mund të 

përcaktohet gjatë këqyrjes në vendin e ngjarjes, me mbledhjen e informatave nga dëshmitaret dhe 

krijimin e versioneve të ndryshme, të mundshme, në bazë të informatave të marrura, provave dhe 

gjurmëve të gjetura.    

 

Pjesëmarrja e shumë personave në kryerjen e veprës së caktuar penale, mund të paraqes element 

të domosdoshëm të mënyrës së kryerjes dhe njëkohësisht mund të jetë edhe indice e rëndësishme 

me rastin e ndriçimit të veprave penale të kryeseve të specializuar për ndonjë lloj të veprave 

penale (vjedhjet e xhepave, grabitja, mashtrimet, etj).   

 

Në rast se në vepër penale kanë marrë pjesë më shumë persona, atëherë është e nevojshme që të 

sqarohet roli i saktë i secilit prej tyre, meqenëse prej rezultatit të marrë varet vazhdimi i drejt i 

procedurës kundër tyre dhe zbatimi i dispozitave penale mbi bashkëkryerjen, nxitjen, ndihmën 

ose pjesëmarrjen në grupin e organizuar kriminal. Në rastet e caktuara edhe vet pjesëmarrja në një 

ngjarje është e inkriminuar (p.sh, te rebelimi i personave të privuar nga liria, etj.), kur shumë 

persona marrin pjesë në aktin e kryerjes apo aktin tjetër me të cilin të gjithë së bashku kryejnë 

veprën.Por, pjesëmarrja e shumë personave në veprën penale mund të jetë edhe rrethanë 

kualifikuese (p.sh, me rastin e dhunimit; me rastin e vjedhjes së rëndë – shumë persona të cilët 

janë bashkuar për kryerjen e vjedhjes; me rastet e rënda të grabitjes në kuadër të grupit etj).  

 

Përse është kryer?   

 

Nga rëndësia e veçantë është zbulimi i motivit të kryerjes së veprës, meqenëse shpesh herë motivi 

mund të shërbej si indice e rëndësishme në bazë të së cilës në masë të madhe zvogëlohet rrethi i të 

dyshuarve. Motivet e kryesve të veprës si forcë e brendshme psikike zbulohen në bazë të 

gjurmëve të shumta të veprës së kryer siç janë - lloji i veprës penale, objekti, vendi, koha, mënyra, 

mjetet e kryerjes.  Për disa vepra penale motivet, qëllimet dhe instinktet, mund të paraqesin 

element qenësor të veprës penale (p.sh, me rastin e vjedhjes qëllimi ka qenë përvetësimi i 

kundërligjshëm i pasurisë; me rastin e pengimit të provuarit, qëllimi ka qenë pengimi apo 

vështirësimi i vërtetimit të veprës së kryer penale etj), ose mund të jetë rrethanë kualifikuese 

(p.sh, me rastin e vrasjes të kryer nga motivet e ulëta, ose për shkak të hakmarrjes së paskrupullt).  

 

Ndaj kujt është kryer?  

 

Në praktikë shpesh ndodh që procedura penale iniciohet me paraqitjen e veprës penale pikërisht 

nga i dëmtuari, viktima. Këta persona janë posaqerishtë të interesuar për zbulimin e kryesit, 

prandaj edhe paraqesin burim të rëndësishëm të të dhënave edhe në ato raste kur personalisht nuk 
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janë paraqitës të kallëzimit penal. Por, informatat e marrura nga të dëmtuarit dhe viktimat, sikurse 

edhe informatat tjera të mbledhura në vend të ngjarjes, gjithsesi duhet verifikuar në mënyrë 

adekuate. Karakteristikat specifike të objektit të veprës, shpesh herë mund të tregoj për rrethin e 

personave që janë kryes të mundshëm. Nganjëherë për kryerjen e një vepre konkrete penale është 

e nevojshme njohja personale e viktimës çka ka mundësuar përgatitjen, planifikimin dhe kryerjen 

e veprës penale.  

 

Këto mund të jenë indicet e rëndësishme, pikënisjet për krijimin e versioneve të mundshme të 

rastit dhe zbulimin e  gjendjes faktike të vërtetë të veprës.  

 

Karakteristikat specifike, të njëjta ose të ngjashme të një numri më të madh të viktimave mund të 

tregoj për “modus operandi” të kryesve të caktuar dhe të shërbejë si bazë për planifikimin e punës 

së mëtejme jo vetëm në ndriçimin e veprës konkrete te kryer, por edhe në sqarimin e veprave të 

kryera më herët dhe në evitimin e të rejave. 

   

Viktima e caktuar e veprës penale, ose objekti me karakteristikat e caktuara në disa raste paraqet 

karakteristikë qenësore të veprës penale  (p.sh, me rastin e dëmtimit të instalimeve publike, me 

rastin e ndërprerjes së palejuar të shtatzënisë, e pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrës 

zyrtare etj), ose rrethana kualifikuese (p.sh, me rastin e dhunimit të fëmisë, ose personit tjetër i 

cili është posaçërisht i ndjeshëm, me rastin e vrasjes së femrës shtatzënë, ose personit zyrtar gjatë 

ushtrimit të detyrës, me rastin e marrëdhënies seksuale duke keqpërdorur pozitën, etj.)  

 

Personaliteti dhe karakteristikat e viktimës janë me rëndësi edhe nga arsyeja së gjatë ndriçimit të 

veprës së kryer penale, duhet të merret parasysh mundësia e ekzistimit të kontributit të mundshëm 

i viktimës, sepse ka raste kur viktima me sjelljen e tij e ka provokuar kryerjen e veprës penale. Në 

raste të tilla natyrisht se ndryshon pozita e kryesit i cili mund të dënohet më lehtë, ose madje të 

lirohet nga dënimi.    

 

Kush është kryesi?  

 

Shumë shpesh nuk është fare lehtë të gjendet përgjigja në pyetjen kryesore - kush e ka kryer atë 

vepër dhe shumë aktivitete të organeve të drejtësisë ndërmerren pikërisht me qëllim që të zbulohet 

përgjigja në këtë pyetje. Me rastin e përcaktimit të karakteristikave të disa veprave penale, të 

formave të tyre të kualifikuara ose të privilegjuara si kryerës cekën disa kategori të personave.  

 

Ka shumë vepra penale të cilat kryesit mund të jenë vetëm persona të caktuar, gjegjësisht te të 

cilat pjesë e pandashme është marrëdhënia personale, ose cilësia e kryerësit p.sh, me rastin e 

keqpërdorimit të pozitës, me rastin e zbulimit të paautorizuar të fshehtësisë, me rastin e mos 

ofrimit të ndihmës së personit të lënduar në trafik, në rastin e keqpërdorimit seksual duke 

keqpërdorur pozitën, etj).  

 

Disa vepra penale e marrin formën e kualifikuar nëse kryesit e tyre janë persona me marrëdhënie 

të caktuara, me veti ose rrethana të tilla (p.sh, me rastin e privimit kundërligjor nga liria, personi 

zyrtar; me rastin e keqpërdorimit të besimit kujdestari etj). ose formën e privilegjuar (vrasja e 

foshnjës gjatë lindjes). 
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1.10   Elaborimi i krijimit të versioneve 

 

Në bazë të përgjigjeve të supozuara në “Pyetjet e arta të kriminalistikës”, krijohen versionet e 

ndryshme të ngjarjes. Këto pyetje paraqesin bazën e të gjitha versioneve të cilat paraqiten në vend 

të ngjarjes, që nga momenti i parë i ndërmarrjes së masave, deri tek përfundimi i procedurës. 

Gjendja faktike mund të konsiderohet e sqaruar vetëm atëherë kur në të gjitha pyetjet e cekura 

zbulohen përgjigjet e plota, të dëshmuara me prova.  

 

Në bazë të përgjigjes, së paku në disa pyetje apo indice të fituara nga ato, punohen versionet.  

  

Versionet mund të krijohen ashtu që disa prej tyre lidhen për një element të zbuluar (motivi, 

mënyra, mjetet, kryerja, personat e caktuar si kryes). Gjatë punës operative versionet plotësohen, 

gjegjësisht pasurohen me dëshmi. Me atë rast nuk vjen deri të versionet e reja por deri të 

plotësimi dhe thellimi i atyre ekzistuese. 

  

Në raste më të rralla, me zbulimin e rrethanave të reja personi zyrtar mund të vije deri te 

konkludimi se versioni i krijuar ka qenë i gabuar, ashtu që në atë rast mund të krijon version të ri, 

nëse gjendja e re e krijuar kërkon një gjë të tillë.  

 

Verifikimi i versioneve sipas rregullit vështirësohet me veprimet e kryesit i cili përpiqet t’i humb 

të gjitha gjurmët e veprës penale dhe t’i pamundësoj zbulimin e tij si kryerës. Jo rrallë, kryesi 

tenton për të vënë dëshmi të rrejshme dhe në këtë mënyrë hetimin ta drejtoj në drejtim të gabuar. 

Nga ky shkak nga rëndësia e posaçme është që në vend të ngjarjes të veprohet me urgjencë  dhe 

në pajtim me të gjitha rregulla të cekura më lartë. Verifikimi i versioneve të cilat paraqesin bazën 

e aktiviteteve gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes, është rezultat jo vetëm i fakteve të zbuluara në 

momentet e para pas kryerjes së veprës, por edhe i njohurive të përvojave dhe praktikave, si dhe 

metodave shkencore.   

 

Me punën në vend të ngjarjes nuk mjafton vetëm të mbledhën dëshmitë për versionin e caktuar, 

por po ashtu është e nevojshme që të eliminohen të pavërteta të versioneve tjera të mundshme. 

Vetëm me atë rast mund të pohojmë me siguri se kemi arritur ta vërtetojmë plotësisht versionin e 

dëshmuar me provat konkrete që kanë të bëjnë me veprën penale dhe kryerësin e saj. Kjo arrihet 

me përcaktimin e rrethanave të cilat duhet zbuluar, sqaruar dhe dëshmuar. Planifikimi i veprimeve 

duhet të jetë i harmonizuar me versionet ekzistuese të veprës penale, kurse vet versionet duhet të 

jenë të bazuara në përgjigjet në pyetjet e arta kriminalistike.   

 

 

1.11 Indiciet 

 

Indiciet (lat. indicium – shenjë) në esencë janë bazat e dyshimit, faktet që tregojnë për ekzistimin 

e veprës penale dhe për lidhjen në mes të asaj vepre dhe ndonjë personi si kryes të mundshëm. Në 

bazë të këtyre fakteve - indicieve, mund të konkludohet se a është kryer një vepër penale apo jo, si 

është kryer dhe kush mund të jetë kryes i mundshëm (i dyshuar). 

 

Duhet të cekët se kuptimi i fjalës “indicia” në procedurë penale dhe në kriminalistikë nuk është i 

njëjtë. Indicie në procedurë është rrethane e cila ndihmon që të vërtetohet një fakt. Te indiciet në 

kriminalistike hyjnë të gjitha faktet relevante (indiciet në kuptimin procedural), por edhe rrethanat 

tjera të cilat nuk mund të përdoren si provë gjatë procedurës penale, por mund të ndihmojnë në 

zbardhjen e gjendjes faktike dhe zbulimin e kryesit. Nga kjo arsye, merren si indicie.  
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Një numër i madh i indicieve (siç është poligrami, shënimet lidhur me karakterin e të dyshuarit, 

deklaratat e tije në bisedën informative) fare nuk mund të shfrytëzohen si prova në procedurën 

penale, por në kuptimin kriminalistik paraqesin indicie.  

 

Për definimin e nocionit indicie dhe forcës provuese të saj është e rëndësishme të potencohet 

lidhja mes indicies dhe faktit kryesor të cilin dëshirojmë të dëshmojmë. Te indiciet kjo lidhje ka 

rëndësi të madhe, meqenëse iu mundëson organeve të ndjekjes që të krijojnë versione të 

mundshme lidhur me kuptimin e kësaj lidhjeje derisa të zbulohet e vërteta. Prandaj, konsiderohet 

se indiciet janë prova indirekte të cilat është e nevojshme të dëshmohen dhe të verifikohen.  

 

Te provat direkte vetvetiu konsiderohet se procesi i verifikimit ka përfunduar. Te indiciet është e 

domosdoshme edhe faza e dytë gjatë së cilës duhet lidhja e saj me faktin kontestues.  Dmth. se 

indiciet mund të vlerësohen vetëm si tregues të mundshëm, që do të thotë se lidhja e tyre me 

faktin kryesor ekziston vetëm si e supozuar (e besueshme, e mundshme). 

 

Nga kjo arsye duhet të ndërtohet sistemi i versioneve, i cili do t`i lidhë indiciet me faktin kryesor. 

Shumë vepra, sidomos ato të rënda penale kryhen fshehtë, ashtu që askush nuk e ka vërejtur 

kryerësin. Mirëpo, deri te indiciet arrihet në mënyra të ndryshme dhe nga burimet e ndryshme, 

ndërsa përmes tyre arrihet edhe deri te e vërteta lidhur me veprën penale dhe kryesin e saj.  

 

Nga kjo arsye, aktivitetet e organeve të drejtësisë në vend të ngjarjes nënkuptojnë mbledhjen e 

informatave, provave dhe indicieve, të cilat pastaj do të vlerësohen dhe verifikohen në kuptim të 

versioneve të krijuara dhe, lidhur me këtë, më vonë edhe do të korrigjohen. Planifikimi dhe 

krijimi i versioneve, dhe zhvillimi praktik i këtyre aktiviteteve, varet nga numri dhe përmbajtja e 

indicieve të zbuluara, gjegjësisht nga mbledhja e informatave që paraqesin bazë për paraqitjen e 

supozimeve.  

 
Sa më pak ka indicie - informata fillestare, do të krijohen aq më shumë versione të mundshme të 

rastit. Gjatë punës, me zbulimin e gjurmëve dhe rrethanave të reja, do të krijohen kushtet për 

zvogëlimin e numrit të versioneve ekzistuese deri në konkludimin përfundimtar të atyre që janë 

më të mundshme.  

 

Për këtë arsye edhe vet plani vazhdimisht ndryshohet, verifikohet dhe drejtohet varësisht nga 

faktet e reja dhe varësisht nga bazueshmëria e tyre. Verifikimi i njëkohshëm i disa versioneve 

ofron më shumë mundësi për zbulimin më të shpejtë të kryesit të veprës. Me verifikimin e atyre 

versioneve, orientohet aktiviteti dhe racionalizohet puna. 

  

Duke pasur parasysh se fjala është për indicie dhe supozime të formuara në bazë të tyre, ekziston 

mundësia që kryerja e disa aktiviteteve hetimore në mënyrë të hapur do të mund të dëmtonte 

prestigjin apo dinjitetin e personave të cilëve u referohen indiciet apo supozimet. Në anën tjetër, 

gjithashtu për konspiracionin në punë obligojnë edhe arsyet operative, meqenëse të dyshuarit do 

të bëjnë përpjekje t’i shkatërrojnë gjurmët, të ndikojnë në dëshmitarë, apo të arratisen. Rrethi i 

këtyre personave në fillim të procedurës zakonisht është shumë i gjerë ose i papërcaktuar, gjë që 

varet nga indiciet të cilat në ndonjë mënyrë tregojnë për lidhjet e tyre me veprën penale.  

 

Numri i personave gjatë punës së mëtejme ngushtohet dhe përfundon në kufijtë e tyre reale, 

natyrisht nëse versionet kanë qenë reale. Në të kundërtën, nëse të gjitha versionet pas të gjitha 

aktiviteteve të ndërmarra janë treguar të pabaza, atëherë personat e autorizuar zyrtar janë të 

obliguar që të mbledhën indicie të reja dhe të punojnë në verifikimin e tyre dhe në ndryshimin e 

planit ose modifikimin e tij, në pajtim me ato versione të reja.  
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Shfrytëzimi i indicieve në zbardhjen e veprave penale   

 

Gjatë këqyrjes në vend të ngjarjes, zakonisht zbulohen shumë informata me karakter të indiceve - 

provat formale dhe jo formale të cilat pastaj në punën e mëtejme shërbejnë si udhërrëfyes i llojit 

të vet. Indiciet e kombinuara me provat direkte e plotësojnë materialin argumentues, prandaj është 

e qartë se përse policia i jep rëndësi aq të madhe aktiviteteve të kryera në orët e para pas kryerjes 

së veprës dhe atë posaqerishtë në vend të ngjarjes.  

 

1. Mënyrat e mbledhjes se indicieve:  

 

- Me shikimin e vendit të ngjarjes,   

- Me marrjen e deklaratave të dëshmitarëve, 

- Me kontrollin e trupit dhe rrobave të të dyshuarit,   

- Me bastisjen e hapësirave,    

- Me ekspertizë,  

- Me marrjen në pyetje të të dyshuarit, etj.  

 

2. Burimet e indicieve:  
 

Personat, gjurmët dhe objektet, dokumentet, regjistrimet teknike.   

 

Indiciet dallohen në ato të cilat na drejtojnë në ekzistimin e veprës penale, në formën e 

përgjegjësisë, në rrethanat lehtësuese dhe vështirësuese, në ato të cilat tregojnë për personalitetin 

e kryerësit ose viktimës dhe mundësojnë identifikimin e tyre. Pra, në bazë të indicieve vërtetohen 

faktet dhe rrethanat e rëndësishme për ndriçimin e veprës penale. Mirëpo, siç kemi theksuar më 

lartë, vlera e tyre argumentuese është shumë e kontestueshme. Indicet definitivishtë nuk janë 

prova dhe nuk mund të jenë baza për marrjen e vendimit meritor mbi fajsin e të dyshuarit. Por, 

rëndësia e indiceve është shumë e madhe në fazën e zbulimit të veprës dhe kryesit të saj.  

 

Klasifikimi i indicieve  

 

Edhe pse indiciet mund të ndahen sipas kritereve të ndryshme, është e rëndësishme ndarja e tyre 

sipas veprës penale ose kryesit të saj, gjegjësisht indiciet të cilat kanë të bëjnë me veprën penale 

dhe ato që kanë të bëjnë me kryesin. Përcaktimi i indicieve të cilat kanë të bëjnë me veprën penale 

në masë të madhe varet nga pasojat e veprës penale dhe manifestimi i tyre, duke pasur parasysh se 

ekzistojnë vepra penale të llojllojshme si ato pasojat e të cilave janë latente gjegjësisht të cilat në 

botën e jashtme janë të padukshme ashtu edhe ato të cilat duken drejtpërsëdrejti. Gjithashtu 

indiciet mund të ndahen edhe sipas elementeve themelore të veprës penale: vendit, kohës, 

mënyrës së kryerjes, dhe  mund të paraqiten para kryerjes së veprës penale, në kohën e kryerjes së 

veprës penale ose pas kryerjes së veprës penale. Mbledhja e indicieve fillon me zbulimin e tyre 

dhe vazhdon me zbulimin e lidhjes me indiciet tjera dhe me konkludimin lidhur me rezultatet e 

vërtetuara.   

 

Mënyra e kryerjes së veprës penale si indicie   

 

Me rastin e kryerjes se veprës penale, shumica e kryesve pas vetës lë gjurmë të cilat i referohen 

objektit të sulmit, vendit, kohës, mjeteve dhe veprimeve të ndërmarra në fazën e përgatitjes së 

veprës, gjatë kryerjes së saj ose pas saj. Jo rrallë vërtetohet se një varg të veprave penale, 

zakonisht të natyrës së njëjtë, është kryer në mënyrë karakteristike, jo të zakonshme, ose zbulohen 
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gjurmë specifike prej të cilave ka mundësi që të zbulohen edhe vepra tjera të kryera nga i njëjti 

person, ose i njëjti grup. Në raste të tilla atëherë fillohet nga kryesit e njohur të cilët janë të 

evidentuara në evidenca kriminalistike, pikërisht për shkak të shfaqjes së veçorive të caktuara në 

kryerjen e veprave penale kurse faktikisht kanë qenë në mundësi ta kryejnë edhe veprën e re 

penale.  

 

Mjetet e kryerjes së veprës penale si indicie  

 

Si karakteristikë e kryerjes së veprës penale mund të konsiderohet edhe mënyra e kryerjes së 

veprës penale, gjurmët e gjetura dhe pjesët e mjeteve të përdorura, por karakteristikat i 

përcaktojnë edhe dëshmitë e dëshmitarëve të drejtpërdrejtë, të dëmtuarve, të viktimës dhe të 

tjerëve. Pas përcaktimit të përkatësisë grupore të mjeteve të shfrytëzuara është me rëndësi ndër të 

tjera të gjejmë përgjigje në pyetjet në vijim: çfarë janë ato mjete, a është i nevojshëm trajnimi i 

posaçëm për përdorimin e tyre, kush i prodhon ato apo i shet, kush i ka poseduar ose ende i 

posedon, kush ka pasur qasje në to, etj. Mjetet për të cilat supozohet se janë përdorur për kryerjen 

e veprës penale mund të zbulohen në vendin e ngjarjes, ose me anë të kontrollit personal dhe 

bastisjes, me ndihmën e qenit zyrtar, në bazë të deklaratave të dëshmitareve lidhur me atë se ku 

gjenden, kujt i janë shitur ose dhënë, ku janë hedhur apo shkatërruar. Në vend të ngjarjes, pas 

gjetjes së mjeteve të tilla, me rëndësi është që të vërtetohet se a ka mundësi që pasojat e veprës të 

shkaktohen me mjetet që janë gjetur; a janë gjetur mjetet për nga përbërja kimike dhe 

karakteristikat tjera identike me materialin e gjetur në vendin e ngjarjes; gjurmët në vendin e 

ngjarjes a janë shkaktuar nga mjetet e gjetura; në mjetin e gjetur apo ambalazhin e tij a ka gjurmë 

nga vendi i ngjarjes apo nga kryesit të veprës; a mund ta njohin dhe ta identifikojnë mjetin e 

përdorur dëshmitarët e drejtpërdrejtë.  

 

Sjellja e dyshimtë e personit të caktuar si indicie 

 

Ka raste kur kryesi i veprës (që nuk është aktor i mirë) zbulohet vet, jo me qëllim, por për shkak 

të sjelljes së jashtëzakonshme e cila rrjedh si pasojë e vetëdijes për veprën, ndjenjës së fajësisë 

dhe frikës nga zbulimi, gjykimit të rrethit dhe dënimit… Paraqitet si pasojë e ngarkesës psiqike të 

kryesit e shkaktuar nga vepra penale, por natyrisht nuk manifestohet në të njëjtën masë dhe në të 

njëjtën mënyrë tek të gjithë personat.  

 

Manifestimi minimal apo madje edhe mungesa e plotë e sjelljes së dyshimtë e kryesit të veprës 

penale shfaqet shpesh sepse personat me karakter kriminal kanë sistem krejtësisht tjetër të vlerave 

nga ai që është i njohur në shoqërinë, posaqerishtë nëse vepra ka realizuar me një përfitim të 

konsiderueshëm material, nëse kryesi e ka zgjedhur problemin shumëvjeçar, ka realizuar ndonjë 

qëllim madhor, etj.   

 

Deri te mungesa e ndjenjës së fajësisë dhe shqetësimit për shkak të veprës së kryer, vjen edhe si 

rezultat të personalitetit psikopatologjik, që është rasti i shpeshtë tek kryesit e veprave penale. 

Karakteristikë e këtij çrregullimi psikik është mungesë totale e ndërgjegjes dhe empatisë.  

 

Karakteri i kryesit si indicie  

 

Karakteri konsiderohet si një tipar kyç i personalitetit, një strukturë specifike emocionale, sociale, 

morale sipas të cilës një person  ndryshon nga të gjithë të tjerët. Sipas analistëve sociale, në 

formimin e karakterit ndikon organizimi i shoqërisë, si dhe marrëdhëniet ndërpersonale.  
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Karakteri, në këtë kontekst, është karakteristikë e personalitetit i cili duhet t’i drejtoj reagimet e 

njeriut, për çka paraqitet si indice e rëndësishme. Vepra e kryer në masë të madhe gjithashtu 

mund të jetë edhe tregues i personalitetit të kryesit (brutaliteti, mizoria, sadizmi, perfiditeti, 

perverziteti, dinakëria, indiferenca, luhatja, etj). Kjo rrethanë është shumë e rëndësishme me 

rastin e zbulimit dhe ndriçimit të veprave penale të cilat ndodhin me rrallë, me ç’rast objekti i 

sulmit, vendi, koha, mënyra dhe mjetet e kryerjes tregojnë specifika të caktuara. Në situata të tilla 

zakonisht është e rëndësishme të jepet përgjigje e drejtë në pyetjen se kush ka qenë në gjendje ta 

kryejë veprën penale te tille?  

 

Vetitë fizike të kryesit si indicie  

 

Ka rate kur vetitë fizike e zbulojnë kryesin e veprës, posaqerishtë nëse dallohet në ndonjë mënyrë 

specifike. Në përgjithësi, faktet që tregojnë për vetitë trupore të kryesit (gjinia, personaliteti, 

zhvillimi fizik, gjesitikulacioni specifik dhe ecja, ngjyra dhe format tjera të zërit) mund të jenë 

tregues i rëndësishëm që qon deri te kryesi i veprës, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e 

veprës (mënyrën e kryerjes, objektin - pesha e madhe e objektit të marrë, lartësia e dritares ku ka 

hyre etj., gjurmët, dëshmitë e dëshmitarëve).  

 

Prania në vendin e ngjarjes si indicie   

 

Prania e personit të caktuar në vendin e ngjarjes të njëjtin e bën të dyshimtë. Kjo indicie si e tille 

mund të konstatohet në mënyrë direkte nëse policia ka hasur në atë person në vendin e ngjarjes, 

por gjithashtu mund të konstatohet edhe në mënyrë indirekte, përmes objekteve dhe gjurmëve të 

cilat i dyshuari i ka lënë në vendin e ngjarjes, ose në bazë të informatave të marrura nga 

dëshmitaret etj. Por, në raste të tilla duhet pasur kujdes të madh për shkak të mundësisë së 

fshehjes së gjurmëve dhe objekteve të vërteta dhe imputimit të provave të rrejshme (me qëllim të 

orientimit në personin e gabuar) etj. Në anën tjetër, prania në vendin e ngjarjes mund të 

konstatohet jo vetëm në bazë të rrethanave që lidhen për kohën e kryerjes por edhe në bazë të 

informatave dhe provave të mbledhura për periudhën paraprake, para kryerjes së veprës.  

 

Posedimi i objekteve të veprës penale si indicie  

 

Kërkimi i kësaj indicie mund të jetë arsye e rëndësishme për kryerjen e kontrollit personal të të 

gjithë personave të pranishëm në vend të ngjarjes dhe në afërsi të atij. Shpesh herë, kryesi i veprës 

nuk ka kohë të mjaftueshme që të largohet nga vendi i ngjarjes, ashtu që eksiston mundësia që me 

veti ende posedon ndonjë send të marrur nga vendi i krimit.    

 

Posedimi i objekteve të cilat dihet apo supozohet se është marrë me kryerje të veprës penale, 

paraqet indicie të rëndësishme për lidhjen e poseduesit të objektit me veprën e kryer penale. Në 

rastin e tillë duhet vërtetuar rrethanat në të cilat ka ardhur ai objekt në posedim të personit tek i 

cili është gjetur.  

 
12. Ushtrime 

 

Pjesëmarrësve gjatë këtij prezantimi do t’iu prezantohet një shembull praktik dhe pas punës në 

grupe ata do të japin mendimet e tyre lidhur me shembullin dhe zgjidhjet që mendojnë lidhur me 

rastin e paraqitur. 

 

Vrasja e Llien Tirnan (Leanne Tiernan)  
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Në gusht të vitit 2001, një njeri i cili kishte dalë për ta shëtit qenin e tij në një park të Yorkshire në 

Anglinë Qendrore, gjeti trupin e pa jetë, të 16 vjeçarës Llien Tirnan të varrosur në një varr të 

cekët, përafërsisht 15km nga shtëpia e saj në Bremlli (Bramley). Trupi ishte i mbështjellë me qese 

të plastikës ngjyrë të gjelbër kurse koka e viktimës kishte një qese plastike të zezë e cila ishte 

përforcuar me anë të një kollare qeni. 

 

Vajza ishte zhdukur në një ditë Nëntori të vitit 2000, derisa ishte duke u kthyer në shtëpi me 

shoqen e saj të ngushtë kur kishin dalë për të bërë shoping për festat e fund vitit.  

 

Ekzaminimi forenzik 

 

Trupi ishte mbështjellur me qese plastike të mbeturinave e pastaj me konop kurse koka e trupit të 

pajetë ishte mbështjellur me qese plastike dhe ishte shtrënguar me kollare qeni. Përreth fytit kishte 

një shall dhe kabllo, dhe kyçet e duarve i kishte të shtrënguara me kabllo po ashtu. Edhe pse nuk 

kishte shenja të sulmit seksual, mungesa e palltos dhe këpucëve, si dhe pozita e të brendshmëve të 

vajzës, ishin indikacione se vrasja kishte motiv seksual. 

 

Gjatë ekzaminimit patologjik, nga gjendja e dekompozimit të trupit si dhe analiza e temperaturave 

të jashtme gjatë muajve prej zhdukjes së vajzës e deri të gjetja e saj, i shtyu disa ekspertë të 

besojnë se pas vrasjes, trupi është mbajtur në temperatura të ulëta deri disa javë para gjetjes. Ata 

pohuan se vrasësi mund ta kishte bërë këtë për t’iu shmangur zbulimit por edhe nga dëshira e 

sëmurë për ta mbajtur si trofe e suksesit të tij.  

 

Zbulimi i rastit 

 

Policia kontrolloi tërë pyllin përreth vendit të zbulimit të trupit dhe 

mblodhi 400 artikuj të ndryshëm, duke përfshirë kanaqe, 

revista/gazeta të ndryshme, copa pëlhure etj. Mostrat e ADN-së të 

gjetura në këta artikuj si dhe mostra të ADN-së nga trupi, i 

krahasuan me ato të familjarëve, shoqërisë si dhe recidivistëve të 

krimeve seksuale në rajon. Asnjë nuk u vërtetua pozitive.  

 

Në të njëjtën kohë, policia i gjurmoi të gjithë furnizuesit e kollareve 

të qenve dhe zbuloi se një person nga Bramley (i njëjti qytet nga 

ishte vajza) i kishte blerë disa të tilla sikurse ajo që ishte gjetur 

përreth fytit të vajzës. Emri i tij ishte Gjon Tejllor (John Taylor) i cili merrej me gjueti gjatë kohës 

së lirë në të njëjtat pyje ku u gjet trupi. Për më tepër, policia zbuloi përdorimin më të shpështë të 

kabllove të përdorura në trupin e vajzës dhe konstatoi se të njëjtat përdorëshin nga kompanitë 

transportuese. Koincidentalisht, Gjon Tejllor punonte në një të tillë. 

 

Gjatë bastisjes së shtëpisë së të dyshuarit, u gjetën copa të konopit të njëjta me ato të cilat ishte 

lidhur trupi i Llien Tirnan. Shkencëtarët forenzik gjatë ekzaminimit të trupit gjetën në tesha po 

ashtu fije të tepihut ngjyrë rozë me lara të caktuara. Gjatë bastisjes së shtëpisë së Gjon Tejllorit, 

tepihu i tillë nuk u gjet mirëpo fijet e njëjta u gjetën përreth gozhdëve në një pjesë të caktuar të 

shtëpisë. Me kërkimin e bërë përfundi dyshemesë së drurit, policia gjeti njolla të gjakut të cilat u 

identifikuan se i përkasin Llien Tirnan. Së fundi, ADN-ja nga rrënjët e qimeve të nxjerra nga nyja 

e shallit që gjendej përreth qafës së vajzës, u krahasua me atë të Gjon Tejllor dhe doli pozitive. 

 

Arresti 

Gjon Tejllor u arrestua në Tetor 2001 dhe në Korrik 2002 iu shqiptuan dy dënime të përjetshme.  
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2. Sigurimi i vendit të ngjarjes dhe fazat e kryerjes së këqyrjes 

 
2.1 Hyrja  

 

Prezantimi përmban pasqyrën e shkurtër të veprimeve të cilat duhet të ndërmerren në vend të 

ngjarjes, me qëllim te ruajtjes së gjendjes së gjetur në atë vend, si dhe sigurimit dhe  gjetjes së 

gjurmëve dhe provave të mundshme.  

 
 

2.2 Objektivat e trajnimit 
  

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Marrin udhëzimet elementare lidhur me kryerjen e këqyrjes në vend të ngjarjes, në mënyrë 

optimale;   

- Evitohen gabimet të cilat shpesh bëhen, ndërsa pasojat e tyre janë të pariparueshme dhe jo 

rrallë qojnë në dështimin e procedurës penale.   

 

 

 2.3 Sigurimi i vendit të ngjarjes 

 

Sigurimi i vendit të ngjarjes së veprës penale është aktivitet primar për veprimin e mëtutjeshëm.  

Ky veprim paraqet tërësi aktivitetesh shume te rëndësishme që zhvillohen te parat, në fazën 

zbulimit të veprës penale dhe vazhdohen edhe gjatë kryerjes së këqyrjes, por sipas nevojës edhe 

pas përfundimit të saj. Kjo është parakusht për zhvillimin e suksesshëm te tere procedurës penale.  

 

Sigurimin e vendit të ngjarjes mund ta bëjnë edhe qytetaret, mirëpo, kur sigurimin e bënë policia, 

atëherë kjo është aktivitet i pavarur zyrtar. Qëllimi i tij është mbrojtja e gjurmëve dhe objekteve të 

veprës penale dhe ruajtja e gjendjes në vendin e ngjarjes, takimi i dëshmitarëve dhe ndalimi i tyre 

në pajtim me dispozitat e KPPK, gjegjësisht mbajtja e të të dyshuarve ne ndalim si dhe ndërmarrja 

e masave urgjente të intervenimit të parë.  

 

Natyrisht, situata në vendin e ngjarjes imponon kërkesat dhe prioritetet e tyre, p.sh, ofrimi i 

ndihmës viktimave, apo eliminimi i rreziqeve, etj. Kështu për shkaqe humaniteti apo të rrezikut 

lejohen ndryshimet e gjendjes faktike në vendin e ngjarjes. Gjithashtu arsyet e ndryshme shpesh 

here e imponojnë situatën qe polici të hyjë në vend te ngjarjes para ekipit të inspektimit për arsye 

të mbrojtjes së gjurmëve, ofrimit të ndihmës viktimave, etj.  

 

Sipërfaqja që duhet të sigurohet varet nga lokaliteti, lloji i veprës penale, mënyra e kryerjes, lloji i 

gjurmëve dhe objekteve. Ne çdo rast është me rendësi qe vendi i ngjarjes të sigurohet sa më parë. 

Në rast dyshimi në aspektin e madhësisë se vendit i cili duhet të sigurohet, duhet të sigurohet 

hapësirë më e madhe. Mënyra e sigurimit varet nga rrethanat objektive të çdo rasti konkret, 

lokaliteti, lloji dhe natyra e gjurmëve dhe objekteve, kushtet atmosferike dhe kushtet tjera.  

 

Sigurimi i vendit të ngjarjes gjithmonë është çështje primare, e domosdoshme, si për shkak të 

rrezikut të humbjes se gjurmëve, ashtu edhe për shkak të kalimit te  kohës kritike, optimale, 

brenda te se cilës duhet te sigurohen informatat përmes dëshmitarëve. Suksesi i këqyrjes së vendit 

të ngjarjes si dhe aktiviteteve tjera hetimore varet nga fakti qe vendi i ngjarjes të jetë sa më pak i 

ndryshuar.   
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Sigurimi i vendit të ngjarjes nënkupton edhe identifikimin e menjëhershëm të personave prezent, 

ndarjen e dëshmitarëve potencial dhe të dyshuarve te mundshëm, si dhe vendosjen e tyre nën 

mbikëqyrje. Menjëherë pastaj duhet largohen personat të paftuar dhe kureshtaret, te vendoset 

ndalimi i afrimit, mbledhja e informatave të të gjitha llojeve, etj. Vendi i ngjarjes duhet të 

shënohet dukshëm. Vendi i ngjarjes duhet të përcaktohet dhe bllokohet ne mënyre adekuate, që 

nënkupton ndalimin e ofrimit të gjithë personave të paftuar dhe shtazëve. Të gjithë ata të cilët nuk 

kanë arsye te posaçme dhe valide të jenë në vendin e ngjarjes, duhet të largohen.  

 

Kur është fjala posaçërisht për veprat penale te vrasjes, asnjë aspekt tjetër i hetimit të këtyre 

veprave penale nuk është i rrezikuar nga mundësia e gabimit siç është ruajtja dhe mbrojtja e 

vendit të ngjarjes. Veprimet e para në vendin e ngjarjes ose do të çojnë në përfundimin e 

suksesshëm të hetimit, ose do të kenë pasojat e pariparueshme në procedurën penale. Zakonisht, 

personi i parë që arrin në vendin e ngjarjes është polici patrullues. Detyra e tij është që ta njoftoj 

ekipin inspektues dhe menjëherë ta siguroj vendin e ngjarjes. Vendi i ngjarjes duhet të sigurohet 

duke e përdorur shiritin, litarin, barrikadën, veturën e policisë, vullnetarët nga masa e tubuar 

(vetëm nëse nuk ka tjeter zgjidhje).   

 

Prezenca e policëve të uniformuar është e domosdoshme për tu shënuar mbrojtja e vendit të 

ngjarjes që në fazën e parë të hetimit. Kur të gjitha situatat urgjente të kenë përfunduar (shuarja e 

zjarrit, ndihma te plagosurve, lirimi i pengjeve, etj.), polici i cili e ka siguruar vendin e ngjarjes, 

duhet ta shqyrtoj situatën me qëllim të ruajtjes së provave shtesë të cilat janë vërejtur gjatë atyre 

momenteve të para kritike. Ekzistojnë pesë faktorë themelor që mund të konsiderohen si 

kontaminues të mundshëm, me te shpeshtë, te vendit të ngjarjes. Këta faktorë vetvetiu, ose në 

kombinim me ngjarjet tjera krijojnë probleme edhe dëme të papërmirësueshme në vendin e 

ngjarjes, siç janë:  

  

1. Koha;  

2. Te afërmit e viktimës;  

3. Të dyshuarit;  

4. Shikuesit kureshtarë, hajnat, e tj;  

5. Pjesëtarët e njësive te ndryshme policore e tj.  

 

Këta persona, me lëvizjet e tyre në vendin e ngjarjes, dhe me lënien e qëllimshme apo të 

paqëllimshme të vendit të ngjarjes ndikojnë në prova. Detyra më e vështirë për policin e parë që 

arrin në vendin e ngjarjes, është ruajtja e vendit madje edhe nga policët shtesë dhe nga njerëzit të 

cilët punojnë me ndihmën e shpejtë, dhe të cilët paraqiten në vendin e ngjarjes. 

  

Është plotësisht e qartë se persona te caktuara duhet të futen në vendin e ngjarjes dhe polici i parë 

i cili është duke e ruajtur vendin e ngjarjes duhet t’i identifikoj këta zyrtarë dhe ta shënoj hyrjen e 

tyre në vendin e ngjarjes, në mënyrë që t’i pengoj personat e paautorizuar të futen në atë vend. Të 

gjitha ndryshimet në vendin e ngjarjes para ardhjes së ekipit inspektues dhe personave të hasur 

aty, duhet të regjistrohen. Asgjë nuk guxon të preket e as të lëvizet nga vendi.  Sigurimi i vendit të 

ngjarjes nënkupton jo vetëm ndalimin e qasjes! Në rast nevoje duhet te ndërmerren masat 

provizore për mbrojtjen e gjurmëve dhe objekteve, mbledhjen e informatave, ofrimin e ndihmës 

viktimave, eliminimin e rrezikut, etj. Dëshmitarët e supozuar ne pajtim me dispozitat ligjore duhet 

të ndalen dhe të ndahen.  

  

Nga të gjitha arsyet e lartcekura, nga polici i cili siguron vendin e ngjarjes kërkohet shkalla e 

caktuar e profesionalizmit dhe ndërgjegjes. Vendin e ngjarjes penale jo vetëm se duhet ruajtur, 
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por edhe mbrojtur. Ne esence, vendi i ngjarjes është pasqyrë dhe shprehje e kryerësit, është pika 

fillestare dhe përfundimtare e hulumtimeve kriminalistike.  

 

 

2.4  Përcaktimi i madhësisë hapësinore të vendit të ngjarjes  

 

Me rastin e marrjes se vendimit lidhur me madhësinë hapësinore te vendit te ngjarjes zakonisht 

merren parasysh fazat e kryerjes së veprës penale, siç janë: faza para kryerjes se veprës, faza e 

kryerjes së veprës, dhe faza pas veprës. Në përgjithësi vendi në të cilin ka ndodh vepra penale 

konsiderohet si vend primar i ngjarjes, kurse të gjitha vendet tjera konsiderohen si vende 

sekondare të ngjarjes.   

 

Është shumë me rëndësi që polici i cili vjen në vendin e ngjarjes të jetë i vetëdijshëm për 

mundësinë e ekzistimit të vendit të shumëfishtë të ngjarjes. Polici duhet ta konstatoj vendin e 

saktë apo vendet e sakta të cilat duhet siguruar. Mirëpo, për t’i mbrojtur dhe ruajtur vendet dhe 

gjendjen në ato lokacione, polici duhet ta ketë idenë se çka do të mund të shërbente si provë dhe 

çka do të mund të shërbente si provë, duke përcaktuar me atë rast vijat e vendit të ngjarjes me 

qëllim të mbrojtjes së provave.   

 

Me gjuhën teknike, vendi i ngjarjes fillon atje ku i dyshuari e ka kryer veprën, vazhdohet përmes 

drejtimit të ikjes dhe përfshinë çdo lokacion ku provat dhe gjurmët fizike mund të lokalizohen. 

Meqenëse konsiderohet se vepra penale është pasqyrë e kryerësit, vendi i ngjarjes në të shumtën e 

rasteve është pika fillestare dhe përfundimtare e të gjitha hulumtimeve kriminalistike.  

 

Prandaj, pas identifikimit të vendit të ngjarjes, duhet të përcaktohen kufijtë e tij, ne ketë mënyre: 

   

1. që të sigurohet hapësirë sa më e madhe e nevojshme;  

2. të bëhet vlerësimi i shpejtë dhe objektiv i vendit të ngjarjes, e posaçërisht te përcaktohet:  

 

a. lokaliteti i kryerjes se veprës;  

b. prania e çfarëdo prove fizike;  

c. deklarata e dëshmitarit të drejtpërdrejt;  

d. prezenca e kufijve natyral (shtëpia, druri, etj),   
 

3. të kujdeset për mundësin e ekzistimit të më shumë vendeve të ngjarjes.  
 

Qëllimi është që të vendoset lidhja logjike mes anëve të ndryshme të vendit të krimit, viktimës, 

provës fizike dhe të dyshuarit. Duhet te gjendet lidhja e logjikshme mes këtyre komponentëve për 

zgjidhjen e suksesshme të  rastit. Meqenëse është e dëshmuar se çdo kontakt mes objektit dhe 

personit e lenë gjurmën e vet, qoftë ajo mikro, apo makro gjurmë, konsiderohet se pothuaj se nuk 

është e mundur që kryerësi të kryej vepër penale e të mos lë mikrogjurmë ose te mos bart 

njekohesishte mikrogjurmët nga vendi i kryerjes te veprës. (nga mjetet e kryerjes, nga viktima, 

nga objekti i sulmit, etj.) Ky zinxhir i bartjes së gjurmëve gjithmonë ekziston. Këto gjurmë te lëna 

ne objektet e ndryshme, të cilat kryerësi i bartë me vete, ose i le në vendin e ngjarjes, pa vetëdije, 

e lidhin atë për veprën dhe paraqesin prova shume te rëndësishme materiale. Varësisht nga ajo se 

ku gjendet vendi i ngjarjes, në hapësirë të mbyllur apo të hapur varet edhe koncepti i qasjes së 

sigurimit të tij. Nëse është në vendin e hapur, përcaktimi i tij bëhet në bazë të llojit të lokalitetit, 

vijave të ecjes, qarkullimit, vendit të hyrjes dhe daljes, kushteve klimatike dhe shumë faktorëve 

tjerë specifike, ndërsa në hapësirën e mbyllur përcaktimi i hapësirës imponohet vetvetiu.  
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2.5 Klasifikimi i vendit të ngjarjes 

 

Vendi i ngjarjes mund të renditet sipas:  

 

- tipit të veprës penale (vrasje, dhunim, thyerje dhe vjedhje, etj);  

- vendit apo lokalitetit (të mbyllur, të hapur, i dukshëm, nëntokësor);  

- natyrës së vendit të ngjarjes (trupi, shtëpia, banka, automobili);  

- gjendjes faktike (e rregulluar/e ç’rregulluar, aktive/pasive, normale/ jo normale).  
 

Çdo kualifikim është i rëndësishëm dhe ndihmon, por asnjëri nuk ofron përfshirjen e të gjitha 

elementeve të cilave e përbëjnë vendin e ngjarjes. Ajo që është më e rëndësishme është nevoja që 

zyrtaret qe dalin ne vend te ngjarjes ta zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme që vendi i ngjarjes të 

analizohet ne mënyre te duhur,  si dhe të përcaktohet numri i vendeve të ngjarjes në rastin e 

caktuar. Klasifikimi i vendeve të ngjarjes është shumë i rëndësishëm për shkak te  përcaktimit te 

numrit te vendeve te ngjarjes dhe mundësisë se bartjes të gjurmëve materiale.  

 

Me kalimin e kohës, me përvojat dhe njohuritë në vendet e ndryshme të ngjarjeve dhe me 

analizën sistematike të vendit konkret të ngjarjes mund të konstatohet se cili lloj i gjurmëve 

materialeve ekziston ne një vend, ku duhet të kërkohen gjurmët në vendin e caktuar të ngjarjes 

dhe si duhet të ruhen.  

 

 

2.6  Komunikimi në vendin e ngjarjes 

 

Komunikimi i papenguar mes anëtareve te ekipit i cili ka dale ne vend te ngjarjes është kusht i 

domosdoshëm për sukses ne pune, për shkak te organizimit te punës ne mënyre sa me efikase.  

 

Situata e zakonshme në vendin e ngjarjes disa minuta pas kryerjes se veprës zakonisht është 

kaotike. Kureshtaret dalin nga ndërtesat e afërta, krijohet tollovi, ndërsa kalimtaret e rastit shpesh 

here gjenden të parët në vendin e ngjarjes. Te pranishmit i japin ndihmën e pare te plagosurve dhe 

ata janë personat te cilët gjithashtu i japin edhe informatat e para. Nga një here edhe gazetaret 

arrijnë para policisë. 

 

Ne atë situate çelësi i suksesit është qe te vendoset rregull, te sigurohet vendi dhe te largohen te 

gjithë personat te panevojshëm. Të gjithë anëtarët e ekipit i përgjigjen udhëheqësit të sigurimit të 

vendit të ngjarjes, i cili është I obliguar q eta bej organizimin e punës dhe tjerëve te ua përcjellë të 

gjitha informatat e nevojshme, ne mënyre qe çdo anëtar i ekipit ta dije saktë detyrën e vet.     

 

Metoda e komunikimit varet nga situata dhe mund te jet çfarëdo qe është e përshtatshme, duke 

filluar nga lëkundja joformale e kokës, korriejerët të cilët bartin porosi, toki-voki, e deri te 

dokumentet e shkruara zyrtare.  

 

Cilado metodë që të përdoret, është më e rëndësishme se komunikimi duhet te jet ne nivel dhe se 

të gjithë anëtarët e ekipit te marrin informatat e rëndësishme lidhur me organizimin e punës dhe 

detyrat e tyre me shpejtësi optimale dhe te plota.  

 

 

 

 



249 

 

2.7 Çka paraqet kërkimi i provave ne vend të ngjarjes 

 

Siç është theksuar me pare vendi i ngjarjes e ka pozitën e posaçme ne procedurën e zbardhjes se 

veprave penale dhe duke marre parasysh rëndësinë e cila i takon, nuk duhet te shikohet vetëm si 

vend ku janë paraqitur pasojat e veprës.  

 

Qe kjo procedure të rezulton me sukses, është e nevojshme qe se pari te krijohet rikonstruktimi 

ideor i veprës penale te kryer ne mënyre qe te lindin idetë mbi vendet e mundshme për gjetjen e 

provave. Pastaj duhet te behet kontrolli i detajuar i hapësirës dhe personave eventual, ne kërkim te 

provave .  

 

Me rastin e kontrollit gjithsesi duhet pasur parasysh edhe vendet vijuese :  vendi i hyrjes së 

dhunshme te kryesit te veprës, vendi i daljes pas kryerjes se veprës, i dyshuari (rrobat, duart, trupi, 

flokët...), vendi i banimit të të dyshuarit…  

 

Versionet fillestare mund të ndryshojnë me zbulimin e provave te reja, ashtu që ka raste kur duhet 

ndryshohet mënyra e hetimit. Përveç përvojës dhe profesionalizmit i rëndësishëm po ashtu është 

edhe instinkti, sepse ai shpesh mund të na sjellë zgjidhjen. 
 

 

2.8 Kryerja e këqyrjes të vendit të ngjarjes 

 

Këqyrja e vendit te ngjarjes është aktivitet hetimor i cili ne shume raste, kur është i kryer me 

sukses, paraqet bazën e shumicës se aktiviteteve tjera hetimore. Për kryerjen sa më profesionale 

dhe sa më të plotë të tij, është e domosdoshme përbërja e ekipit, e cila duhet te jet në pajtim me 

dispozitat ligjore dhe rregullat kriminalistike. Prandaj, ne përbërjen e ekipit duhet te jenë: 

prokurori i shtetit, gjyqtari i procedurës paraprake, kriminalisti (hetuesi) nga departamenti 

përkatës për veprën e kryer penale, tekniku i kriminalistikës, eventualisht mjeku specialist i 

mjekësisë ligjore dhe ekspertë tjerë, varësisht nga lloji i veprës dhe mjetet e kryerjes (eksperti i 

balistikës, eksperti i mbrojtjes kundër diversive, biokimisti, etj.)  

 

Oficer i policisë i cili ka dal i pari ne vend te ngjarjes dhe e ka bere sigurimin e vendit të ngjarjes 

e informon prokurorin dhe udhëheqësin e ekipit profesional  për faktet e mbledhura, për gjendjen 

e gjetur dhe ndryshimet eventuale në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngushte të ngjarjes është mirë 

që të parët të futen teknikët e kriminalistikës dhe ekspertët e fushës përkatëse në mënyrë që t’i 

shënojnë gjurmët dhe ndërmarrin masa që të mos te shkatërrohen gjurmët nga pakujdesia, ne 

sipërfaqet e caktuara ku logjikisht supozohet se në fazën dinamike të shikimit do të gjenden 

mikrogjurmët.  

 

Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes duhet përpjekur që të merren përgjigje në sa më shumë pyetje 

të arta kriminalistike te theksuara me lart dhe të sqarohen sa me shume rrethanat dhe faktet e 

rëndësishme.  

 

Si rezultat i këqyrjes se vendit te ngjarjes pritet qe domosdoshmërish gjenden përgjigje në disa 

çështje esenciale:  

 

1. A behet fjale për vepër penale apo aksident;   

2. Kur dhe ku është kryer ?  

3. Në çfarë mënyrë dhe me çfarë mjeti është kryer ?  

4. Kush është viktima?  
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5. A ka qenë një apo më shumë kryes?  

6. Rruga e ardhjes se kryesit, lëvizjes, mënyra e veprimit në vendin e ngjarjes, si dhe rruga e 

ikjes së tij?  

7. Cilat janë vendet apo pikat ne afërsi te vendit te ngjarjes, prej nga do te ishte mundur të 

shihet apo dëgjohet ndonjë zhurme nga vendi i kryerjes se veprës, ku duhet te kërkohen 

dëshmitarë eventual ?   

8. Cili ka qenë motivi i kryesit;  

9. Kush janë të dyshuarit?  
 

Është me rendësi te theksohet se këqyrja te disa vepra penale me te renda nuk guxon të bëhet në 

rrethin e ngushtë të vendit të ngjarjes zakonisht aty ku pasojat janë me evidente, por është e 

nevojshme të kryhet kontrollimi sistematik i rrethinës së gjerë, me qëllim të gjetjes së gjurmëve 

dhe objekteve eventuale lidhur me veprën e kryer penale . Do ti shqyrtojmë në pika të shkurta te 

gjitha fazat e kryerjes së këqyrjes në vend të ngjarjes. 

 

Faza informative apo përgatitore e këqyrjes së vendit të ngjarjes 

 

Jo rralle sigurimi i vendit të ngjarjes mungon ose është i pamjaftueshëm. Kjo mund të ndodh kur 

gjatë sigurimit të disa vendeve të ngjarjeve, për shkak të ngarkesës së madhe me punë, policia nuk 

ka mundësi që njëkohësisht t’i mbulojë të gjitha lokalitetet. Në rastet e tilla, polici kujdestar i cili 

pranon informatën duhet që personave të cilët e lajmërojnë veprën penale tu jap udhëzime rreth 

sigurimit të përkohshëm te vendit te ngjarjes derisa policia arrin.   

 

Këqyrja fillon me ardhjen e organit të këqyrjes së vendit të ngjarjes në vendin e kryerjes. Së pari, 

me ardhjen në vend te ngjarjes, vetëm pranohen informatat nga policia nëse janë të siguruara në 

vendin e ngjarjes ose kryejnë bisedat me persona tjerë të cilët e kanë siguruar vendin e ngjarjes 

ose kanë ndonjë njohuri lidhur me veprën e kryer penale. Me atë rast posaçërisht duhet pasur 

kujdes dhe mbledhë informatat lidhur me ndryshimet e mundshme në vendin e ngjarjes pas 

kryerjes së veprës penale - cilat gjurmë dhe objekte janë dëmtuar apo asgjësuar, pastaj mblidhen 

informatat edhe për kushtet atmosferike ne kohen e kryerjes se veprës   (dukshmëria, reshurat, 

temperatura...) 

 

Menjëherë pastaj behet organizimi i punës, ndarja e detyrave, varësisht nga situata në vendin e 

ngjarjes. Ne ketë faze, eventualisht, mund të konstatohet se ekipi i këqyrjes duhet te zgjerohet me 

pjesëmarrjen e personave tjerë profesional apo ekspertëve, për shkak te kompleksitetit te rastit. Po 

ashtu, përcaktohet rrethi i vendit të ngjarje dhe pastaj merret vendim për kryerjen e këqyrjes.  

 

Faza statike ose faza pasive e këqyrjes së vendit të ngjarjes 

  

Faza statike ose faza pasive e këqyrjes së vendit të ngjarjes paraqet fazën e dyte, e cila vjen pas 

fazës organizative – informative.  Kjo faze në esencë paraqet kontrollin gjithperfshires te vendit të 

ngjarjes dhe nxjerrjen e konkluzioneve lidhur me kushtet në të cilat është kryer vepra penale.   

Me atë rast kryhet kontrolli i vendit të ngushte te ngjarjes, por edhe i rrethit të gjerë, caktohet 

vendi i saktë i ngjarjes, nëse kjo është e mundur, kërkohen gjurmët dhe objektet lidhur me veprën 

penale, por pa i prekur, pa i lëvizur dhe pa ua ndërruar pozitën. Duhet tu afrohet vijave te 

përkufizimit te vendit te ngjarjes  dhe të konstatohet se a ekzistojnë gjurme apo prova që mund të 

prishen ose thyhen dhe të cilët duhet te sigurohen urgjentisht.  
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Gjurmët dhe objektet shënohen në procesverbal, maten, konstatohet pozita e saktë e tyre, 

fotografohen nga distanca në tërësi, si dhe në detaje. Nxjerrën konkludimet mbi lidhjen e tyre me 

gjurmët apo objektet tjera dhe e gjitha shënohet në procesverbal dhe ne skicën e vendit të ngjarjes.   

 

Shënimi i objekteve dhe të gjurmëve, bëhet me numra ose me shkronja, sipas renditjes së caktuar. 

Nganjëherë është vështirë që te zbulohet mënyra për renditjen e duhur, por gjithmonë duhet të 

bëhet rikonstruktimi ideor dhe të formohen versionet e mundshme që do ta lehtësojnë organizimin 

e punës në vendin e ngjarjes.  

 

Ne te vërtet, procedura e identifikimit dhe e shënimit të  gjurmëve dhe objekteve duhet te bëhet 

njëkohësisht, në mënyrë që mos ndodhë dëmtimi i objekteve, apo gjurmëve,  nga pakujdesia. 

   

Gjatë kësaj faze planifikohet organizimi i punës për fazën e ardhshme, fazën dinamike. Duhet te 

përcaktohen objektivat dhe te ndahen detyrat konkrete. Planifikohen aktivitetet konkrete të cilat 

duhet ndërmarrë dhe renditja e tyre.  

 

Faza dinamike apo aktive e shikimit të vendit të ngjarjes 

 

Faza dinamike në të vërtet paraqet esencën e këqyrjes së vendit të ngjarjes. Mënyra e zhvillimit të 

saj varet nga faktorët e shumta, se pari nga lloji i veprës se kryer penale, pastaj nga dimensionet e 

vendit të ngjarjes, konfiguracioni i terrenit, kur është fjala për vendet e hapura etj.    

 

Duhet theksuar se ka raste kur këqyrja fillon me fazën dinamike, pa i zbatuar dy faza fillestare. 

Ato janë rastet e ekzistimit te gjurmëve të përkohshme apo kalimtare kur nuk guxon te humbet 

kohe dhe duhet te veprohet me shume urgjence (p.sh, gjurma në borë e cila mund të shkrihet, 

gjurma e pneumatikut të lagur në asfalt gjatë verës, etj).  

 

Në këtë fazë i tërë ekipi është aktiv, dinamik, kërkon, zbulon, dhe fikson gjurmë dhe objekte për 

të cilat konsiderohet se kanë lidhje me ngjarjen penale dhe shënon marrëdhëniet midis tyre. Në 

këtë fazë lejohet edhe të bëhen ndryshimet e nevojshme dhe të kontrollohen  gjurmët dhe objektet 

duke pasur kujdes që të mos shkatërrohen, ose të dëmtohen gjurmët ekzistuese, respektivisht të 

mos formohen gjurmë të reja. Mënyra e kontrollit varet nga versionet e krijuara lidhur me veprën 

e kryer penale dhe supozimeve të krijuara në baze të pyetjeve të arta kriminalistike, prandaj çdo 

gjë e gjetur në vend të ngjarjes duhet të trajtohet si provë derisa të mos vërtetohet e kundërta. Kjo 

faze e ka një karakter hulumtues, kur kërkohet prejardhja e gjurmëve dhe objekteve të gjetura dhe 

nxirren përfundimet lidhur me mënyrën e kryerjes se veprës dhe rrethanat ne te cilat është kryer.  

 

Ne esence, aktivitetet e fazës statike dhe asaj dinamike e këqyrjes së vendit të ngjarjes nuk mund 

të ndahen, zakonisht kryqëzohen gjate punës ashtu qe ndarja teorike ne faza nuk duhet te merret 

ne mënyre jofleksibile dhe definitive. Përparësia e vendit te ngjarjes është edhe ne faktin se në 

çdo kohë mund të behet rikonstruimi i veprës penale dhe te simulohet situata çfarë ka qenë në 

kohën e kryerjes së veprës. Krijimi i versionit te drejt te veprës penale dhe përcaktimi i gjendjes 

faktike mundësojnë krijimin e pasqyrës adekuate mbi ngjarjen.  

 

Në këtë faze objektet mund të merren me dorë, te shikohen dhe të lëkundën, duke pasur kujdes që 

të mos shkatërrohen gjurmët ekzistuese ose të mos krijohen të rejat. Detyrë qendrore në këtë fazë 

të këqyrjes është kërkimi i gjurmëve, ose konstatimi i mungesës se tyre, matja, analizat e 

strukturës dhe përkatësisë, incizimi, skicimi, etj.  
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Per ta bëre ketë ne mënyrë optimale, nga një herë është e nevojshme ndihma e personit i cili do ta 

vëren me lehte çdo ndryshim te bere ne vend te kryerjes se veprës. Andaj, është e dëshirueshme 

qe në vendin e ngjarjes të gjendet personi i cili e njeh vendin dhe i cili do të qëndrojë aty, por me 

kusht që të mos preke asgjë.  Ai person mund ta bëjë kontrollin e vendit dhe mund të dëshmoj 

lidhur me pozitën e zakonshme të gjerave në vendin e ngjarjes. Nga ata duhet te kërkohet që të 

përshkruajnë pozitën e zakonshme te sendeve ne vendin e ngjarjes dhe te deklarojnë ne rast se 

kane vërejtur sendet te cilat zakonisht nuk gjenden ne atë vend. Po ashtu, ata mund të tregojnë për 

njollat e reja dhe për çdo fakt tjetër që nuk përputhet me gjendjen e zakonshme te vendit te 

ngjarjes. 

  

Sipas renditjes logjike, kontrolli bëhet nga dyshemeja drejt lartësisë ne drejtim te  plafonit. Nëse 

dyshohet se kryesi e ka pastruar terrenin pas vetes, atëherë duhet të kontrollohen edhe lokalitetet 

shtesë, siç janë mbeturinat. Nëse ekziston mundësia që të jenë të përfshirë edhe narkotikët, 

atëherë duhet të kontrollohen edhe vendet e fshehta.  

 

Faza kontrolluese e këqyrjes së vendit të ngjarjes  

 

Esenca e fazës kontrolluese qëndron në atë se të gjithë anëtarët e ekipit të këqyrjes së vendit të 

ngjarjes i shqyrtojnë rezultatet e dhe i kërkojnë lëshimet eventuale të cilat duhet të korrigjohen 

duke i përsëritur aktivitetet e caktuara. Andaj, asnjë këqyrje te vendit të ngjarjes nuk bënë të kaloj 

pa fazën kontrolluese. Lëshimet gjithmonë janë të mundshme, sidomos kur është fjala për veprat e 

renda penale dhe rastet komplekse. Ne ato raste mund te paraqiten lëshime të ndryshme të cilat 

mund të eliminohen para se të përfundojë këqyrja. Në të kundërtën - dëmi eshte i pariparueshëm. 

Nganjëherë paraqitet nevoja për përsëritjen e ndonjë aktiviteti dhe kjo bëhet pikërisht në këtë 

fazë. 

 

Gjithashtu, është e mundur që me rastin e rezymimit të rezultateve të këqyrjes së vendit të 

ngjarjes të konkludohet që vendi i ngjarjes duhet të zgjerohet.  

 

Ka mundësi qe te vendoset se disa nga personat që janë hasur në vendin e ngjarjes, (edhe pse 

paraprakisht nuk kanë qenë të dyshuar), megjithatë duhet marrë në pyetje si te dyshuar, 

gjegjësisht duhet arrestuar.  

 

Në ketë faze, ne esence, rishikohet rrjedha e këqyrjes, bëhet analiza e shkurtër e punës së kryer 

dhe eventualisht merret vendimi për ndërmarrjen e ndonjë aktiviteti shtese, çka është nga rëndësia 

e zashtzakonshme sepse me vone mund te behet tepër vonë.  

 

Në fillim është vështirë që të planifikohet në mënyrë definitive tërë rrjedha e shikimit të vendit të 

ngjarjes, sepse ky plan fillimisht është orientues dhe fleksibil. Vetëm pasi që të kryhet puna me 

urgjente dhe me e madhe, mund të vlerësohet se a duhet të ndërmerret edhe diçka që nuk ka qene 

e planifikuar, respektivisht diçka që nuk ka mundur të parashikohet.  Vetëm ne këtë mënyrë do te 

eliminohen lëshimet e shumta te mundshme dhe këqyrja e vendit të ngjarjes do të jetë më efikase.  

 

Faza përfundimtare e shikimit të vendit të ngjarjes 

 

Në fazën përfundimtare apo finale vendoset për “corpora delikti”, në kuptim të ruajtjes së tyre, 

dërgimit në ekspertizë, etj. Gjithashtu , në këtë fazë përpilohet procesverbali i draftuar gjatë tërë 

procedurës  se këqyrjes ne vend te ngjarjes dhe përfundohen skicat dhe fotoalbumet .  
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Udhëheqësi i ekipit të këqyrjes ka për detyrë ta përpilojë procesverbalin mbi keqyrjen në bazë të 

shënimeve apo vërejtjeve gjatë këqyrjes. Ne praktike, zakonisht, procesverbali shtypet në lokalet 

zyrtare.  

 

Obligimi i teknikut të kriminalistikës është qe t`i bej skicat e vendit të ngjarjes, por kjo nuk mund 

të bëhet në vend te ngjarjes, ne kushtet e terrenit. Atëherë, në vend te ngjarjes kryhen matjet dhe 

punohen të ashtuquajturat skica “kroki”, në mënyrë që në fazën finale, ne baze te parametrave, të 

bëhet skica finale e vendit të ngjarjes.  

 

Në lokalet zyrtare punohen edhe fotografitë dhe formohet fotodokumentacioni. Gjithashtu për 

gjurmët dhe objektet e caktuara bëhet kërkesa për ekspertizë dhe të gjitha së bashku i dërgohen 

laboratorit kompetent. Shpesh, në ekspertizë dërgohen vetëm pjesët e materialit te gjetur, mostrat, 

kurse pjesët tjera ruhen në vendet e dedikuara për atë destinim.  

 

Andaj, siç po shihet në fazën përfundimtare kryhen shumë aktivitete pa të cilat nuk është e 

mundur kryerja e drejtë e shikimit të vendit të ngjarjes.  

 

 

2.9 Plotësimi i këqyrjes së vendit të ngjarjes 

 

Nganjëherë në operacionin e parë nuk kryhet këqyrja në të gjitha lokacionet e nevojshme, sepse 

nuk kanë qenë të njohura të gjitha rrethanat e veprës ose ne atë kohe ka qene e pamundur t`i qaset 

objekteve, personave dhe vendeve. Prandaj, kur krijohen kushtet është e nevojshme që të kryhet 

ky operacion. Atëherë bëhet plotësimi i këqyrjes sipas rregullave të njëjta.   

 

Ka shumë situata kur është i nevojshëm plotësimi, p.sh. kur janë gjetur gjurmë që kanë lidhje me 

veprën, me kontrollin e banesës së viktimës ose kryerësit, kontrollimin e terrenit, lumenjve, ose 

ndonjë vendi tjetër ku kryesi i ka hedhur mjetet e kryerjes, kontrollimit të automobilave të cilët i 

ka shfrytëzuar kryesi për kryerjen e veprës, ose brenda tyre ka kryer veprën penale.   

 

Këqyrja e mëvonshme është treguar si problematike, sepse për shkak të kalimit të kohës në 

vendin e ngjarjes krijohen ndryshime të cilat e zvogëlojnë besueshmërinë e informatave. Nga kjo 

arsye, duhet kushtuar vëmendje edhe konstatimit të ndryshimeve të lindura dhe ato të futen në 

procesverbalin e shikimit të vendit të ngjarjes.  

 

  
2.10  Rikonstruktimi ideor 

 

Gjate këtij veprimit rikonstruktohet tërë rrjedha e veprës penale ose disa faza të saj me qëllim të 

zbulimit të gjurmëve dhe objekteve të veprës penale, përcaktimit të mënyrës së kryerjes së saj dhe 

rrethanave ne të cilat është kryer, si dhe nxjerrjen e konstatimeve për të gjitha rrethanat esenciale 

te veprës. Rikonstruktimi ideor i kryer mire ka rëndësi të madhe edhe për zbulimin e 

mikrogjurmëve sepse me ndihmën e tij mund të zbulohet vendi dhe objektet  për të cilat 

supozohet se kryesi ka pasur kontakte me te ashtu qe ka mundësi qe në to gjenden gjurmët e tij. 

Në bazë të rikonstruktimit ideor nxirren përfundimet për mënyrën e kryerjes se veprës. Në esencë 

rikonstruktimi ideor zhvillohet në dy faza. Në fazën e parë zbulohen të gjitha gjurmët, kurse në të 

dytën verifikohen provat e siguruara.  
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2.11 Gjurmët dhe objektet në vendin e kryerjes së veprës 

 

Ne vendin e ngjarjes mund të gjenden gjurmë dhe objekte të llojllojshme të cilat mund të rrjedhin 

nga kryesi, mjeti i kryerjes ose objekti i veprës, varësisht nga lloji i vepres, mënyra e kryerjes, 

mjetet e përdorura etj. Cilat gjurmët do të zbulohen dhe në çfarë gjendje, varet nga kalimi i kohës 

prej momentit kur është zbuluar se është kryer vepra penale dhe nga koha kur kryhet këqyrja në 

vendin e ngjarjes, gjegjësisht ndërmarrja e masave për ruajtjen e tyre. 

   

Në praktikë më së shpeshti mund të gjenden vijat papilare; gjurmët e shputave, gjurmët e gjakut; 

sperma; qimet; pështyma; jashtëqitja; tajime tjera (gjurmë biologjike); thonjtë; dhëmbët; dheu;  

pluhuri; ngjyra; llaku; rrobat; fijet etj.  

 

Gjurmët e gjakut kanë shërbyer vetëm si gjurmë eliminuese te te dyshuarve deri në kohen e 

zbulimeve te reja dhe futja e gjenetikës në kriminalistikë, gjegjësisht zbulimi i mundësisë së 

shfrytëzimit të testit të ADN-së. Ky test paraqet ne fakt gjurmë gjenetike të një personi dhe 

mundëson identifikimin e tij njësoj sikurse edhe shenjat e vijave papilare. Prandaj, quhet “shenjë 

gjenetike e gishtërinjve”. Nga mostra e gjakut ose sperma mund të përcaktohet struktura unike 

gjenetike e ndonjë personi. Shkencëtarët përjashtojnë mundësinë që të dy persona të paraqitet 

strukturë e njëjtë gjenetike, përveç në rastet kur janë binjakë njerëzor.   

 

ADN-ja gjendet në kromozomet e çdo qelize trupore te njeriut dhe te çdo person është e 

ndryshme.   

 

Përveç gjurmëve në vendin e ngjarjes mund të gjenden edhe objekte të ndryshme të kryesit me të 

cilat nuk është kryer vepra penale por janë fakte materiale me rëndësi esenciale, sidomos sa i 

përket formimit të versioneve për të dyshuarin. Edhe pse këto objekte nuk kane lidhje direkte me 

veprën penale, as me kryesin në bazë të gjurmëve, shpesh here në bazë të vetive të posaçme qojnë 

deri te kryesit. Jo rralle ne vendin e ngjarjes kryesi len do objekte, nganjëherë sepse e pengojnë, 

nganjëherë me qëllim, ose i harron rastësisht, ashtu qe fare nuk është i vetëdijshëm që disa 

objekte të tij kanë mbetur në vendin e ngjarjes (shkopi, çanta, ombrella); sendet për përdorim 

personal (kamishi, kapela, sakoja,  dorëzat); këpucët (patikat, çizmet), pjesë të rrobave dhe 

këpucëve (pullat, pjesë e shkyera te stofit nga rrobat, pjesë të gjonit nga këpuca, lëkura apo skaji, 

si dhe sende tjera (letra, kaseta, dokumentacioni i ndryshëm, etj).   

 

Nëse fjala është për veprën penale te kryer me përdorimit te armeve te zjarrit atëherë ne vend te 

ngjarjes mund të gjenden gjurmët e barotit, flakës, predhës, gëzhojave, ose edhe vet arma. 

Sidomos të rëndësishme janë predhat e shkrepura dhe gëzhojat e tyre, sepse gjurmët e brendisë së 

tytës të cilat mbeten në predhë me rastin e shkrepjes dhe gjurmët e gjilpërës goditëse në gëzhojë 

të predhës, janë gjurmë identifikuese, meqenëse me ekspertizën përkatëse balistike mund të 

identifikohet arma konkrete prej të cilës është shkrepur dhe me të cilën është kryer vepra.  

 

 

2.12 Kontrollimi personal i pjesëmarrësve të ngjarjes   

 

Me rastin e kontrollimit të te dyshuarve për veprën penale është me rëndësi të thuhet se duhet të 

sigurohen rrobat që ata i kanë pasur veshur. Nëse ka kaluar kohë e gjatë nga vepra penale, atëherë 

këpuca është e vetmja që mund të shërbejë si baze për kërkimin e gjurmëve . Mirëpo, nëse 

ekziston dyshimi se rrobat të cilat i ka te veshur janë të njëjta që kanë qenë edhe në momentin e 

kryerjes së veprës penale - atëherë është e nevojshme që edhe ato të dërgohen në laborator për 
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ekspertizë. Çdo pjesë e rrobës si edhe këpucët duhet të trajtohen me kujdes dhe te paketohen 

ndaras. Përveç marrjes së rrobave të të dyshuarit nëse është e nevojshme, duhet të merren mostrat 

e gjakut dhe qimet e të dyshuarit dhe materiali tjetër bioptik; përmbajtja e nënthonjëve, te 

kërkohen  grimcat e barotit nëse është e nevojshme; shenjat e të gjithë gishtërinjve dhe të 

shuplakave të duarve. Nëse në vendin e ngjarjes janë gjetur shenjat e shputave, atëherë merren 

edhe shenjat e shputave të të dyshuarit.   

 

Rezultati i përpunimit kriminalistik varet nga kualiteti i punës së teknikut të kriminalistikës i cili i 

mbledhë provat. Fushat e mbledhjes së provave janë të ndryshme dhe shpesh i ngjajnë një 

mozaikut të vogël, sepse mund të ndodhë që mblidhen shumë pjesëza të provave të dyshimta të 

cilat në fund nuk përputhen.  

 

 

2.13  Kontrollimi i veshjes dhe mbathjes se viktimës  

 

Rrobat e viktimës (nëse ka viktima), sikurse edhe të të dyshuarit dhe të personave të tjerë janë 

shume interesante për përpunimin kriminalistik . Kur është fjala për viktime, ne procesverbal 

duhet të përshkruhet ne detaje veshja e saj.  

 

Përshkrimi i veshjes në viktimë bëhet nga emërtimi i sendit, gjendja, madhësia, ngjyra, veçoritë e 

dëmtimit, a ka qenë i veshur mirë apo mbrapsht, gjurmët të cilat gjenden në to, njollat, por 

gjithmonë përshkrimi shkon nga koka deri në këpucë. Nëse përshkruhet veshja pas kontrollimit 

mjekësor, kjo duhet të konstatohet, kurse sipas mundësisë është e dëshirueshme të bëhet edhe 

skica e veshjes në të cilën do të futeshin edhe pozitat e dëmtimeve më të mëdha të përcjellura me 

fotodokumentacion.   

 

Kontrollimin e veshjes dhe mbathjes duhet kryer në fazën dinamike para se  trupi i viktimës të 

bartet, në mënyrë që të mbeten të ruajtura gjurmët të cilat eventualisht mund të jenë të pranishme 

në viktimë, predhat që do të mund të bien nga trupi apo edhe kanë qenë nën rroba me ç’rast bëhet 

kontrollimi detaj i veshjes dhe përmbajtja që gjendet në xhepa. Sendet e gjetura përshkruhen dhe 

regjistrohen. Sipas nevojës këto sende po ashtu përpunohen me qëllim të gjetjes së provave në to. 

Gjithashtu është shumë e rëndësishme që shënimet me rastin e gjetjes së stolive të arit e stolive 

tjera, si dhe përshkrimi i vendit ku janë gjetur. Te përshkrimi i orës së dorës duhet të shkruhet 

koha e cila është në atë moment me qëllim të konstatimit eventual të kohës së vdekjes.   

 

 

2.14 Faktet negative  

 

Faktet dhe rrethanat negative apo mohuese janë fakte dhe rrethana të tilla të veprës penale të cilat 

në rastin konkret nuk ekzistojnë, edhe pse do te duhej  në bazë të situatës konkrete - të ekzistojnë. 

Ky nocion gjithashtu, përfshinë edhe ato situata kur fakte dhe rrethana të caktuara ekzistojnë, 

edhe pse sipas rendit të zakonshëm dhe rrjedhjes së ngjarjes kriminale si dhe të versioneve të 

formuara nuk do te duhej të jenë të pranishme. Zakonisht ekzistimi ose mosekzistimi i rrethanave 

të tilla tregon për mundësinë e simulimit.  

 

 

2.15 Dokumentimi i gjendjes në vendin e ngjarjes   

 

Dokumentimi i situatës në vendin e ngjarjes është shumë i rëndësishëm për rrjedhjen e mëtejme të 

procedurës parapenale dhe penale. Kuptimi qëndron në faktin se gjate fazave te ndryshme 
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procedural, penale , rastin do ta shqyrtonin personat te cilat duhet ta të fitojnë një pasqyrë sa më të 

mirë të vendit të ngjarjes si dhe që gjurmët materiale të gjetura në vendin e ngjarjes të 

dokumentohen drejtë. Ekzistojnë 3 aspekte kryesore të dokumentimit të situatës në vendin e 

ngjarjes: shënimin, skicën dhe fotografinë, të cilat pastaj do ti bashkëngjiten procesverbalit dhe do 

të shërbejnë si përkujtues për hartimin e procesverbalit mbi shikimin e vendit të ngjarjes.  

 

 

2.16 Shënimet  

 

Shënimet i përpilon personi zyrtar në vendin e ngjarjes dhe janë perceptime personale.  Nuk 

ekziston asnjë rregull te posaçëm për metodën e përpilimit të këtyre shënimeve. Natyrisht, të 

gjitha këto shënime do te mbështeten më fotografi, skica dhe vizatime. Të gjitha shënimet duhet 

të mbahen sipas rendit kronologjik.  

 

Në bazë të këtyre shënimeve do të hartohet raporti. Është e domosdoshme qe të shënohet, 

posaqerishte:  

 

Data dhe koha e fillimit te këqyrjes në vend të ngjarjes, koha e saktë e ardhjes, vendi i saktë i 

ngjarjes, ndriçimi, kushtet klimatike, emrat e policëve me të cilët është kontaktuar dhe të 

personave tjerë që janë hasur në vendin e ngjarjes kriminale në momentin e ardhjes, përshkrimi i 

hollësishëm i gjendjes se vendit dhe viktimës eventuale  (gardëroba, emri, mosha, madhësia, 

pesha, ngjyra e lëkurës, ngjyra e flokëve dhe syve, shënimet personale), përshkrimi i përgjithshëm 

i vendit të ngjarjes  (çdo dëmtim i objekteve, çdo pjesë e luajtur e orendive, prezenca e çdo objekti 

për të cilin ekziston dyshimi se nuk i takon vendit të ngjarjes), përshkrimi i çdo objekti për te cilin 

supozohet se mund te përdoret si prove (koha e gjetjes,  personi që e ka gjetur, vendi i saktë, 

shenja, ku është vendosur..), mungesa e objektit i cili duhet të jetë i pranishëm në këtë lloj vepre 

penale, me këtë vend të ngjarjes ose me këtë viktimë. (psh. mungesa e rrobave në trupin e 

viktimës).  

 

 

2.17 Skicimi i vendit të ngjarjes   

 

Skicimi i vendit të ngjarjes është vizatimi grafik i vendit të ngjarjes më dimensionet e zvogëluara. 

Tregohet gjerësia dhe gjatësia e hapësirës së caktuar apo e objektit. Janë të mbështetura më 

fotografi dhe shënime të marrura gjatë këqyrjes  në vendin e ngjarjes. Përparësia e skicës qëndron 

në pasqyrimin e ilustruar të vendit apo ngjarjes, ku eliminohen detajet e panevojshme kurse 

theksohen elementet esenciale të atij vendi të krimit. Skica nuk mund të ketë shumë informata por 

vetëm ato esenciale, ku do te shënohet distance mes objekteve.  

 

Më e rëndësishmja është që skica të jetë e qartë. Skica duhet të përmbajë, përveç shënimeve 

lidhur me emrin e personit që e përpilon dhe shënimeve lidhur me rastin edhe  legjendën apo 

shpjegimin e simboleve të shfrytëzuara në skicë Është me rëndësi që matjet e dhëna në skicë të 

jenë sa më të sakta dhe të kryera sipas një metode, e të shënuara me të njëjtën mënyrë. Skicat 

mund të punohen me dorë dhe me kompjuter.  

 

Është i gabuar qëndrimi sipas te cilit skicohet vetëm atëherë kur nuk mund të bëhet fotografimi. 

Të dy këto nuk përjashtohen, por përkundrazi këto plotësohen, sepse çdo mënyrë e fiksimit të 

fakteve i ka përparësitë e veta, sikurse që i ka edhe të metat.  
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2.18 Fotografimi dhe videoinqizimi i vendit të ngjarjes  

 

Përshkrimi i fakteve me fjalë në procesverbalin e shikimit duhet të përcillet me fotografi dhe çdo 

pjese duhet të shënohet qartë.  Fotografia është e pavarur si provë procedurale. Fotografitë i 

bashkohen procesverbalit dhe së bashku e përbëjnë tërësinë. Fotografitë duhet të jenë teknikisht të 

punuara qartë, të dukshme, të kuptueshme dhe të qëndrueshme . 

 

Në skicën e vendit të ngjarjes duhet të shënohen vendet prej nga është fotografuar, kurse asgjë 

nuk guxon te largohet ose të përpunohet derisa të mos bëhet fotografimi nga të gjitha këndet e 

nevojshme. 

 

 

2.19  Videofilmi nga vendi i ngjarjes  

 

Pas fotografimit të vendit të ngjarjes është e dëshirueshme që vendi të incizohet edhe me video 

kamerë. Ideale është kur paralelisht me fotografimin bëhet edhe video filmimi. Video filmimi 

ofron një pamje më reale të vendit të ngjarjes sepse fitohet ndjenja për vendin dhe marrëdhëniet e 

disa objekteve. Video incizimi  sikurse edhe foto dokumentacioni përbën pjesën e pandashme të 

procesverbalit nga shikimi i vendit të ngjarjes.    

 

  

2.20 Procesverbali për këqyrjen e vendit të ngjarjes  

 

Procesverbali i vendit te ngjarjes duhet ta ketë forcën e dëshmisë së pamposhtur në bazë të 

përmbajtjes së tij, meqenëse dëshmon për faktet e vërtetuara ne mënyre objektive përmes 

perceptimit të drejtpërdrejt të organit të procedurës dhe të anëtarëve të ekipit të inspektimit gjatë 

shikimit të vendit të ngjarjes. Kjo aq më tepër kur vendi i këqyrjes është fiksuar edhe me mënyrat 

teknike, grafike dhe tjera.   

 

Modeli i mënyrës standarde të përpilimit te procesverbalit të këqyrjes së vendit të ngjarjes në 

esencë përbën:  

  

1. Pjesën hyrëse (formale) – shënime lidhur me rastin, personat e pranishëm, kohën dhe 

përmbajtjen e njohurive fillestare, daljen në vendin e ngjarjes, kohën e fillimit të 

aktivitetit, kushtet e përgjithshme në të cilat zhvillohet këqyrja. 

2. Pjesa e përgjithshme – përshkrimi i gjendjes së përgjithshme në vendin e ngjarjes, 

përshkrimi i gjendjes së gjurmëve dhe objekteve tjera, ndërmarrja e masave për sigurimin 

e gjurmëve dhe të të dhënave tjera në fazën statike të shikimit.   

3. Pjesa qendrore e procesverbalit – përmban përshkrimin e hulumtimit te rrethanave në 

vendin e ngjarjes, dhe ne fakt e përshkruan fazën dinamike e këqyrjes se vendit te ngjarjes. 

Duhet përshkruar mënyrën e matjes, veçimit, sigurimit, ndërmarrjen e të gjitha masave në 

vendin e ngjarjes . 

4. Pjesa përfundimtare – përveç përmbajtjes formale për fund, duhet ta ketë përshkrimin e të 

gjitha shtojcave të procesverbalit për këqyrjen e vendit të ngjarjes. 

 

Kur procesverbali është i përpiluar sipas gjitha rregullave dhe i mbështetur me  prova tjera te 

mbledhura ne vend te ngjarjes , është prove e pazëvendësueshme ne procedure penale.  
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2.21 Ushtrime 

 

Pjesëmarrësve gjatë këtij prezantimi do t’iu prezantohet një shembull praktik dhe pas punës në 

grupe ata do të japin mendimet e tyre lidhur me shembullin dhe zgjidhjet që mendojnë lidhur me 

rastin e paraqitur. 

 

Shembull praktik 

 

Të shtunën, në ora 10:30 në polici është lajmeruar rasti i vdekjes së dyshimtë në një paralagje të 

Prishtinës. Rastin e ka lajmëruar pronarja e shtëpisë e cila ka shkuar ta kërkoj pagesën e qirasë 

nga banorja 23 vjeqare. Derën e ka gjetur të afruar, por jo të mbyllur, ashtu që pasi që ka trokitur 

dhe askush është lajmeruar, pronarja e banesës e ka hapur derën, ka hyre brenda dhe e ka gjetur 

vajzën të shtrirë në dysheme, të vdekur.  

 

Viktima është M.H., 23 vjeçare, nga fshati, studente e Fakultetit Filologjik. Ka jetuar në një 

dhomë të shtëpisë së vjetër në paralagje. Rruga në të cilën gjendej shtëpia është e qetë dhe në të 

janë vetëm edhe 4-5 shtëpi tjera. Banjon dhe kuzhinën, viktima e ka ndarë me dy studente tjera, të 

cilat kanë banuar në dhomën tjetër.  Ato dy vajza atë vikend nuk kanë qenë në Prishtinë, sepse 

kishin shkuar në fshatin e tyre.  

 

Kjo pjesë e shtëpisë ku gjendeshin dhomat e vajzave ka pasë hyrje të veqant. Dhoma e viktimës 

ka qenë e errët, e mobiluar shumë modest, kurse dritarja ka shiquar në rrugën anësore dhe pompë 

të benzinës.  

 

Në mes të dhomës ka qenë trupi i vajzës, i shtrirë në shpinë . Këmba e djathtë ishte lakuar pak në 

anë të majtë. Flokët e gjata, të zeza, kanë qenë rreth kokës së kthyer në anë të djathtë.  Fytyra e 

cila dikur duhej të ketë qenë e bukur, tani ka pasë ngjyrë të maviosur, sy të hapur shumë dhe 

shprehje të tmerruar. Ka qenë e veshur thjeshtë – farmerka të kalterta dhe bluzë të kuqe.    

 

Në anë të djathtë të dhomës gjendej shtrati i parregulluar, ndërsa afër tij komodina e vogël. Në 

fiokën e parë, në mënyrë shumë pedante kanë qenë të renditura të brendshmet femërore dhe 

hullahopkat. Nga ana e epërme kanë qenë ato të bardhat, të pambukut, kurse përfundi ato nga 

sateni dhe dantella, me ngjyrë të zezë dhe të kuqe. Në dy fioka me të vogla kanë qenë disa 

paketime me do barna, disa krema për fytyrë, si dhe grimi dhe parfemat e shtrenjtë.   

 

Mbi komodinë ka qenë pasqyra e madhe, kurse në kornizën e saj – disa fotografi të viktimës në 

ambiente të bukura. Në të gjitha këto fotografi, viktima ka qenë vetëm.    

Në dollap, pas derës, kanë qenë rrobat femërore, Po ashtu të renditura mirë dhe me pedantëri.  Në 

një varëse në derë gjendej mantili i larjes, me ngjyrë të kaltert. Afër murit – tri palë këpucë me 

taka shumë të larta dhe një palë patika. 

 

Përfundi dritarës ka qenë tavolina e vogël , gati tërësishtë e mbuluar me revista. Mes tyre një 

fletushkë reklamuese për “Savoy” bar të natës.  Në një kënd kanë qenë dy filxhana të palarë të 

kafës, dhe një telefon Iphone 5. 

 

Nuk janë gjetur fotografi tjera, suvenirë, libra apo fletore. Asgjë që do të tregonte dicka më shumë 

për jetën e saj personale apo lidhjet shoqërore.   
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3. Forenzika 

 

3.1 Hyrje 

 

Prezantimi përmban informata themelore nga lëmia shumë e rëndësishme për procedurën penale, 

zbardhjen e gjendjes faktike gjatë zbatimit të hetimeve dhe vërtetimin e fajësisë së kryesëve të 

veprave penale. Me përparimin e shkencës, gjatë viteve të fundit edhe metodat forenzike 

shkencore janë avancuar shumë, ashtu që kjo shkencë e gjyqësisë tani ofron ndihmë të shumë të 

çmueshme.   

 

 

3.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi  pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë metodat forenzike në procedurën penale dhe të shfrytëzojnë mundësitë e kësaj 

shkence.  

 

 

3.3  Çka është forenzika 

 

Forenzika është shkencë me përdorim gjithëpërfshirës, e cila ofron përgjigje në shumë çështje nga 

interesi për sistemin juridik. Edhe pse ka zbatim në shumë lëmi, për këtë prezantim nga rëndësia e 

posaçme është zbatimi i shkencave forenzike në procedurën penale.  

 

Fjala forenzikë rrjedh nga fjala latine forēnsis, që dmth. “para forumit”, ose sipas përkthimit të 

lire, “para gjyqit”. Emërtimi i tillë rrjedhë nga zakonet e kohës Romake kur kallëzimi penal është 

shqyrtuar publikisht, para forumit, ku i pandehuri dhe prokurori kanë paraqitur secili versionin e 

tij të kryerjes së veprës penale.  

 

Pavarësisht specializimit profesional të tyre, të gjithë shkencëtarët në këtë fushë kanë të njëjtin 

qëllim: ekzaminimin e provave nga vendi i ngjarjes duke përdorur njohuritë në mënyrë rigoroze 

shkencore për të përcaktuar faktet e krimit.  

 

Forenzika sot është bërë një nga pjesët më të rëndësishme të hetimit gjatë procedurës penale. 

Eksperti merret me provat e mbledhura në vendin e ngjarjes, dhe jep rezultatet e tyre për gjykatë, 

ndërsa gjykata në bazë të provave vendosë lidhur me fajësinë ose pafajësinë. 

 

Ekspertët e forenzikës bëjnë përgatitjen për kryerjen e këqyrjes së vendit të ngjarjes, marrin pjesë 

në këqyrje të vendit të ngjarjes, bëjnë sigurimin e gjurmëve dhe sendeve të gjetura, bëjnë 

përgatitjen për ekspertizat laboratorike dhe kryejnë ato ekspertiza, bëjnë raportin e ekspertizës dhe 

sipas nevojës gjatë procedurës penale, japin deklaratë lidhur me ekspertimin dhe mendimin e vet.  

Në 7 pyetje të arta të kriminalistikës - çfarë ka ndodhur, ku, kur, si, pse, çfarë dhe kush e ka bërë 

atë - nuk është e mundur të merret përgjigja pa ndihmë të forenzikës. 

 

Poasqerishtë është e rëndësishme të theksohet se ekspertët e forenzikës janë plotësisht të 

paanshëm në procedurë. Ata janë në anën e së vërtetës nëpërmjet shkencës dhe fakteve, dhe duhet 

të qëndrojnë prapa asaj çfarë tregon rezultati i ekspertizës. 
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3.4 Historia e forenzikës 

 

Është interesante që gjurmët më të vjetra mbi aplikimin e shkencës për zbulimin e të pavërtetave 

daton që nga koha e para erës sonë, në Greqinë e Vjetër. Një prej shembujve më të vjetër të 

përdorimit të metodave forenzike është përdorimi i shenjave të gishtit për zbulimin e identitetit të 

personit nga shekulli VII. 

 

Përndryshe, personi i cili ka pasë merita të shumta për zbulimin e kryeseve të veprave penale nga 

se ka zbuluar vijat papilare dhe ka vërtetuar se nuk eksistojnë dy persona në botë me vija të njejta  

- ka qene Marcello Malpighi. Në shekullin 17, Malpighi ka qendë profesor i anatomisë në 

Bollonjë të Italisë dhe sipas këtij shkencëtari, një shtresë e lëkurës, e ka marrë emrin “shtresa e 

Malpigit”. Ky zbulim, në fakt ka qenë revolucionar në lëmine e kriminalistikës dhe ka shënuar 

fillimin e zhvillimit të metodës të daktiloskopisë për identifikim e personave.  

 

Në dekadat e para të shekullit 19, forenzika është zhvilluar në kuadër të medicinës dhe në atë 

mënyrë së shpejti ka filluar zbatimi shumë aktiv i metodave të kësaj shkence në hetimin e veprave 

penale dhe zbulimin e kryeseve.     

 

Një Italian tjetër -  Fortunato Fidelis, në shekullin 16 ka thënë se “forenzika është përgjigja 

mjekësore ne qeshtje juridike”      

 

Sa i përket trojeve tona, forenzika ka qenë e njohur në disa aspekte më të thjeshta, natyrisht.  

Në bazë të dokumenteve të ruajtura deri sot, si dhe nga dëshmitë e ndryshme, është vërtetuar se 

disa elemente të veçanta të Shkencave Ligjore (kryesisht të Kriminalistikës dhe të Mjekësisë 

Ligjore), kanë qenë të njohura dhe të aplikuara shumë herët në mënyre spontane edhe në Shqipëri. 

Një gjurmë e shkruar, e lashtë, është gjetur në Kanunin e Lekë Dukagjinit ku trajtohen disa 

aspekte kriminalistike (ndjekja e kryesit të veprës penale sipas gjurmëve në veprat penale kundër 

pasurisë) dhe mjekoligjore (kryerja e obduksionit me rastin e veprave penale te vrasjes). 

 

Në zhvillimin e vrullshëm të shkencës forenzike në kohën moderne, ndikim të madh ka pas 

zbulimi i mikroskopit dhe identifikimi i personave përmes ADN analizave.   

 

 

3.5  Ndarja e forenzikës 

 

Forenzika, si shkencë është shumë e gjerë dhe gjen zbatim në pothuajse të gjitha aspektet e jetës 

moderne, edhe pse në popull është më i ekspozuari përdorimi i të arriturave në kriminalistikë.  

 

Duke e marrë parasyshë gjërësinë dhe shumëllojshmërinë e aspekteve jetësore të cilat i studion 

forenzika, nuk është vështirë të paramendohet se sa e larmishme është ndarja e forenzikës dhe në 

sa mënyra të ndryshme mund të ndahet.    

 

Do ta përmendim ndarjen e cila në kontekstin e këtij prezantimi ndoshta është më e përshtatshm. 

Fjala është për ndarjen sipas fushave të zbatimit. Sipas këtij kriteri, forenzika ndahet në:  

 

a.   Forenzikën shtetërore 

b.   Forenzikën kriminalistike 

c.   Forenzikën komerciale 
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Forenzika shtetërore  

 

Zhvillimi i shkencave kompjuterike në të gjitha shtetet moderne ka mundësuar edhe zgjërimin e 

spektrit të zbatimit të metodave forenzike nga lemia kriminalistike (e cila ka gjetur zbatimin e vet 

e para) ne disa fusha të jetës nga interesi shtetëror. Andaj, forenzika sot gjenë zbatim në krijimin e 

dokumenteve biometrike personale, letër njoftimeve dhe pasaportave, çka ka filluar edhe tek ne 

në Kosovë. Por, në disa shtete të botës, zbatimi i shkencave kompjuterike në lëshimin e 

dokumenteve personale ka përparuar shumë më shumëë. Ashtu p.sh. në Kanada kanë filluar me 

lëshimin e pasaportave me fotografi digjitale, ku çdo  pasaportëë përmban një mikroprocesor që 

mbart fotografinë e personit dhe të dhënat e tijë  personale. Me rastin e kalimit të kufirit sistemi 

kompjuterik automatikishtë lexon të dhënat nga ani micro-chip. Natyrishtë që në këtë mënyre deri 

në maksimum është lehtësuar qarkullimi ndërshtëror.  

 

Forenzika gjithashtu gjenë zbatimin e vet edhe në shumë sfera tjera të jetës së përditshme në të 

cilat hasim çdo ditë, por as nuk mendojmë për atë. Psh. -  në kontrollimin e qarkullimit në shumëë 

institucione të rëndësishme shtetërore, në mbrojtjen e shënimeve të sistemeve kompjuterike 

shtetërore, në kufizimin e qasjes dhe përdorimit të aplikacioneve të caktuara kompjuterike nga 

arsyet e ndryshme me interes të përgjithshëm etj. 

 

Forenzika komerciale  

 

Forenzika komerciale, siç thotë edhe vet emri, ka zbatim më të gjerë në popull, sa i përket 

përdoruesve në jetën e përditshme. Në këtë grup të shkencave forenzike hyn p.sh. dega e 

forenzikës gjenetike e cila merret me vërtetimin e atësisë, biznesit elektronik, nënshkrimet 

biometrike. 

 

Si forenzikë komerciale konsiderohet edhe autentifikimi i veprave të artit, si degë shumë e çmuar 

forenzike në kohën e fundit kur jemi dëshmitar të falsifikimeve pothuajse të përsosura, sistemet 

automatike të identifikimit - qasje në sistemet komerciale etj 

 

Forenzika kriminalistike  

 

Forenzika kriminalistike paraqet lëmine e forenzikës e cila merret me ekzaminimin shkencor dhe 

hetimin e ngjarjeve për të cilat dyshohet se janë rezultat i veprës penale. Forenzika kriminalistike 

në praktikë quhet edhe teknika kriminalistike dhe në punë zbaton metoda shkencore për 

zbardhjen, verifikimin dhe rikonstruimin e ngjarjeve kriminale, me qëllim të marrjes së provave. 

Në të vërtetë, detyrë kryesore e teknikës kriminalistike është që ta gjej lidhjen mes të dyshuarit 

dhe veprës së kryer penale.  

 

Pas përfundimit të përpunimit të vendit të ngjarjes dhe mbledhjes së mostrave për analize, 

eksperti i forenzikës përpilon raportin e ekzaminimit të gjurmëve të gjetura dhe ky raport paraqet 

provë valide, me fuqi të plotë ligjore në procedurën penale gjyqësore.  

 

 

3.6  Degët kryesore të forenzikës kriminalistike 

 

a)  Antropologjia Ligjore – paraqet zbatimin e shkencës antropologjike me qëllime forenzike. 

Kjo zbatohet për mbledhjen, prezantimin dhe vlerësimin e provave në hetimin penal apo gjatë 

procedurave gjyqësore ose administrative. Detyra më e zakonshme e antropologjisë ligjore 

paraqitet gjatë hetimeve penale, ose kur është e  nevojshme që të identifikohet një kufomë e cila 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Shkencat_ligjore#Antropologjia_Ligjore
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një kohë të gjatë ka qenë në proces të shpërbërjes, ose ka qenë shumë e dëmtuar nga djegia, ose 

ndonjë proces tjetër për shkak të cilit nuk mund të identifikohet me metoda konvencionale. 

 

b)  Balistika ligjore – është degë e forenzikës e cila ka për detyrë që në bazë të gjurmëve 

materiale, të zbuloj dhe të identifikoj të gjitha elementet në lidhje me armën e zjarrit dhe efektin e 

saj në kryerjen e veprës konkrete penale. I analizon gjurmët e armëve të zjarrit (në predha dhe 

gëzhoja), të municioneve të tyre dhe të mjeteve që përdoren për ndezjen e lëndëve eksplozive. 

Balistika ligjore jep ndihmë edhe në përcaktimin e kohës, drejtimit e largësisë së qitjes, si dhe në 

të gjitha pyetjet tjera që shtrohen në rastet e veprave penale të kryera me armë zjarri. 

 

c)  Biologjia ligjore – është teknikë e cila përdoret për riprodhimin e një segmenti ose të gjithë 

molekulës së ADN-së. Përdoret gjerësisht në laboratorët mjekësor dhe biologjikë për një numër të 

detyrave të tilla si sekuencionimi i gjeneve ose për diagnostifikimin e çrregullimeve të 

trashëguara, zbulimin dhe diagnostifikimin e sëmundjeve infektive, si dhe krijimin e profilit të 

ADN-së. Studion mbetjet biologjike nga lëndët e trupit dhe indet kockore të njeriut me qëllim 

identifikimi nëpërmjet ADN-së së viktimës ose të dyshuarit. Laboratorët e ekzaminimit të 

mbetjeve biologjike me emërtimin “Biologjia Ligjore” janë bërë pjesë e pashmangshme e çdo 

instituti forenzik.  

 

d)  Daktiloskopia – është disiplina e teknikës kriminalistike e cila merret me studimin e vijave 

papilare të formuara në forma të ndryshme në gishta dhe shuplaka të duarve si dhe në shputa të 

këmbëve, me qëllim të identifikimit të personave të gjallë ose të vdekur si dhe identifikimit të 

kryesve të veprave penale në bazë të vijave papilare. 

 

e) Patologjia ligjore- paraqet shkencën forenzike e cila merret me ekzaminimin e kufomave me 

rastin e vdekjeve të dhunshme, të papritura dhe jo të zakonshme. Detyra kryesore e ekspertit është 

përcaktimi i shkakut të vdekjes. 

 

f) Kimia ligjore – Studion mbetjet e imta materiale me prejardhje organike ose joorganike (fibra 

tekstile, grimca xhami, dheu etj.), të cilat transferohen reciprokisht nga kryesi i veprës tek viktima 

dhe në objektet e vendit të ngjarjes, ose e kundërta-prej tyre tek kryesi. 

 

g)Kromatografia - një ndër teknikat më të rëndësishme separative dhe analitike , e cila 

shfrytëzohet për separacionin e komponenteve dhe substancave të tretura nga ndonjë 

përzierje.[1] Kromatografia paraqet metodë te shumëanëshme me te cilën mund të separohen 

shumë përzierje komplekse, për të cilat nuk është e nevojshme paraprakisht të dihet numri, natyra 

dhe sasia relative e substancave qe jane prezente ne përzierje. 

h) Fotografia ligjore – shkencë e cila përveç fiksimit të vendit të ngjarjes dhe rezultateve të 

ekspertizave ligjore, studion teknikën e ekzaminimeve të pavarura për identifikim e personit 

nëpërmjet fotografive, kufomës në bazë të kafkës etj. 

 

i) Ekzaminimi shkencor i dokumenteve – kjo degë e forenzikës ka për detyrë që t’i kryejë 

ekspertizat e dorëshkrimeve dhe t’i zbuloj rastet e falsifikimeve në dokumentet kontestuara. 

 

j) Toksikologjia ligjore – merret me analizat e lëngjeve trupore me qëllim të përcaktimit të 

pranisë ose mungesës së alkoolit, drogës dhe të helmeve. Ndihmon ekspertimin mjekoligjor në 

studimin e dëmtimit të shëndetit dhe të vdekjes së personit, këto që ndodhin nga helmet e 

ndryshme dhe shkaku i së cilës mund të jetë aksidental ( sidomos tek fëmijët e vegjël, të dehurit) 

vetëvrasjet ( tek personat me depresion ose sëmundje psikike) ose vrasje. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Shkencat_ligjore#Balistika_ligjore
https://sq.wikipedia.org/wiki/KROMATOGRAFIA#cite_note-1
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k) Traseologjia – Studion gjurmët e këmbëve, të mjeteve të transportit, të veglave të thyerjes dhe 

ato më pak të njohura në praktikë si gjurmët e veshëve, dhëmbëve, buzëve, thonjve ose të cilit do 

objekt tjetër, pamjen e jashtme të të cilit ato mund ta pasqyrojnë. 

 

l) Psikiatria forenzike – është degë e specializuar e psikiatrisë e cila gjenë zbatimin në 

kriminologjinë shkencore dhe merret me studimin e raportit ndërmjet psikikës njerëzore dhe 

zbatimit të ligjit. Në çështjet kriminale përcaktohet shkalla e përgjegjshmërisë së autorëve për të 

gjykuar. 

 

ll) Forenzika digjitale – ka për detyrë zbulimin, ekzaminimin dhe krahasimin e të dhënave nga 

mediet elektronike, aparatet foto e video, ose të gjeturat në telefonat mobil, që lidhen me çështjet 

kriminale e përbëjnë prova për çështjet penale. Gjithashtu merret me zhvillimin e algoritmeve e 

softuerëve për të ndihmuar ekzaminimet ligjore. 

 

 

3.7 Drejtoria e Forenzikës në Kosovë  

 

Drejtoria e Forenzikës ne Kosovë ose Teknika Kriminalistike ekziston si Departament i hetimit të 

Krimit (Divizioni i hetimeve) pranë Policisë së Kosovës. Kjo drejtori paraqet vendin ku 

bashkohen copëzat e dëshmive të krimeve të ndryshme në një mozaik i cili shërben për të 

zbardhur rastet penale.  

 

Me kalimin e kohës, Drejtoria e Forenzikës së Kosovës ka përparuar shumë në kuptimin e 

profesionalizimit, si me kuadro ashtu edhe me mjete të sofistikuara për zbulimin dhe vërtetimin e 

veprave të ndryshme penale. Është e themeluar në fund të vitit 1999 dhe në fillim ka funksionuar 

si njësi.  

 

Ndër vite, e posaçërisht tani, ka përparuar shumë në të gjitha aspektet. Është e organizuar në dy 

nivele: nivelin qendror i cili është përgjegjës për territorin e tërë Republikës së Kosovës për 

veprat më të rënda penale, dhe nivelin lokal nëpër qendra të ndryshme të Kosovës. Njësitë 

Regjionale Forenzike ekzistojnë edhe në Prishtinë, Pejë, Gjilan, Prizren, Ferizaj dhe Mitrovicë 

dhe merren me rastet më të lehta penale.  

 
Nga viti i kaluar Drejtoria e Forenzikës së Kosovës ka filluar me përdorimin e Metodës 

Kromatografike për analizën e mostrave të eksplozivëve . Me përdorimin e metodës 

kromatografike, në vazhdim, Kosova nuk do të ketë nevojë të dërgoj jashtë vendit mostrat për 

analizën e eksplozivëve sepse ajo do të zhvillohet në vendin tonë. Më herët, MPB-ja ishte e 

detyruar që mostrat t’i dërgojmë  jashtë vendit, në Bullgari, Austri, Kroaci e Shqipëri dhe kjo 

kishte një kosto të lartë financiare, Ky është një moment i rëndësishëm më zhvillimin e forenzikës 

kosovare kur kemi parasysh se , sot në botë, jeta e qytetarëve është në rrezik nga përdorimi i 

llojeve të ndryshme të mjeteve eksplozive nga ekstremistët dhe terroristët.  

 

 
3.8 Ushtrime 

 

Pjesëmarrësve gjatë këtij prezantimi do t’iu prezantohet një shembull praktik dhe pas punës në 

grupe ata do të japin mendimet e tyre lidhur me shembullin dhe zgjidhjet që mendojnë lidhur me 

rastin e paraqitur. 
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Shembull praktik  

 

Shtëpia ka qenë e bukur, e madhe dhe e rrethuar me kopsht të rregulluar me shumë kujdes. Përveç 

shtegut të asfaltuar, i tërë kopshti ka qenë i mbuluar me barë dhe lule. 

 

Edhe pse koha ka qenë e fresket dhe me shi, dritarja në anën e pasme të katit të parë të shtëpisë ka 

qenë e hapur dhe perdet valëviteshin në erë. 

 

Sipas fjalëve të zonjës së shtëpisë, bashkshorti i saj ka mbetë vet në shtëpi rreth ores 17:00 kur ajo 

me fëmijë ka dalë. Bashkëshorti, biznismen, ka qenë i zënë në dhomë të punës. Dera 

automatikisht mbyllej me qelës. Rreth orës 20:00, kur zonja ështe kthyer në shtëpi, dryni i derës 

ka qenë ne gjendje të zakonshme, ashtu që ajo e ka hapur me çelës. Bashkëshortin e ka gjetur të 

shtrirë në dysheme të dhomës së punës. Ka qenë i përgjakur dhe i vdekur. 

 

Viktima ka qenë e veshur thjeshtë – me farmerka dhe pullover të zi. Gjendej i shtrirë në shpinë, 

kurse përreth trupit në tepih shtrihej njollë e madhe e gjakut. Nga mesi i gjoksit shihej dorëza e 

metalit të një objekti të mprehtë dhe të hollë. Përveç gërvishjes në nyjen e grushtit të dorës së 

djathtë, në shikim të parë nuk vëreheshin lëndime tjera.  

 

Por, dhoma ishte në rrëmujë. Kundërmonte në alkool dhe në një anë të saj gjendej karrika e thyer. 

Xhami i vitrinës me libra gjithashtu ishte i thyer. Dollapi me pije të forta alkoolike ishte i hapur, 

ndërsa në dysheme gjendeshin copa të xhamit nga gotat dhe shishet e thyera. Nëpër dysheme 

ishin të shpërndara sendet nga tavolina e punës – letra, llaptopi, syzat, telefoni mobil. 

 

Dritarja ishte e hapur, ndërsa korniza e saj dukej e papastert. Në pjesën e poshtme vëreheshin disa 

copëza të baltës nga shiu, ndërsa në dorëzën e saj Po ashtu gjendej një njollë e vogël, e errët.     

Kamerat e sigurisë, të cilat zakonishtë janë të kyçura 24 orë, atë mbrëmje ishin të shkyçura. 
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Hyrje 

 

Ky modul trajnimi do të prek aspekte të ndryshme të infrastrukturës ligjore me të cilën do të 

punojnë të gjithë prokurorët brenda sistemit prokurorial si, Kodin Penal të Republikës së 

Kosovës, Kodin e Procedurës Penale, Ligjit mbi Kompetencat e Zgjeruara të Konfiskimit por 

njëkohësisht do të trajtohen edhe materiale tjera juridike relevante për përdorim si Rruga drejt 

Konfiskimit, një doracak ky i hartuar nga zyrtarë ligjor ndërkombëtar, Udhëzimin e 

Kryeprokurorit të Shtetit të dt. 14.01.2014, Manual për Udhëzim për Prokurorët si dhe aktgjykime 

të GJEDNJ-së dhe vet gjykatave vendore. 

 

 

Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Familjarizohen me veprimet, kompetencat dhe çështje tjera me rëndësi në  procedurë 

penale në lidhje me ngrirjet, sekuestrimet dhe konfiskimet; 

- Familjarizohen me praktikat e gjykatave vendore dhe ndërkombëtare rreth trajtimit të 

rasteve kur është vendosur edhe për konfiskim dhe që këto praktika të barten edhe brenda 

sistemit prokurorial; 

- dallojnë qartë bazat e ndryshme të vendimeve të prokurorëve rreth ngrirjes, sekuestrimit 

dhe konfiskimit; 

- Zgjerojnë njohurit se si duhet të veprohet kur paraqitet një rast potencial me konfiskim. 

  

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Ky modul do të përfshijë raste studimore nga GJEDNJ, gjykata vendore, ligjërata teorike dhe 

praktike dhe një fokus të posaçëm do ta zë diskutimi mes ligjëruesit dhe pjesëmarrësve të 

trajnimit. Rëndësi e veçantë do ti jepet pikëpamjeve të vet pjesëmarrësve rreth problemeve 

ligjore, zgjidhjeve të propozuara dhe të metat e vendimeve të marra nga prokurorët dhe gjykatësit 

ngase kjo metodologji siguron analizë gjithëpërfshirëse të situatave ligjore me të cilat 

hipotetikisht mund të përballen nesër edhe vet pjesëmarrësit gjatë praktikimit të ligjit rreth 

dispozitave relevante të ngrijës, sekuestrimit dhe konfiskimit. 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga të pjesëmarrësit pritet që të jenë fizikisht prezent gjatë çdo ore të trajnimeve dhe njëkohësisht 

edhe pjesëmarrje aktive në diskutime, debate, pyetje, komente dhe shprehje të pikëpamjeve në 

mënyrë plotësisht të hapur dhe në një ambient ku edhe ligjëruesi edhe pjesëmarrësit do të 

konsiderohen debutues të një tryeze të rrumbullakët. 

 

 

Burimet 

 

Gjatë këtij moduli do të shfrytëzohen prezantime dhe material të përgatitur nga ligjëruesi i këtij 

moduli si dhe ligjet relevante si: 

- Kodin Penal të Republikës së Kosovës, 

- Kodin e Procedurës Penale,  
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- Ligjit mbi Kompetencat e Zgjeruara të Konfiskimit, 

-  Doracaku Rruga drejt Konfiskimit,  

- Udhëzimi i Kryeprokurorit të Shtetit të dt. 14.01.2014,  

- Manual për Udhëzim për Prokurorët, 

- Aktgjykime të GJEDNJ-së dhe vet gjykatave vendore, 

- Dhe material tjetër. 

 

 

Përmbledhje 

 

Ky modul trajnimi do të ketë në total 5 sesione, ku një sesion ka 3 orë, që i bie se ky modul ka në 

dispozicion 15 orë.  

 

Sesioni i parë do të ketë të bëj me prezentimin dhe diskutimin e një aktgjykimi të GJEDNJ-së. 

Sesioni i dytë do të ketë të bëj me diskutimin rreth dispozitave të KPP-së. 

Sesioni i tretë do të ketë të bëj me diskutimin rreth dispozitave relevante të KPRK-SË. 

Sesioni i katër do të diskutoj rreth LKZK-së. 

Sesioni i pestë do të ketë për objekt diskutimi një aktgjykim të gjykatave vendore. 
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1. Objekt sudimi - Aktgjykimi i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

 

1.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion përfituesit do të kenë rastin të njihen me një rast praktikë të vendosur nga gjykata 

evropian për të drejtat e njeriut që ka të bëj me trafikim të narkotikëve. Përmes këtij rasti 

përfituesi do të njihen me bazën ligjor që është përdorur dhe mënyrën e vendosjes. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

 Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Familjarizohen me praktikat e gjykatave vendore dhe ndërkombëtare rreth trajtimit të 

rasteve për konfiskim  

- Praktika e mira ndërkombëtare të barten edhe brenda sistemit prokurorial; 

 

 

1.3    Aktgjykimi i GJEDNJ-së, Arcuri vs. Italia. 

 

GJYKATA EVROPIANE PËR TË DREJTA TË NJERIUT 

GJYKATA ( SEKSIONI I DYTË) 

 

RASTI ARCURI DHE TRE TË TJERË KUNDËR ITALISË 

( Aplikacioni nr. 52024 /99) 

 

VENDIM 

 

STRASBURG 

5 korrik 2001 

 

 

FAKTET 

Aplikuesit Rocco Arcuri, Anna Maria Mussurici, Mirko Arcuri dhe Greta Guarino janë nënshtetas 

italianë, që kanë lindur më 1933, 1951, 1974 dhe 1970. Ata jetojnë në Turin. Aplikuesi i tretë 

është djali i dy aplikuesve të parë, që janë çift i martuar. Aplikuesi i katërt është vajza e aplikuesit 

të dytë. Aplikuesit janë prezantuar para Gjykatës nga z. Barone, avokat i cili e ushtron profesionin 

në Milano. 

 

A. Rrethanat e rastit: 

 

Faktet e rastit, siç dorëzohen nga aplikuesit, mund të përmblidhen si vijon; 

Përderisa aplikuesi i parë dyshohej se është anëtar i organizatës kriminale të involvuar në 

trafikim të narkotikëve zyra e Prokurorisë së Turinit ka nisur procedurën kundër tij me 23 

tetor 1995 për aplikim të masave preventive të disponueshme sipas Aktit nr.1423 të 27 

dhjetorit 1956 dhe Aktit nr.575 të 31 majit 1965, të amendamentuar me Aktin nr.646 të 13 

shtatorit 1982. Zyra e Prokurorisë ka kërkuar sekuestrimin e një numri asetesh që i përkisnin 

aplikuesit të parë dhe/ose aplikuesve tjerë. 
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Në një urdhër të datës 31 tetor 1995 Presidenti i Divizionit të Gjykatës së Qarkut në Turin i 

specializuar në masa preventive ka dhënë urdhrin për sekuestrim të aseteve në fjalë ku 

përfshiheshin tetë vetura, disa parcela toke dhe apartamente , aksionet e dy kompanive 

private dhe dokumente të shumta. Ai ka theksuar se inspektimet e kryera nga brigada anti 

mafia (DIA) ka treguar mospërputhje ndërmjet mjeteve financiare të aplikuesit dhe 

aktiviteteve të tij ligjore afariste dhe të ardhurave të deklaruara.  

 

Gjatë procedurave  paraprake janë marrë në pyetje dy aplikuesit dhe dëshmitarë të shumtë, 

raportet e kontabilistëve dhe ekspertëve të financave janë përpiluar dhe transkriptet e 

bisedave të regjistruara telefonike janë dorëzuar në sekretarinë e gjykatës. Gjykata Po ashtu 

ka urdhëruar prodhimin e dokumenteve specifike në lidhje me procedurat tjera gjyqësore që 

janë zhvilluar kundër aplikuesit të parë dhe/ose personave tjerë të dyshuar se i përkasin 

organizatave të llojit mafioz. Të gjithë aplikuesit, të përfaqësuar nga avokati i zgjedhur nga 

ata, kanë marrë pjesë në procedurat për aplikim të masave preventive. 

 

Në një urdhër të 13 qershorit 1997 që ishte dorëzuar në Sekretari me 24 korrik 1997 

divizioni i Gjykatës së Turinit, të specializuar për masat preventive ka vendosur ta vë 

aplikuesin e parë nën mbikëqyrje të policisë, kombinuar me një urdhër për qëndrim të 

detyrueshëm në qarkun e Turinit për katër vite. Divizioni special gjithashtu ka urdhëruar 

konfiskimin, sipas nenit 2 (3), paragrafi i tretë, i Aktit nr. 575 të 1965, të aseteve të 

aplikuesit të sekuestruara paraprakisht. 

 

Gjyqtarët e divizionit special kanë theksuar së pari se ndërmjet 1959 dhe 1980 aplikuesi i 

parë ka qenë dënuar për një numër mashtrimesh, nxitje për prostitucion, sulm, detyrim, 

burgim fals, paturpësi vulgare në vend publik, përdorim i çeqeve të pavlera, posedim i 

paligjshëm i armëve të zjarrit, bankrotim mashtrues dhe shoqërim me kriminelë.  

 

Gjithashtu, nga një numër dokumentesh të gjetura në shtëpinë e aplikuesit të parë rezultoi se 

ai ishte në kontakt të afërt me persona që ishin pjesë e krimit të organizuar. Më tej, 

procedurat për fajde dhe shoqërim me persona mafioz  po zhvilloheshin kundër aplikuesit të 

parë. Pa dyshim, në procedurat penale për shoqërim me kriminelë paraburgimi është 

revokuar, megjithatë ai fakt nuk i ka parandaluar gjyqtarët të marrin në konsideratë  se është 

“e mundshme” që ai person është i involvuar në organizatën kriminale, se ka huazuar para 

me përqindje tejet të larta të interesit dhe se ai ka kërcënuar me jetë ata që nuk kanë paguar 

me kohë borxhin. Mbajtja e vazhdueshme e një të akuzuari është arsyetuar kur ka pasur 

“probabilitet të madh” se ata janë fajtorë, përderisa aplikimi i masave preventive do të mund 

të bazohej në një shkallë më të ulët të probabilitetit.  

 

Për sa i përket situatës financiare të familjes Arcuri, divizioni special i gjykatës ka observuar 

se ishte shumë vështirë të rindërtohet historia e aktiviteteve të ndryshme ekonomike të 

ndërmarra nga aplikuesi i parë sepse ai nuk ka mbajtur të dhëna zyrtare për aktivitetet e tij. 

Në çfarëdo rasti, ishte e qartë prej dëshmisë të prodhuara se së paku një pjesë e pasurisë së 

madhe të aplikuesit të parë ishte fituar në mënyrë të paligjshme, pasi që ishin të ardhura prej 

veprave të tij penale të bankrotimit fals, përdorimit të çeqeve të pavlera, tregtisë së 

paligjshme me diamante dhe fajdeve. Për më tepër aplikuesit nuk kanë ofruar dëshmi sipas 

të cilës do të tregonin se ato të ardhura ishin fituar në mënyrë të ligjshme. Pa dyshim, një 

pjesë e aseteve zyrtarisht i përkisnin aplikuesve të dytë, tretë dhe të katërt, megjithatë 

divizioni special ka gjetur se tërë pasuria e familjes është krijuar nga aplikuesi i parë i cili 

pasi ishte nënshtruar procedurave të shumta gjyqësore, e ka parë të rrugës të transferojë disa 

asete në emër të dy fëmijëve dhe për ta bërë gruan partnere në aktivitetet  e tij afariste.  
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Aplikuesit kanë apeluar kundër urdhrit të 13 qershorit 1997. 

 

Në një urdhër të 2 shkurtit 1998 Gjykata e Apelit e Turinit ka mbështetur vendimin e 

gjykatës së qarkut. Ka observuar, inter alia se divizioni special i gjykatës ka gjetur se 

aplikuesi i parë ishte i rrezikshëm për shoqërinë në bazë të deklaratave të bëra në 

procedurat tjera gjyqësore nga pentiti përkatës të Mafias, që kanë bashkëpunuar përmes 

dëshmisë substanciale dhe kanë treguar se aplikuesi i parë është endur në qarqet kriminale 

së paku deri në fillim të 1990. Transkripti i bisedave të regjistruara telefonike ka treguar se 

aplikuesi i parë i ka kërcënuar borxhlinjtë ashpër. Për sa i përket deklaratës së tij se mjetet e 

tij financiare do të mund të shpjegoheshin ekskluzivisht përmes aktiviteteve të tij ligjore si 

biznesmen, Gjykata e Apelit konsideron se pasuria e familjes Acuri është krijuar prej të 

ardhurave të aktiviteteve kriminale. Më tej, mungesa e dokumentacionit të saktë ka bërë të 

pamundur vlerësimin e profitit real të cilin e ka arritur aplikuesi i parë prej transaksioneve 

përkatëse të biznesit. Gjithashtu kishte dëshmi që tregonin se aktivitetet ligjore të familjes 

Acuri kanë filluar, janë zhvilluar dhe mirëmbajtur me të ardhurat e veprave penale të kryera 

nga aplikuesi i parë. 

 

Gjykata e Apelit, së fundi ka vërejtur se, sipas ligjit zakonor të Gjykatës së Kasacionit, 

asetet të cilat ishin subjekt i masës preventive në lidhje me pronën nuk duhet ti përkasin 

formalisht personit i cili duket se është rrezik për shoqërinë, pasi që i fundit thjeshtë mund ti 

përdorë ato de facto sikurse të ishte pronar. Aplikuesi i parë nuk ka menduar se transferi i 

aseteve specifike tek aplikuesi i tretë dhe i katërt e ka bërë të pamundur që ai ti përdorë ato 

si ka dëshiruar. Për sa i përket aplikuesit të dytë , edhe nëse do të ishte e vërtetë se ai ka 

qenë i përfshirë në një numër të aktiviteteve afariste, aplikuesi i parë ka mbajtur pak a 

shumë rolin fillestar në menaxhimin dhe organizimin e atyre aktiviteteve.  

Aplikuesit kanë paraqitur një ankesë në bazë të ligjit. Në opinionin e 3 korrikut 1998 që  u 

dorëzua në Sekretariat me 12 shtator 1998 Gjykata e Kasacionit e ka shkarkuar apelin e 

aplikuesve, duke mbështetur Gjykatën e Apelit në Turin që ka dhënë arsye logjike dhe të 

përshtatshme për të gjitha pikat e konfliktit ndërmjet palëve.  

 

B. Ligji vendor relevant 

 

Në përputhje me seksionin 2 (3 ) të Aktit nr. 575 të 31 majit 1965, gjatë procedurave për 

aplikim të masave preventive kundër personit të dyshuar për anëtarësim në organizatë të 

tipit mafioz, Gjykata e Qarkut mund të lëshojnë një vendim te arsyeshëm, qoftë edhe të 

mocionit të vet, që do të urdhëronte sekuestrimin e pronës në disponueshmëri direkte ose 

indirekte të personit kundër të cilit janë iniciuar procedurat,  kur ka dëshmi të 

pamjaftueshme rrethanore, sikurse mospërputhja e madhe ndërmjet stilit të tij të jetesës dhe 

të hyrave të tij të dukshme, për të treguar se prona në fjalë krijon të ardhura prej aktiviteteve 

të paligjshme ose ri investime. Së bashku me implementimin e masave preventive Gjykata e 

Qarkut do të urdhërojë konfiskimin e çfarëdo malli të sekuestruar që nuk dëshmohet të jetë 

fituar ligjshëm. Gjykata e Qarkut do ta revokojë urdhrin për konfiskim kur shkarkohet 

aplikimi i masave preventive ose kur tregohet se prona në pyetje ishte fituar në mënyrë të 

paligjshme.  

 

ANKESAT  

 

1. Aplikuesit kanë deklaruar se masa preventive e konfiskimit ka shkelur të drejtën e tyre 

për të gëzuar pronën, siç garantohet në Nenin1 të Protokollit nr.1. 
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2. Mbështetja në nenin 6 §§1 dhe 3 të Konventës, aplikuesit janë ankuar në padrejtësitë 

për aplikim të masave preventive.  

LIGJI  

 

1. Aplikuesit kanë deklaruar se masa preventive e konfiskimit ka shkelur të drejtën e tyre për 

të gëzuar pronat, siç garantohet në Nenin 1 të Protokollit nr.1. Ai Nen thotë:  

“çdo person ligjor ose fizik ka të drejtën të gëzojë pronën e tij. Asnjë nuk duhet të deprivohet prej 

pronës së vet përveç kur një gjë e tillë është në interes dhe subjekt i kushteve të siguruara me ligj 

dhe përmes parimeve të përgjithshme të ligjit ndërkombëtar. 

 

Dispozitat pasuese, në asnjë mënyrë, nuk do të shkelin të drejtën e Shtetit për të zbatuar ligjet e 

tilla pasi është e domosdoshme të kontrollohet përdorimi i pronës në pajtim me interesat e 

përgjithshme ose të sigurojë pagesën e taksave ose kontributet a gjobat tjera”. 

Gjykata thekson se konfiskimi pa dyshim përbënte ndërhyrje në të drejtat e aplikuesve për gëzim 

të  pronës të tyre (shih M V. Italisë, aplikacioni nr, 12386/86, Vendimi i Komisionit i 15 Prillit 

1991, Vendimet dhe Raportet (DR) 70, f. 59 , në fq. 99).  

 

Gjykata theksoi se asetet e prekura nga konfiskimi, që konsiderohen nga Gjykata se janë fituar në 

mënyrë të paligjshme dhe synon të parandalojë aplikuesin e parë, i cili, sipas gjykatave Italiane, 

do të mund të përdorte asetet direkt ose indirekt për të krijuar profit për veten ose për organizatën 

kriminale të cilës dyshohet se i përkiste, në dëm të komunitetit.  

 

Kështu, edhe pse masa në fjalë ka dërguar deri tek deprivimi i pronës, ajo ka arritur kontrollin e 

përdorimit të pronës brenda kontekstit të paragrafit të dytë të Nenit 1 të Protokollit nr.1 që i jep 

shtetit të drejtën të adaptojë “ ligjet e tilla nëse është nevoja të kontrollojë përdorimin e pronës në 

pajtim me interesin e përgjithshëm” ( shih Agosi kundër Opinionit të Mbretërisë së bashkuar, i 

datës 24 tetor 1986, seria A nr. 108, f. 17 S 51 et seq dhe Handyside kundër opinionit të 

Mbretërisë së Bashkuar, datës 7 dhjetor 1976, Seritë A nr. 24, pp. 29 dhe 30  S S 62-63).   

 

Për sa i përket përputhshmërisë me kushtet e atij paragrafi, Gjykata thekson se konfiskimi i 

aseteve të aplikuesit është urdhëruar sipas seksionit 2 ( 3 ) të Aktit 1965. Pra ishte ndërhyrje e 

udhëzuar me ligj. 

 

Gjykata thekson më tej se konfiskimi ka synuar parandalimin e përdorimit të paligjshëm , në një 

mënyrë të rrezikshëm për shoqërinë, të aseteve origjina e paligjshme e të cilave nuk është 

vërtetuar. Për këtë konsideron se qëllimi i ndërhyrjes i shërben interesit të përgjithshëm ( shih 

Raimondo kundër Italisë, opinion i datës 22 shkurt 1994, Seritë A nr 281-A , f.17 S 30 dhe 

Vendimi i Komisionit në M kundër Italisë të cituar më lartë, f 59, në p 100). Pa marrë parasysh, 

mbetet të përcaktohet nëse kjo ndërhyrje ishte proporcionale me qëllimin e përgjithshëm. 

 

Në këtë aspekt, Gjykata thekson se masa e ndërmarrë formon një pjesë të politikës për parandalim 

të krimit, konsideron se në implementimin e një politike të tillë legjislatura duhet të ketë një 

marzhë më të gjerë të mirëkuptimit për sa i përket ekzistencës së problemit i cili prekë interesin e 

publikut që kërkon masa të kontrollit dhe mënyrën e përshtatshme për të aplikuar masa të tilla.  

Më tej Gjykata observon se në Itali problemi i krimit të organizuar ka arritur një nivel shumë 

brengosës. 

 

Profitet e mëdha të krijuara nga këto organizata prej aktiviteteve të tyre të paligjshme i japin atyre 

një nivel të autoritetit që e vë në rrezik sundimin e Ligjit brenda shtetit. Mjetet e përdorura për të 

luftuar këtë autoritet ekonomik, sidomos masën e konfiskimit në të cilën janë ankuar, mund të 
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duken thelbësore për ndjekje penale të suksesshme të organizatës kriminale ( shih opinionin 

Raimondo të cituar më lartë, f.17 S 30 dhe vendimin e Komisionit në M kundër Italisë të cituar 

më lartë, f101) 

 

Gjykata nuk mund të nënvlerësojë rrethanat specifike në të cilat janë ndërmarrë veprimet nga 

legjislatura Italiane. Megjithatë, ka një detyrë për të kënaqur veten se të drejtat e garantuara nga 

Konventa respektohen në cdo rast. 

 

Gjykata thekson se në këtë rast seksioni 2 ( 3 ) i Aktit 1965 përcakton se kurdo që ka “ dëshmi të 

pamjaftueshme të rrethanave” prezumimi se prona e personit të dyshuar për anëtarin në organizatë 

kriminale përfaqëson të ardhura prej aktiviteteve të paligjshme ose është fituar me ato të ardhura. 

 

Çdo sistem ligjor e njeh prezumimin e faktit ose të ligjit. Konventa me siguri se nuk I ndalon 

prezumimet e tilla në parim.Megjithatë, e drejta e aplikuesve për të gëzuar pronën e vet implikon 

ekzistencën e një garancioni efektiv gjyqësor. Më pas, Gjykata duhet të shqyrtojë, duke 

konsideruar ashpërsinë e masave preventive, nëse procedurat në gjykatat Italiane i kanë dhënë 

aplikuesve mundësinë e paraqitjes sërastit të tyre tek autoritetet përgjegjëse ( shih, mutatis 

mutandis, opinioni Agosi cituar më lartë, f.18S 55).  

 

Në këtë aspekt, Gjykata thekson se procedurat për aplikim të masave preventive janë zhvilluar në 

prezencë të të dyja palëve në tri gjykata – Gjykatën e Qarkut, Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën e 

Kasacionit. Në veçanti, aplikuesit, duke udhëzuar avokatin e zgjedhur vet, ishin në gjendje të 

bënin vërejtje dhe të sjellin dëshmi për të cilat ata mendonin se ishin të domosdoshme për të 

mbrojtur interesant e veta që tregon se të drejtat e mbrojtjes janë respektuar.  

 

Po ashtu, Gjykata vëren se Gjykatat Italiane nuk kanë mundur ti bazojnë vendimet e tyre në 

dyshime të thjeshta. Ato është dashur të vendosin dhe të vlerësojnë objektivisht faktet e dorëzuara 

nga palët dhe nuk ka asgjë në dosje që sugjeron se ata kanë vlerësuar dëshminë e paraqitur tek ata 

në mënyrë arbitrare. 

 

Në të kundërtën, gjykatat Italiane kanë bazuar vendimet e tyre në dëshmi të zhvilluara kundër 

aplikuesit të parë që tregonin se ai ishte në kontakt të rregullt me anëtarët e organizatave 

kriminale dhe se kishe mospërputhje të mëdha ndërmjet burimeve të tyre financiare dhe të 

ardhurave të tij.   

 

Po ashtu gjykatat vendore kanë analizuar me kujdes situatën financiare të aplikuesve tjerë dhe 

natyrën e raporteve të tyre me aplikuesin e parë dhe kanë konkluduar se të gjitha asetet e 

konfiskuara kanë mundur të blihen vetëm përmes ri investimit të z. Rocco Accuri me profitet e 

paligjshme dhe de facto janë menaxhuar nga ai, duke i atribuuar titullin ligjor tre aplikuesve të 

fundit në mënyrë që ti shmangej mundësisë së konfiskimit të aseteve në fjalë ( shih , mutatis 

mutandis , Autorino kundër Italisë, aplikacioni nr. 39704/98, Vendimi i Komisionit i datës 21 maj 

1998, i pa raportuar) .  

 

Më tej, qëllimi preventiv i konfiskimit e ka arsyetuar aplikimin e tij imediat pavarësisht nga 

ndonjë apel ( shih opinionin Raimondo të cituar më lartë, f. 17 S 30)  

 

Duke qenë kështu, duke pasur parasysh marzhën e mirëkuptimit të Shteteve kur ato “ kontrollojnë 

përdorimin e pronës në pajtim me interesin e përgjithshëm” , sidomos në kontekst të politikës së 

krimit të dizajnuar për të luftuar krimin serioz, Gjykata konkludon se ndërhyrja në të drejtat e 

aplikuesit për të gëzuar pronën nuk ishte disproporcionale me qëllimin legjitim ( shih opinionin 



274 

 

Raimondo të cituar më lartë , p.17 S 30 dhe Vendimin e Komisionit në M kundër Italisë të cituar 

më lartë, f.120) 

 

1. Rezulton se kjo ankesë duhet të refuzohet si qartazi e pabazuar, në pajtim me Nenin 35 SS 

3 dhe 4 të Konventës.  

2. Aplikuesit janë ankuar për padrejtësinë e procedurave për aplikim të masave preventive. 

Ato janë mbështetur në Nenin 6 SS 1 dhe 3 të Konventës, pjesët relevante të së cilës: 

“1. Ne përcaktimin e të drejtave dhe obligimeve të veta civile ose të çfarëdo aktakuze 

kundër tij , çdokush ka të drejtë për dëgjim … ose tribunal…të drejtë… 

3. Cdokush i akuzuar për vepër penale ka të drejtat minimale si vijon:  

(a) Të informohet drejtë, në gjuhen të cilën e kupton dhe në detaje, për natyrën dhe 

shkakun e akuzës kundër tij;  

(b) Të ketë kohë dhe mjete adekuate për përgatitjen e mbrojtjes së tij;  

(c) Të mbrojë veten personalisht ose përmes asistencës ligjore të zgjedhjes së tij ose nëse 

nuk ka mjete të mjaftueshme për të paguar asistencën ligjore ti ofrohet e njejta pa 

pagesë në rast se ashtu kërkojnë interesat e drejtësisë;  

(d) Të marrë në pyetje dëshmitarët kundër tij dhe të sigurojë pjesëmarrjen dhe marrjen ne 

pyetje të dëshmitarëve në emër të tij nën të njëjtat kushte sikurse dëshmitarët kundër 

tij”.  

Gjykata, së pari, duhet të përcaktojë nëse dispozita në të cilën mbështetet është e aplikueshme në 

rastin në fjalë. 

 

Gjykata përsëritë se, sipas çështjes së ligjit të institucioneve Kushtetuese, masat preventive të 

udhëzuara nga Aktet Italiane të 1956, 1965 dhe 1982 , që nuk involvojnë të gjeturat e fajësisë, por 

janë dizajnuar për të parandaluar gëzimin e fitimit nga vepra penale, nuk janë të krahasueshme me 

“sanksionet” kriminale ( shih opinionin Raimondo të cituar më lartë, p.20 S 43; Ciulla kundër 

Italisë 22 shkurt 1989, Seritë A no.148, p.17 S 39, Guzzardi kundër Italisë opinioni i 6 nëntorit 

1980, Seritë A nr39 p.37 S 100 dhe Vendimi i Komisionit në M kundër Italisë i cituar më lartë në 

pp 94-98).  

 

Pra, procedurat nën ato dispozita nuk kanë involvuar “ përcaktimin e aktakuzës” ( shih opinion 

Raimondo të cituar më lartë, p.20 S 43 dhe opinionin Guzzardi të cituar më lartë p.40 S 108) 

Paragrafi i tretë i Nenit 6 që ka të bëjë me të drejtat e personave të akuzuar për vepër penale nuk 

aplikohet në këtë rast.  

 

Duhet të përcaktohet tutje nëse procedurat e paraqitura kundër aplikuesit kishin të bëjnë me “ të 

drejta civile dhe obligime” brenda kuptimit të paragrafit të Nenit 6.  

 

Gjykata thekson në këtë aspekt, se neni 6 aplikohet në çfarëdo veprimi ku çështja subjektive është 

“monetare” për nga natyra dhe është ndërtuar në një shkelje të supozuar të të drejtave me natyrë 

“monetare” ( shih Raimondo opinionin e cituar më lartë , p,20 S 43 dhe Edicionet Periscope 

kundër  Francës të 26 marsit 1992, Seritë A nr. 234-B, p.66 S 40) .  

 

Duke qenë kështu, Neni 6 S 1, nën kontekstin civil, është i aplikueshëm në procedurat në fjalë. 

Aplikuesit kanë supozuar se vendimet e gjykatave vendore janë bazuar në shtrembërim të fakteve 

dhe në gabime të ligjit , se ta janë parandaluar prej së dëshmuari se prona e tyre është blerë në 

mënyrë të ligjshme dhe se në cdo rast autoritetet kanë kthyer mbrapa barrën e provës duke 

prezumuar se prona në pyetje është fituar në mënyrë të paligjshme. Ky prezumim, sipas tyre, 

është bazuar në dyshime të thjeshta e jo në dëshmi të sjella gjatë procedurave.  
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Gjykata përsëritë se nuk është detyrë e saj të merr rolin e gjykatave vendore. Është primare për 

autoritetet nacionale, sidomos për gjykata, të zgjedhë problemet e interpretimit të legjislacionit 

vendor dhe të vlerësojë faktet ( shih ndër shumë autoritete tjera Brualla Gomez de la Torre kundër 

Spanjës 19 dhjetor 1997 , Raportet mbi gjykimet dhe vendimet 1997-VIII, p 2955 S 31 , dhe 

Edicionet March Gallego S,A kundër Spanjës 19 shkurt 1998 p.290 S 33 ) Nuk është detyrë e  

 

Gjykatës të zëvendësojë vlerësimin e vet të  fakteve me atë të gjykatave vendore ose  të marrin 

vendim nëse elementet përkatëse janë pranuar si duhet si dëshmi mirëpo në vend të kësaj duhet të 

shqyrtojnë nëse procedurat e zhvilluara si tërësi, duke përfshirë edhe mënyrën në të cilën është 

pranuar dëshmia, kanë qenë të drejta ( shih, ndër autoritetet tjera , Doorson kundër Holandës 26 

mars 1996, Raportet 1996-II, p.470 S 67 dhe Va Mechelen dhe të tjerët kundër Holandës , 23 prill 

1997 , raportet 1997-III, p.711 S 50).  

 

Sic ka theksuar më lartë Gjykata, nën Nenin 1 të Protokollit nr. 1, procedura për aplikimin e 

masave preventive janë zhvilluar në prezencë të të dyja palëve dhe me respekt për të drejta të 

mbrojtjes para tri gjykatave tjera. Ato gjykata nuk mund ti bazojnë konkludimet e tyre në dyshime 

të thjeshta dhe japin arsyet e tyre në të gjitha pikat e çështjes që do të thotë se është shmangur  

çfarëdo rreziku i arbitrimit.  

 

Në vijim, kjo ankesë duhet të refuzohet si e pabazuar, në pajtim me Nenin 35 SS 3 dhe 4 të kësaj 

Konvente. 

 

PËR KËTO ARSYE , GJYKATA UNANIMISHT 

Deklaron se aplikacioni është i papranueshëm. 

Erik Fribergh                                   Christos Rozakis 

Sekretar                                               President 
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2. Dispozitat e KPP lidhur me konfiskimin dhe sekuestrimit 

 

2.1 Hyrje  

 

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet dispozitat e KPP lidhur me sekuestrimi, provat që kërkohen për 

konfiskimin e pasurisë së përdorur, në kryerjen e veprës penale, ngrirja sipas nenit 264 të KPP-së, 

urdhri ndalues nga neni 265 i KPP-së, ndalimi i pasurisë sipas nenit 266 të KPP-së, konfiskimi i 

përkohshëm sipas nenit 267 të KPP, kërkesa për masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë dhe 

përcaktimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Familjarizohen me veprimet, kompetencat dhe çështje tjera me rëndësi në  procedurë 

penale në lidhje me ngrirjet, sekuestrimet dhe konfiskimet; 

- Zbatojnë drejtë dizpozita lidhur me ngrirjen, sekuestrimi dhe konfiskimin 

 

 

2.3 Sekuestrimi 

 

Sekuestrimi është masë e përkohshme, e paraparë me nenin 112.1 të KPP-së, ndërsa pjesa 

kryesore e këtij neni është paragrafi 1, që thotë se: 

 

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. 

 

Pra sendet që mund të sekuestrohen sipas nenit 112.1 të KPP-së janë si në vijim:  

 

1. sendet që mund të përdoren si prova (vetura); 

2. Sendet që kanë mundësuar kryerjen e v.p (shtëpia ku është gjetur droga); 

3. Sendet që konsiderohen dobi pasurore. 

 

Për qëllime të debatit: Çka kuptojmë me DOBI PASURORE? 

 

Ndërtoni situata dhe argumentoni për ndonjërën nga veprat penale si  më poshtë se a mund ta 

përdorni nenin 112.1 të KPP-së, dhe nëse po, argumenti se si mund ta bëni një gjë të tillë? 

 

• Vjedhja me makinë? 

• Transportimi i drogës? 

• Prostitucioni në motel? 

• Transportimi i migrantëve? 

• Kryerja e operacioneve të kundërligjshme në spital? 

• Interpretoni këto dhe situata tjera hipotetike! 
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Pas debatimit të rasteve hipotetike si më lart, është koha të futemi thellë në interpretimin e nenit 

112.1 të KPP-së, ose më saktë fjalës MUNDËSIM, ngase pjesa tjetër e fjalisë është e qartë dhe pa 

ndonjë frazë apo fjalë që lejon dykuptimësinë. Megjithatë, fjala “mundësuar” ka një konotacion të 

gjerë të interpretimit. 

 

Neni 19 i KPP-së nuk ka ndonjë term sqarues për fjalën MUNDËSUAR e as neni 120 i KPRK-së 

andaj na mbetet vetëm Fjalori i Gjuhës Shqipe si alternativë e të kuptuarit të saktë të kësaj fjale.  

 

Fjalori i Gjuhës Shqipe thotë që: 

 

“Bëhet e mundshme diçka, krijohen mundësitë e nevojshme për diçka. Mundësohet krijimi 

(zhvillimi) i diçkaje”; 

“Bëj të mundshme diçka, krijoj mundësitë e nevojshme për diçka. Mundëson lindjen (rritjen) e 

diçkaje”. 

 

Pas sqarimeve dhe debateve të zhvilluara, a ka ndokush që tani mendon më ndryshe në lidhje me 

rastet hipotetike të cilat i morëm shembull si më lartë? 

 

Sipas nenit 112.5, prokurori mund të urdhërojë sekuestrimin për një afat prej 5 ditësh. Kurse 

prokurori mund të kërkoj nga gjykata të lëshoj urdhrin për sekuestrimin e pasurisë. Neni 112 nuk 

është konsistent sepse në nenin 112 përdor termin “sekuestrim i përkohshëm” ndërsa në nenin 267 

të KPP-së përmend termin “konfiskimi i përkohshëm” ndërsa që nëse analizohen mirë këto dy 

dispozita ligjore, atëherë vijmë në përfundimin se bëhet fjalë për të njëjtin institut juridik por të 

emetuar me dy terme të ndryshme dhe realisht të panevojshme sepse përdorimi i dy termeve për 

praktikisht të njëjtin send, mund të krijojë paqartësi mes praktikuesve të ligjit.  

 

Më tej neni 112.6 përcakton që tek sekuestrimi vendosen njohtimet se hyrja nuk është e lejuar dhe 

nëse dikush e bën një gjë të tillë, mund ti nënshtrohet arrestimit.  

 

1. PROVAT QË KËRKOHEN PËR KONFISKIMIN E PASURISË SË PËRDORUR NË 

KRYERJEN E VEPRËS PENALE NGA NNEI 283 TË KPP 

 

• Cili është testi që prokurorët duhet ta dëshmojnë para gjykatës se një pasuri ka mundësuar 

kryerjen e veprës penale? 

 

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: 

 

       2.1. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është përdorur drejtpërdrejt 

për kryerjen e veprimit në mbështetje të veprës penale; 
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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 

 

1.4 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 

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. 

 

 

2.4 Ngrirja sipas nenit 264 të KPP-së 

 

Ngrirja mund të bëhet për vepra penale nga neni 90 i KPRK-së (vini re, kjo nuk kërkohet tek 

sekuestrimi) dhe bën fjalë për ndalimi i shitjes, shkëmbimit të pronësisë ose tërheqjen nga 

llogaria. 

 

Neni 264 përcakton se kjo është kompetencë e Prokurorit të Shtetit; është konkluzion i njëanshëm 

dhe pa njohtim dhe se kundërshtimi mund të bëhet tek në seancën pasuese.  

 

Ngrirja mund të urdhërohet për çdo ndërtesë, pasuri e paluajtshme, pasuri e luajtshme ose aset që 

tregojnë prova të artikulueshme që tregojnë dyshim të bazuar se: 

 

1. është përdorur në veprën p. nën hetim; 

2. është provë e v.p. nën hetim; 

3. është fituar nga v.p. nën hetim. 

 

Kur është fjala për llogarinë financiare të të pandehurit, ngrirja e llogarisë financiare mund të 

ndodhë: 

• Kur ka të ardhura nga vepra penale nën hetim; 

• Janë përdorur në kryerjen e vazhdueshme të veprës penale nën hetim. 

 

Ngrirja e tillë e llogarisë financiare ka efekt ngase: 

• Banka ndalon çfarëdo aktiviteti; 

• Banka nuk është përgjegjëse ndaj mbajtësit të llogarisë; 
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• Çdo palë që pranon këtë urdhër merr masat e arsyeshme që ti bindet urdhrit. 

 

Është shumë me rëndësi të mbahet mend se urdhri i tillë mund të lëshohet vetëm njëherë (264.5) 

dhe vlen 72 orë ndërsa në raste të ngutshme, mund të ngrihet përkohësisht edhe nga NJIF-i për 48 

orë. Po punohet në drejtim të asaj që gjykata (më vonë ndoshta edhe prokuroria) nga objekti i 

gjykatës dhe e lidhur drejtpërdrejtë me bankën ta bëj ngrirjen. 

 

 

2.5 Urdhri ndalues nga neni 265 i KPP-së 

 

• Menjëherë pas lëshimit të urdhrit nga neni 264, prokurori i paraqet kërkesë GJPP-së për 

urdhrin ndalues sipas nenit 265 të KPP-së. KËRKESA PËRMBAN: 

1. Kopjen e urdhrit për ngrirje të përkohshme; 

2. Përshkrimin e provave të artikulueshme që arsyetojnë urdhrin (specifikimi në detaje i 

informatës, 19.1.1.30 i KPP-së); 

3. Përshkrimin e arsyeve për ndalim të shitjes, shkëmbimit apo tërheqjen e llogarisë; 

4. Identitetin e personave që kanë interes pasuror në pasurinë e përshkruar. 

• GJPP-ja lëshon urdhrin ndalues kur plotësohet shkaku i bazuar; apo rrefuzohet ose 

lëshohet urdhri para skadimit të urdhrit për ngrirje të përkohshme. Urdhri ndalues (265.6) 

vlen për 30 ditë dhe urdhri i dërgohet institucionit financiar dhe palës tjetër për të cilën 

është lëshuar urdhri. Po ashtu urdhri u dorëzohet të të pandehurit dhe tjerëve që kanë 

interes pasuror. Më pas GJPP cakton shqyrtimin brenda 3 javësh (në një rast gjykatësi as 

pas 3 vitesh nuk ka mbajtur këtë seancë) ku GJPP-ja mund të marrë parasysh prova apo 

dëshmitar në mbështetje të urdhrit ndalues kurse prokurori dhe i pandehuri mund të 

paraqesin prova apo dëshmitar në favor të tyre. 

 

 

2.6 Ndalimi i pasurisë sipas nenit 266 të KPP-së 

 

Pra tashmë rasti ka kaluar tek GJPP dhe i njëjti sipas nenit 266.6 të KPP-së: 

- mund ta refuzojë ndalimin e pasurisë dhe urdhëron lirimin e menjëhershëm apo  

- konfirmon ndalimin  e pasurisë dhe lëshon urdhër ndalimi afatgjatë. 

 

Sipas nenit 266.7 të KPP-së, në përfundim të shqyrtimit, AAPSK mund të urdhërohet që ta 

administrojë pasurinë e sekuestruar dhe është me rëndësi tyë bëhet dallimi mes ngrirjes sepse 

shfrytëzuesi vazhdon shfrytëzimin e pasurisë por nuk mund ta shesë apo shkëmbejë, e cila situatë 

nuk qëndron tek sekuestrimi. Kështu për të pasur më të qartë dallimin mes ngrirjes dhe 

sekuestrimit do ti referohemi tabelës si më poshtë: 
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2.7 Konfiskimi i përkohshëm sipas nenit 267 të KPP-së 

 

Vini re një detaj mjaft të rëndësishëm ngase neni 267 I KPP-së lidhet drejtpërdrejtë me nenin 112 

të KPP-së dhe nëse KPP nuk lexohet dhe studiohet me vëmendje të duhur, atëherë praktikuesi i 

ligjit mund të ketë problem me afatin ligjor të paraparë me nenin 267.4 e të cilin do ta shtjellojmë 

më poshtë. 

 

Fillimisht neni 267 i KPP-së parasheh që pasuria mund: 

 

1. Ti kthehet pronarit sipas nenit 116 të KPP-së; 

2. Të mbahen si provë dhe/apo të konfiskohet. 

Ajo që është me rëndësi dhe që nuk guxon të harrohet është neni 267.4 që kërkon që brenda 60 

ditësh duhet të kërkohet nga prokurori masë e përkohshme për sigurimin  e kërkesës për sigurimin 

e pasurisë. Nëse prokurori nuk e bën një gjë të tillë, atëherë gjykata ka mundësi që në kërkesën e 

mbrojtësit të të pandehurit ta lirojë pasurinë nga sekuestrimi i përkohshëm sepse prokurori nuk ka 

përcjellë hapat procedural të konfiskimit pavarësisht meritave dhe bazueshmërisë së kërkesës për 

konfiskim. 

 

Për më tepër detaje do të ndihmoj harta e procesit të konfiskimit  e paraqitur si më poshtë: 
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2.8 Kërkesa për masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë 

 

Prokurori paraqet kërkesë me shkrim ku përcaktohet pasuria dhe dyshimi i bazuar se pasuria në 

fjalë: 

1. Është rrjedhojë e v.p. nën hetim; 

2. Përdorur ose ka pasur për qëllim të përdoret në kryerjen e veprës penale, 

3. Por edhe kritereve tjera të parapara me nenin 268.2 të KPP-së. 

 

2.8.1 Masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë 

 

Ky nenë është shumë i rëndësishëm dhe kjo ka të bëj veçmas me prokurorët që kanë në dorë një 

mjet të fuqishëm si për rritjen e buxhetit të vendit përmes konfiskimit të aseteve ashtu edhe 

reduktimit të humbjeve, përmes zhvlerësimit të aseteve më mbajtjen e tyre për një periudhe të 

paarsyeshme në depon e AAPSK-ë.   

Pra ky nen ka të bëj me kërkesën me shkrim nga ana e prokurorit tek gjykata për shitjen e aseteve 

kur: 

 

• Kur ka shpenzime të mëdha për administrimin, ushqimin apo vendosjen në depo; 

• Kur vlera e pasurisë mund të humbet; 

• Shitja bëhet në bazë të nenit 8 të ligjit për AAPSK-në, 03/L-141. 

• Të hyrat nga shitja mbahen në xhirollogari të AAPSK-së tek BQK-ja. 

 

Më pas vjen neni 270 që flet për kundsrdtyimet e palët e treat, pastaj neni 271 që flet për 

kundërshtimet nga I pandehuri, neni 272 që flet për mbajtjen e shqyrtimit për urdhrin mbi masat e 

përkohshme dhe nenit 273 që flet për urdhrin për masë të përkohshme. 

 

Pas këtij neni kalohet në fazën e procedurës penale pas ngritjes së aktakuzës. 

 

2.8.2 Përcaktimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale 

 

Ky nen përcakton atë se çka konsiderohet dobi pasurore dhe sikurse shihet nga leximi i nenit 276, 

rrjedh se ligji bën fjalë për një terminologji gjithëpërfshirëse, të cilin nen secili praktikues i ligjit 
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duhet ta ketë parasysh me rastin e paraqitjes së kërkesave për konfiskim, e veçanërisht në 

aktakuzat e prokurorëve. 

 

1. Pasuria që është fituar direkt nëpërmjet veprimeve që përbëjnë vepër penale është DOBI 

PASURORE; 

2. Mjetet e përfituara direkt si rezultat i veprimeve që përbëjnë vepër penale janë DOBI 

PASURORE; 

3. Pasuria e blerë me mjetet e përfituara direkt nga veprimet që përbëjnë v.p. është DOBI 

PASURORE; 

4. Mjetet e përfituara indirekt si rezultat i veprimeve që përbëjnë v.p., si interesi, fitimi bruto 

etj. janë DOBI PASURORE; 

5. Pasuria e blerë me mjetet e përfituara në mënyrë indirekte sipas paragrafin 4 të këtij neni 

është DOBI PASURORE. 

 

Pra cili është testi që duhet të provoj prokurori para gjykatës së çka paraqet dobi pasurore? 
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3. Dispozitat e KPRK 

 

3.1 Hyrje  

 

Gjatë këtij sesioni trajnues do të trajtohet marrja e sendit nga neni 69 i KPRK-së, baza e konfiskimit të 

dobisë pasurore sipas nenit 96 të KPRK-së, kushtet dhe mënyra e konfiskimit të dobisë pasurore 

sipas nenit 97 të KPRK-së dhe ligji mbi kompetencat e zgjeruara të konfiskimit.  

 

 

3.2 Objetivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë drejtë dispozita lidhur me konfiskimin e dobisë pasurore; 

- Identifikojnë  kushtet dhe mënyrat e konfsikimit të dobisë pasurore; 

- Interpretojnë drejtë ligji mbi kompetencat e zgjeruara të konfismimit 

 

 

3.3 Marrja e sendit nga neni 69 i KPRK-së 

 

Neni 69 i KPRK-së përcakton që sendet e përdorura apo të destinuara për kryerje të v. penale apo 

që janë rezultat i kryerjes së veprës penale do të konfiskohen. Pra, kemi të bëjmë me dispozitë të 

karakterit detyrues dhe nuk është në dëshirën e prokurorit apo gjykatësit nëse do ta zbatojë apo jo 

një nen të tillë. 

 

Ndërsa paragrafi 2 i këtij neni përcakton që sendet konfiskohen edhe kur nuk janë pronë e kryesit, 

nëse është në dobi të sigurisë së përgjithshme ose për arsye të moralit dhe nuk ndikon dëmshëm 

mbi të drejtat e palës së tretë për kompensimin nga kryesi. 

 

Megjithatë, para se prokurori apo gjykata të vendosin mbi konfiskimin në bazë të këtij neni, duhet 

të kihet parasysh edhe neni 73.2 i KPRK-së që përcakton se dënimi duhet të jetë në proporcion 

me peshën e veprës dhe me sjelljet dhe rrethanat e kryesit si dhe neni 62.2.7 i KPRK-së  që 

përcakton se konfiskimi është dënim plotësues.  

 

Diskutoni mbi disa vepra penale dhe argumentoni me pro ose kundër nëse sendet e përdorura 

duhet të konfiskohen apo jo? 

 

 

3.4 Baza e konfiskimit të dobisë pasurore sipas nenit 96 të KPRK-së 

 

Neni 96 përcakton që askush nuk mund të mbajë dobinë pasurore të fituar me anë të kryerjes së 

veprës penale. Dobia pasurore sipas paragrafit 1 të këtij neni konfiskohet nga gjykata e cila 

konstaton kryerjen e veprës penale sipas kushteve të parapara ligjore. 

 

Përderisa është e qartë se çka thotë ky nen është jetike për zbatuesit e ligjit që kodet ti lexojnë në 

tërësi dhe ti studiojnë ato ndërsa zbatimin gjithmonë ta bëjnë në pajtim me dispozitat tjera 

relevante. Në këtë drejtim për të kuptuar më qartë këtë nen, na ndihmon edhe neni 120.34 i 

KPRK-së që përcakton se Dobia Pasurore është “çfarëdo pasurie e cila fitohet drejtpërdrejtë ose 

tërthorazi nga vepra penale. Pasuria e cila fitohet tërthorazi nga vepra penale përfshinë pasurinë 

në të cilën çfarëdo pasurie që drejtpërdrejtë është fituar nga vepra penale më vonë është 
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konvertuar, transformuar apo përzier, si dhe të ardhurat, kapitalin apo dobitë tjera ekonomike të 

fituara ose realizuara për pasurinë e tillë në çfarëdo kohe që prej kryerjes së veprës penale”.  

 

 

3.5 Kushtet dhe mënyra e konfiskimit të dobisë pasurore sipas nenit 97 të KPRK-së 

 

Megjithatë ka situata kur konfiskimi sipas nenit 96 të KPRK-së është i pamundur dhe KPRK ka 

paraparë një zgjidhje të problemit edhe në këtë situatë dhe kjo është në nenin 97 që përcakton se: - 

Kur konfiskimi nuk është i mundshëm, atëherë kryesi detyrohet të paguaj shumën e të hollave që i 

përgjigjet dobisë pasurore. 

 

Ndërsa neni 97.2 përcakton se: – dobia konfiskohet kur pasuria i është bartur pa kompensim apo 

nuk i përgjigjet vlerës reale, ose personi në fjalë e ka ditur ose është dashur ta dijë se dobia është 

krijuar me vepër penale. 

 

Megjithatë, çështja më kontestuese paraqitet në nenin 97.2 ngase flet poër konfiskimin nga një 

palë e tretë. 

 

Për sa i përket konfiskimit nga një palë e tretë, dispozitat e KPRK-së dhe të KPP-së dallojnë në 

mënyrë mjaft të konsiderueshme, gjë që krijon dykuptimësi, dhe me mundësi që të shpie në 

probleme serioze të zbatimit në të ardhmen. 

 

Në paragrafin (2) të nenit 97 të KP-së lejohet konfiskimi nga palët e treta kur ata i kanë marrë 

dobitë pasurore pa ‘kompensim’ apo më pak sesa vlera e vërtetë, duke e ditur (apo kur ata është 

dashur ta dinë) se dobia pasurore është marrë përmes krimit. Kur transferi i dobive është bërë tek 

anëtari i familjes, barra e dëshmisë i kalon anëtarit të familjes për të dëshmuar se “e ka 

kompensuar vlerën e plotë”. Këto dispozita janë në përgjithësi të pranueshme për t’i përmbushur 

kushtet e standardeve ndërkombëtare. 

 

Në të njëjtën kohë, neni 278 i KPP-së, e parasheh një barrë edhe më të lartë të dëshmisë, duke 

theksuar se përfitimet kriminale që i tranferohen/kalohen palëve të treta mund t’i nënshtrohen 

konfiskimit vetëm në tri raste:  

 

• Të ardhurat nga vepra penale janë kaluar nga posedimi i të pandehurit; 

• kalimi ka qenë për një shumë substancialisht më të ultë se sa çmimi real i tregut dhe,  

• ka prova se i pandehuri ende kontrollon ose shfrytëzon të ardhurat nga vepra penale. 
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4. Ligji mbi kompetencat e zgjeruara të konfiskimit  

 

4.1 Hyrje  

 

Në këtë session trajnim do të trajtohet ligji mbi kompetencat e zgjeruara të konfiskimit 

respektivisht neni 6,7 dhe 8 i ketij ligji. 

 

 

4.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Interpretojnë drejtë dispozitata e ligjit mbi kompetencat e zgjeruara të konfiskimit 

- Zbatojnë drejtë neni 6,7 dhe 8 të këtij ligji 

 

1. Neni 6 i LKZK-së është neni kryesor i këtij ligji që  kur ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 

2013 është menduar si ligji kryesor që do të sjellë deri te konfiskimi i pasurisë së 

paligjshme. Fatkeqësisht deri më tani një gjë e tillë nuk ka ndodhur andaj të gjithë 

zbatuesit e ligjit duhet të japin maksimumin që një situatë e tillë të ndryshojë në të 

ardhmen. 

 

Neni 6 i LKZK-së flet për konfiskimin e pasurisë pas aktgjykimit dënues që do të thotë se 

për të qenë në gjendje për të zbatuar këtë ligj dhe ketë nen specifikisht, fillimisht i 

pandehuri duhet të shpallet fajtor për njërën nga veprat penale për të cilat do të flasim më 

poshtë. 

 

Pra sapo që aktgjykimi dënues të bëhet i plotfuqishëm, prokurori ka 30 ditë afat që me një 

KËRKESË të paraqitur tek gjyqtari të ofrojë prova për të treguar shkak të bazuar se: 

 

• I pandehuri ka fituar pasuri tjera – që nuk kanë qenë dobi pasurore nga ato vepra penale 

për të cilat është dënuar; 

• Pasuritë tjera janë marrë pas dt. 31 dhjetor 1999; 

• Të hyrat legjitime kanë qenë të pamjaftueshme për të mundësuar blerjen e atyre pasurive; 

• I pandehuri ka qenë i përfshirë në sjellje të ngjashme me ato për të cilat është shpallur 

fajtor; 

• Sjellja e tillë do të mundësonte blerjen e atyre pasurive tjera.  

 

Pra prokurori sipas nenit 6.2 të LKZK-së duhet të provojë tri elementet e para të nenit 6.1.1 deri 

6.1.3 dhe se neni 6.2 i LKZK-së përcakton se gjykata refuzon kërkesën e prokurorit i cili duhet të 

dëshmojë shkakun e bazuar për kriteret nga neni 6.1.1 – 6.1.3. 

 

Pra nuk ka nevojë për aktakuzë tjetër, pas aktgjykimit dënues; mjafton një kërkesë e thjeshtë e 

paraqitur nga prokurori; prokurori ka 30 ditë afat pas aktgjykimit dënues; dhe se nuk duhet të 

pritet kjo periudhë 30 ditëshe por ndërkohë të identifikohet e gjithë pasuria. 

 

Ndërsa që prokurori mund të aplikoj këtë nen vetëm nëse i pandehuri është shpallur fajtor për 

njërën nga veprat penale nën kapitujt e KPRK-së si në vijim: 

 

• Vetëm për ato v. p. nga: 

•  XV – v.p. kundër njerëzimit; 
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• XXIII – v.p. kundër narkotikëve; 

• XXIV - - krimi i organizuar; 

• XXV – v.p. kundër ekonomisë; 

• XXXIV – kundër korrupsionit zyrtar ose kundër detyrës zyrtare. 

 

2. Neni 7 i LKZK-së 

Për të zbatuar nenin 7 të LKZK-së duhet të plotësohen kriteret ligjore si në vijim: 

 

• Kur i pandehuri vdes; 

• Procedura vazhdon kundër pasurisë që zëvendëson të pandehurin; 

• Kur vlera e pasurisë tejkalon shumën prej 1.000 euro; 

• Vazhdimi i procedurës është në interes të drejtësisë. 

 

Pra për dallim nga dispozitat e KPP-së që nuk lejojnë vazhdimin e procedurës penale kur i 

pandehuri vdes, ngase në atë rast pushohet procedura penale, LKZK ka rregulluar edhe këtë 

situatë dhe tash vendin e të pandehurit e zë pasuria e tij edhe nëse i njëjti ka vdekur përderisa 

zhvillohet dhe nuk ka përfunduar ende procedura penale kundër tij. 

 

3. Neni 8 I LKZK-së 

 

Për të zbatuar nenin 7 të LKZK-së duhet të plotësohen kriteret ligjore si në vijim: 

 

• Kur i pandehuri është në arrati; 

• Kur vlera e pasurisë tejkalon shumën prej 5.000 euro; 

• Vazhdimi i procedurës është në interes të drejtësisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 

5. Rast studimor nga gjykatat vendore 

 

5.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion përfituesit do të kenë rastin të njihen me një rast praktikë te vendosur nga gjykata 

vendore ka të bëj me veprën penale –vjedhje e rëndë. Përmes këtij rasti përfituesi do të njihen me 

bazen ligjor që është përdorur dhe mënyrën e vendosjes. 

 

 

5.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Familjarizohen me praktikat e gjykatave vendore rreth trajtimit të rasteve kur është 

vendosur edhe për konfiskim 

 

 

5.3 Rast studimor “vjedhja e rëndë” 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PML. Nr. 140/2016 (Gjykata e Apelit, PAKR. 

515/15, GJTH – DKR Prishtinë, PKR.nr. 136/15)  

RASTI H. Vs. LIDHUR  ME  VEPRËN  PENALE – VJEDHJE E RËNDË nga neni 327.2.1 

dhe 2.7 të KPRK-së 

 

FAKTET: 

Vepra penale vjedhje e rëndë nga neni 237 paragrafi 2. 1 dhe 2.7 të KPRK-së, është kryer në 

qytetin e Podujevës, nga tre persona duke vepruar si anëtar të grupit, prej të cilëve dy janë madhor 

dhe një është i mitur dhe që të tretë janë nga Mitrovica.  

 

Vepra penale e vjedhjes së rëndë është kryer në një argjendari në Podujevë, ashtu që sipas 

deklaratës së të miturit, në cilësinë e të dyshuarit, i njëjti gjersa ishte duke pirë kafe në një kafeteri 

në Podujevë, një person i panjohur deri atëherë iu kishte afruar dhe i kishte ofruar shpërblim në 

para nëse e kryen një vjedhje në një argjendari! Sipas deklaratës së të miturit, i njëjti kishte marrë 

udhëzimet për kryerjen e vjedhjes nga i pandehuri tjetër madhor, duke i mbushur grushtet e dorës 

disa herë me zinxhir ari dhe pastaj në këmbim të kësaj kishte marrë 280.00 € si shpërblim e që i 

mituri më pastaj e kishte blerë një biçikletë në vlerë prej 300.00€ €, e cila biçikletë iu kishte 

konfiskuar nga policia.  

 

Sipas deklaratës së të pandehurit madhor, ai kishte shkuar me veturë BMË X5, nga Mitrovica në 

Podujevë së bashku më të miturin dhe një person tjetër, e që më pastaj sërish janë kthyer së 

bashku në Mitrovicë me veturën BMË x5. I pandehuri ka deklaruar se veturën BMË X5 ia kishte 

huazuar personit të tretë dhe se vetë ai nuk ka marrë pjesë në vjedhje, Po ashtu ka deklaruar që 

pas kryerjes së vjedhjes, personi i tretë e ka shitur arin e vjedhur në shumë prej 3,000.00 € dhe 

pastaj i kanë ndarë nga 1,000.00 € secili prej tre kryerësve. I pandehuri ka deklaruar se edhe më 

parë e ka pasur një vjedhje para 2-3 vjetëve për të cilën edhe e ka vuajtur dënimin. 

 

I pandehuri i tretë është në arrati dhe nuk ka mund të jetë i kapshëm për organet e drejtësisë! 

I dëmtuari respektivisht pronari i argjendarisë ka deklaruar se i është vjedhur argjendaria e tij, 

duke shtuar se pas shikimit të kamerave të sigurisë të cilat i kishte të vendosura në lokalin e tij, ka 
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parë disa persona duke lëvizur në mënyrë të dyshimtë para lokalit të tij, me një veturë BMË X5. I 

dëmtuari iu ka bashkangjitur ndjekjes penale të prokurorit të shtetit dhe ka kërkuar kompensimin 

e dëmit.   

 

FAKTET - VEPRIMET E PROKURORIT TË SHTETIT dhe GJPP-së 

 

Pas fillimit të procedurës penale nga ana e prokurorit të shtetit, duke i ndërmarrë veprimet 

hetimore, prokurori i shtetit, me dt.03.09.2014, ka paraqitur kërkesë për sekuestrim të veturës 

BMË X5, ndërsa me dt. 05.09.2014, GJPP lëshon urdhëresë për sekuestrim të veturës BMË X5. 

Në Urdhëresën e GJPP-së, PPKR. Nr. 307/14, GJPP gjen se “në bazë të shkresave të lëndës dhe 

në bazë të provave të artikulueshme tregojnë dyshimin e bazuar se sendet të cilat janë sekuestruar 

konsiderohen se të njëjtat janë përdorur si mjete për kryerjen e veprës penale dhe sendet për të 

cilat kërkohet konfiskimi i përkohshëm konsiderohen se janë prova të veprave penale për të cilën 

tani janë duke u zhvilluar hetimet”. 

 

Pastaj, me datën 18.11.2014, prokurori kërkon lëshimin e urdhrit për shitjen e asetit në bazë të 

nenit 269.2 dhe 269.3 të KPP-së. Ndërsa më dt. 17.09.2014, Prokuroria Themelore dorëzon 

aktakuzën në gjykatën kompetente.  

 

Aktakuza është ngritur kundër 3 personave për të cilët ekziston dyshimi i bazuar mirë se e kanë 

kryer veprën penale vjedhje e rëndë, duke e përshkruar gjendjen faktike se këta tre persona janë 

nisur nga Mitrovica me veturën BMË X5 për në Podujevë, ku fillimisht e kanë vëzhguar mirë 

situatën pastaj kanë vjedhur 40 zinxhir ari në argjendarinë e sipër-përmendur, në vlerë prej rreth 

9,000.00 € dhe që të tretë pas kryerjes së vjedhjes janë kthyer së bashku me veturën BMË X5 për 

në Mitrovicë. Të akuzuarit arin e vjedhur e shesin në shumë prej 3,000.00 € dhe më pas paratë i 

ndajnë mes vete. Në aktakuzë përveç tjerash propozohet edhe konfiskimi i veturës BMË X5, 

mirëpo aktakuza nuk përmban asnjë arsyetim për konfiskimin e veturës! 

 

Aktakuza tek pjesa e propozimeve nuk figuron edhe propozimi për shikimin e video incizimeve, 

por në faqen e tretë të aktakuzës, prokurori argumenton pretendimet e tij bazuar edh në video 

incizimin mbi lëvizjet e të pandehurit M. H. Dhe të miturit, para dhe pas kryerjes së veprës 

penale.  

 

AKTGJYKIMI I GJYKATËS THEMELORE   

DEP. I KRIMEVE TË RËNDA 

 

Meqenëse i dyshuari i tretë është në arrati dhe procedura ndaj të miturit është veçuar dhe është 

ceduar (bartur) në Departamentin për të Mitur, aktgjykimi i  gjykatës themelore shpallet vetëm 

ndaj të akuzuarit të parë.  

 

I pandehuri shpallet fajtor dhe dënohet me dënim me burgim efektiv, prej 3.6 vite burgim, si dhe i 

shqiptohet dënimi plotësues i paraparë me nenin 69 paragrafi 1 të KPRK-së, për konfiskimin e 

veturës.  

 

Sipas arsyetimit të aktgjykimit të cilin e ka dhënë Gjykata Themelore, një dënim i tillë i është 

shqiptuar të pandehurit për faktin se, i pandehuri e ka pranuar fajësinë në mënyrë të sinqertë dhe 

është në moshë relativisht të re (33 vjeçar)?! Këto fakte gjykata i ka marrë parasysh si rrethana 

lehtësuese, ndërsa si rrethana rënduese i ka marr këto fakte: rrezikshmërinë shoqërore që e ka 

paraqitë vepra penale, mënyrën e kryerjes së veprës penale dhe se i pandehuri ka qenë i gjykuar 

edhe për 2 vepra penale tjera të ngjashme.  
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VENDIM I GJYKATËS SË APELIT 

 

Gjykata e Apelit duke vepruar sipas ankesës së të akuzuarit, e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore dhe prej 3.6 vite dënim me burgim, i shqipton dënim  nën minimumin e caktuar të 

paraparë me nenin 327, respektivisht i shqipton 2.6 vite dënim me burgim. Ndërsa të dënuarin e 

liron nga dënimi plotësues dhe ia kthen veturën e konfiskuar. 

 

Këtë dënim të shqiptuar respektivisht të ndryshuar nga Gjykata e Apelit, kjo gjykatë e arsyeton 

me faktin se edhe pse nuk ka gjetur shkelje esenciale procedurale, e njëjta ka gjetur se gjendja 

faktike nuk është vlerësuar drejtë, ngase ka pasur pranim të fajësisë nga i pandehuri! 

 

Gjykata e Apelit i tërheq vërejtjen Gjykatës Themelore se gabimisht e ka vlerësuar rrezikshmërinë 

shoqërore të veprës penale, me arsyetimin se rrezikshmëria përcakton që një vepër të parashihet si 

një vepër penale ndërsa mënyra e kryerjes është element i veprës penale.  

 

Gjykata e Apelit, vlerëson se rrethanat lehtësuese të vlerësuara nga gjykata e shkallës së parë por 

edhe pranimi i sinqertë i fajësisë nga ana e të pandehurit dhe ndryshimi i rrethanave familjare se 

është martuar, si dhe duke u bazuar në nenin 76.1.3 të KPPRK-së, paraqet bazë të mjaftueshme që 

të pandehurit ti shqiptohet dënim nën minimumin e paraparë me ligj.  

 

Duke e marr parasysh qëllimin e dënimit e që është: 

1.1. të parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë 

rehabilitimin e tij; 

1.2. të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale; 

1.3. të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara 

nga vepra penale; dhe 

1.4. të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

  

DËNIMI PLOTËSUES - Gjykata e Apelit, konsideron se konstatimi i GjykatëS  Themelore se 

“vetura  është përdorur nga i akuzuari për kryerjen e veprës penale me ç ’rast i njëjti me këtë 

veturë ka shkuar në vendin - shitoren ku e ka kryer veprën penale dhe më pastaj me të njëjtën 

veturë e ka bartur edhe mallin e vjedhur nga shitorja e të dëmtuarit”, është i paqëndrueshëm, 

ashtu që Gjykata e Apelit argumenton se “është vërtetuar në mënyrë të pakontestueshme vetëm 

fakti se vetura ka SHËRBYER si mjet udhëtimi prej Mitrovicës në Podujevë dhe anasjelltas, pra 

vetura nuk është përdorur apo ka qenë e destinuar për kryerjen e veprës penale apo rezultat i 

kryerjes së veprës penale”. 

 

Në rastin konkret edhe pse vet i pandehuri i cili është shpallur fajtor dhe është dënuar, me dënim 

burgu prej 2.6 vite, nga GJ.A, e ka pranuar se me veturën BMË X5, ka shkuar nga Mitrovica për 

në Podujevë me dy persona tjerë, e kanë kryer vjedhjen dhe me të njëjtën veturë sërish janë kthyer 

në Mitrovicë, prapëseprapë sipas GJ.A, vetura BMË X5 nuk konsiderohet se është përdorur si 

mjet për kryerjen e veprës penale të vjedhjes së rëndë, por sipas GJ.A. kjo veturë ka shërbyer 

vetëm si mjet udhëtimi apo transporti. Prandaj edhe nuk duhet konfiskuar dhe duhet ti kthehet 

pronarit të saj! 

 

(shih aktgjykimin e Gjykatës së Apelit, PAKR. Nr. 266/16, 6, kur lejon konfiskimin e 7 

automjeteve (vetura, traktor dhe kombajna), për veprën penale të kontrabandimit me migrantë 

nga neni 170.1 të KPRK-së dhe veprës penale, mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të 

paautorizuar të armëve sipas nenit 374.1 të KPRK-së, që në arsyetimin e saj, ky kolegj 
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gjykatësish përdor këtë argumentim ligjor se “...ka shqiptuar dënimet të cilat janë propozuar në 

marrëveshjen për pranimin e fajësisë e të cilat kanë kushtëzuar edhe marrjen e sendeve të 

përdorura dhe kanë shërbyer si mjete të kryerjes penale...”. Pra GJA pajtohet dhe konstaton se 

vetura, kombajnat dhe traktori duhet të konfiskohen sepse “janë sende të përdorura dhe kanë 

shërbyer si mjete të kryerjes së veprës penale...”. Ndërsa që nëse lexohet aktgjykimi i shkallës së 

parë, dispozitivi i saj thekson se vepra penale është kryer me anë të një autobusi).  

 

(Po ashtu, shih aktgjykimin PAKR. Nr. 115/15, kur GJA konstaton në faqen 3 të aktgjykimit, në 

rreshtat e fundit se “në seancën e shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se automjeti i të 

akuzuarit ka qenë i destinuar kryesisht për bartjen gjegjësisht kontrabandimin e migrantëve, nga 

neni 170.1 të KPRK-së, në rastin konkret për kryerjen e veprës penale, ngase automjeti në fjalë 

nuk ka qenë i përgatitur enkas për transportimin e migrantëve, prandaj edhe nuk mund të 

konsiderohet si mjet për kryerjen e veprës penale”.  

 

(shih aktgjykimin PAKR. Nr. 41/2016, tek vepra penale nga neni 273, Blerja, posedimi,     

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, kjo 

gjykatë ka vendosur të konfiskojë automjetin me të cilin është bartur narkotiku). 

 

AKTGJYKIMI I GJYKATËS SUPREME 

 

Pas paraqitjes së kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, nga ana e Prokurorit të Shtetit, më datën 

27.07.2016, GJ.S merr aktgjykim dhe përmbyllet kjo çështje penale përfundimisht.  

 

Gjykata Supreme, pas shqyrtimit të K.M.L të paraqitur nga prokurori, konstaton se kjo K.M.L  

është e pa bazuar. 

 

Po ashtu GJ.S gjen se, nuk është kontestuese se të pandehurit kanë shkuar me veturë nga 

Mitrovica në Podujevë dhe se që kanë kryer vjedhjen në vlerë prej 9,000.00 €.  

 

Gj.S, sqaron nenin 69.1, në këtë mënyrë, “sipas këtij neni duhet nënkuptuar çdo send me të cilin 

kryerësi është shërbyer me rastin e kryerjes së veprës penale me të cilën ka kryer veprën penale”, 

GJ.S me tutje sqaron se, sendi duhet të jetë i dedikuar apo përdorur për kryerjen e veprës penale, 

që me të, të jetë ndërmarrë veprimi i kryerjes së veprës penale ( psh. send për kryerjen e veprës 

penale është pushka apo revolja me të cilën është kryer vrasja, mjetet që shërbejnë për evitimin e 

pengesave etj.) 

 

Sipas GJ.S, “në çdo rast duhet të konstatohet se pikërisht është fjala për sendin i cili ka qenë i 

dedikuar apo i përdorur për kryerjen e veprës penale”, ndërsa në rastin konkret GJ.S, vlerëson se 

“automjeti i të pandehurit është përdorur vetëm si mjet transporti e jo mjet në kuptimin e 

dispozitës së lartcekur dhe në këtë mënyrë GJ.S, është pajtuar me konstatimin dhe vendimin 

e GJ.A, për lirimin e të pandehurit nga dënimi plotësues,  me të cilin i është kthyer 

automjeti të pandehurit! 

 

LIGJI VENDOR: 

Neni 327 

Vjedhja e rëndë 

 

1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse: 
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1.1. vepra është kryer duke thyer, kaluar apo depërtuar me forcë në veturat e mbyllura, 

ndërtesat, dhomat, arkat, sanduqet apo hapësirat tjera të mbyllura ose duke hequr 

pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme; 

      1.2. kryesi ka vepruar në mënyrë posaçërisht të rrezikshme apo të vrazhdë; 

      1.3. kryesi ka shfrytëzuar gjendjen e krijuar si rezultat i zjarrit, vërshimit, tërmetit apo    

fatkeqësive të tjera; ose 

      1.4. kryesi ka shfrytëzuar paaftësinë ose gjendjen tjetër të rëndë të personit tjetër. 

 

2. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi ose paragrafi 1. i këtij 

neni dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet, nëse: 

     2.1. pasuria apo shërbimi i vjedhur ka vlerë mbi pesëmijë (5.000) Euro; 

     2.2. pasuria e vjedhur shërben për qëllime fetare ose është vjedhur nga ndërtesa fetare 

           apo ndërtesa tjetër që shërben për mbajtjen e ceremonive fetare; 

    2.3. pasuria e vjedhur ka vlerë kulturore, fetare apo historike; ka rëndësi të posaçme 

           shkencore, teknike apo artistike; është pjesë e koleksionit publik, koleksionit privat të 

          mbrojtur apo e ekspozitës publike; ose është monument natyral apo objekt i natyrës nën 

          mbrojtje; 

   2.4. pasuria është vjedhur nga varri; 

   2.5. pasuria e vjedhur është armë; 

   2.6. kryesi ka pasur me vete armë apo mjet tjetër të rrezikshme; ose 

   2.7. kryesi ka vepruar si anëtar i grupit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në 

procedurë  
  

 

 

Zyhdi Haziri 

Kryetar i Gjykatës Themelore në Gjilan 

 

Elez Blakaj 

Prokuror në Prokurorin Speciale 

 
 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

 

Tabela e përmbajtjes – “ Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë” 

Hyrje ....................................................................................................................................... 295 
Objektivat e trajnimit ........................................................................................................... 295 

Metodologjia trajnuese ......................................................................................................... 295 
Pritjet nga pjesëmarrësit ...................................................................................................... 296 
Burimet ................................................................................................................................... 296 
Përmbledhje ........................................................................................................................... 296 

1. Thirrja, Urdhërarresti dhe Premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktisë 

vendqëndrimin ....................................................................................................................... 297 
1.1 Hyrje .................................................................................................................................. 297 
1.2 Objektivat e trajnimit ......................................................................................................... 297 
1.3 Thirrja ................................................................................................................................ 297 
1.5 Premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktise vendqëndrimin ......................................... 298 

1.7 Përmbledhje ....................................................................................................................... 298 

2. Ndalimi i të pandehurit për t’iu afruar vendit të caktuar dhe personave të caktuar, 

obligimi i të pandehurit për paraqitjen më të afërt në stacionin policor dhe dorëzania 299 
2.1 Hyrje .................................................................................................................................. 299 
2.2 Objektivat e trajnimit ......................................................................................................... 299 
2.3 Ndalimi i të pandehurit pet t’iu afruar vendit të caktuar dhe personave të caktuar .......... 299 

2.4 Obligimi i të pandehurit për paraqitjen më të afërt në stacionin policor ........................... 300 
2.5 Rast Praktik ....................................................................................................................... 300 

2.6 Përmbledhje ....................................................................................................................... 301 

3. Arresti shtëpiak, diversioni dhe paraburgimi ................................................................ 302 
3.1 Hyrje .................................................................................................................................. 302 

3.2 Objektivat trajnuese ........................................................................................................... 302 
3.3 Arresti shtëpiak .................................................................................................................. 302 

3.4 Diversioni .......................................................................................................................... 303 
3.5 Paraburgimi ....................................................................................................................... 303 

3.6 Rast Praktik ....................................................................................................................... 305 
3.7 Përmbledhje ....................................................................................................................... 305 

4.  Arresti shtëpiak ................................................................................................................ 306 
4.1 Hyrje .................................................................................................................................. 306 
4.2 Objektivat trajnuese ........................................................................................................... 306 

4.3 Arresti shtëpiak .................................................................................................................. 306 
4.4 Ushtrim praktik .................................................................................................................. 306 

5. Paraburgimi ....................................................................................................................... 308 
5.1 Hyrje .................................................................................................................................. 308 

5.5 Përmbledhje ....................................................................................................................... 309 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



295 

 

Hyrje 

 

Me qëllim të zbatimit të procedurës gjyqësore konform standardeve më të larta në mbrojtje të 

drejtave dhe lirive të njeriut sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës është e 

nevojshme prania e të pandehurit në procedurë penale.  

 

Lidhur me këtë Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Kosovës ka paraparë një sërë masash 

për të siguruar prezencën e të pandehurit në procedurë. Sipas KPPRK këto masa janë; 

- Thirrja,  

- Urdhërarresti, 

- Premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktisë vendqëndrimin, 

- Ndalimi i të pandehurit për t’iu afruar vendit të caktuar dhe personave të caktuar, 

- Obligimi i të pandehurit për paraqitjen më të afërt në stacionin policor, 

- Dorëzania, 

- Arresti shtëpiak, 

- Diverzioni dhe  

- Paraburgimi 

 

Përmes këtij moduli synohet që pjesëmarrësit të mësojnë zbatimin në praktikë të këtyre masave, 

problemet të cilat paraqiten me rastin e moszbatimit apo zbatimit jo të drejtë të këtyre dispozitave 

ligjore dhe efektin e tyre në procedurën gjyqësore.  

 

Pjesë e këtij moduli në veçanti nuk do të trajtohet masa e paraburgimit pasi që ai është 

parashikuar të jetë modul i veçantë, por për shkak të rëndësisë së kësaj mase si dhe kompleksitetit 

të trajtimit të këtyre masave, paraburgimi do të trajtohet ë mënyrë të përgjithësuar sa për të bërë 

ndërlidhjen e tij me masat tjera.  

 

Ky modul është bazuar në dispozitat e Kodit të ri të Procedurës Penale të cilat dispozita janë 

përshtatur për ketë modul dhe të cilat do të shpjegohen duke u dhënë sqarime dhe interpretime 

bazuar në praktikën gjyqësore. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Përkufizojnë kuptimin e masave për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë; 

- Gjejnë lidhshmërinë e këtyre masave me Liritë dhe të Drejtat e Njeriut; 

- Zbatojnë parimet–standardet mbi të cilat duhet mbështetur aplikimi i masave; 

- Shpjegojnë llojet e dyshimit e sidomos dyshimin e bazuar si kusht esencial; 

- Demonstrojnë praktikisht si duhet përpiluar kërkesa e prokurorit të shtetit për masat e 

prezencës së të pandehurit; 

- Përpilojnë një aktvendim për caktimin e masave për prezencën e të pandehurit në 

procedurë. 

 

Metodologjia trajnuese 

 

Gjatë këtij trajnimi do të përdoren metodat e kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike me shembuj të cilët do të punohen edhe nga vetë pjesëmarrësit, duke marrë 

pjesë në diskutime me prezantimin pas çdo prezantimi dhe ushtrimit. 



296 

 

 

Metodat që do të përdoren gjatë ligjërimit do të jenë: 

 

- Përdorimi i PowerPoint 

- Përdorimi i Flip Chart, 

- Diskutime në grupe, 

- Raste studimi, 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Pjesëmarrësit do të presin njohjen e masave që mund të përdoren për sigurimin e të pandehurit në 

procedurë penale. Po ashtu nga pjesëmarrësit pritet që të angazhohen në mënyrë aktive në 

zbatimin e trajnimit në formë të debatit, diskutimeve dhe trajtimit praktik të rasteve të studimit.  

 

 

Burimet 

 

Pjesëmarrësit e trajnimit përveç këtij materiali mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar edhe 

nga: 

 

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

- Kodi i Procedurës Penale 

- Deklarata Universale mbi të Drejtat e Njeriut  

- Konventa Evropiane për mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut 

 

 

Përmbledhje 

 

Në këtë modul kemi diskutuar për qëllimin e modulit, objektivat e trajnimit, metodat e të 

shpjeguarit, pritjet nga pjesëmarrësit si dhe burimet nga të cilat mundë të mësohet për masat  për 

sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë penale. 

 

Gjithashtu gjatë këtij moduli janë marr edhe sugjerime nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të 

shpjeguarit dhe shtjellimit të moduleve në përgjithësi në vazhdimësi. 
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1. Thirrja, Urdhërarresti dhe Premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktisë vendqëndrimin 

 

1.1 Hyrje 

 

Ky modul ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrëseve duke u mbështetur në dispozitat e 

Kodit të Procedurës Penale masat të cilat mund të përdoren për të siguruar pranin e të pandehurit 

në procedurat penale-gjyqësore i cili ka për qellim pengimin e rikryerjes se veprave penale për të 

zbatuar suksesshëm procedurën penale në çdo fazë. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë dispozitat e KPPRK-së lidhur me thirrjen, urdhërarrestin dhe premtimin e të 

pandehurit se nuk do të braktisë vendqëndrimin, që kanë për qëllim në pengimin e  

rikryerjes së veprave penale; 

- Zbatojnë suksesshëm procedurën penale lidhur me masat për prezencën e të pandehurit në 

procedurë. 

 

 

1.3 Thirrja   

 

Është formë themelore më e lehtë për sigurimin e të pandehurit në procedurë. E njëjta lëshohet - 

dërgohet nga gjykata, e cila përmban: Emrin dhe  adresën e gjykatës e cila dërgon thirrjen, emrin 

dhe mbiemrin e të pandehurit, përcaktimi i veprës penale, në të cilën dyshohet, vendi, data ,ora ku 

duhet të paraqitet,vula zyrtare dhe emri i gjyqtarit njëherit paralajmërohet se në rast mosparaqitjes 

të të pandehurit do të lëshohet urdhëresë me forcë për të shoqëruar në gjykatë. Në thirrje i 

pandehuri, njoftohet për të drejtat e tij për të cilën ka të drejtë të angazhoj mbrojtës njëherit për 

këtë ka obligim dhe pasojat ligjore në rast se i njëjti ndërron vendbanimin dhe nuk njoftohet 

gjykata për këtë. Nëse i pandehuri nuk është në gjendje të i përgjigjet thirrjes për shkak të 

sëmundjes ose pengesave tjera të pa evitueshme ai pyetet në vendin ku gjendet i pandehuri. 

 

 

1.4 Urdherarresti 

 

Gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm apo kryetari i trupit gjykues mund të lëshojnë 

urdhëresë sipas detyrës zyrtare apo me kërkesë të prokurorit të shtetit ndaj personit konkret kur i 

pandehuri pasi është thirrur me rregull nuk është paraqitur në gjykatë dhe nuk e arsyeton 

mungesën e tij apo thirrja nuk ka mundur t’i dorëzohet se është e qartë që i pandehuri i shmanget 

pranimit të saj. 

 

Urdhërarresti lëshohet me shkrim ku përfshin emrin dhe mbiemrin e të pandehurit, të dhënat tjera 

personale, përcaktimin e veprës, baza për të cilën ipet urdhri, vula zyrtare dhe nënshkrimi i 

gjyqtarit të cilin e kërkon, urdherarrest ekzekutohet nga policia e Kosovës e cila e informon të 

pandehurin në gjuhën që ai e kupton dhe më pas i njëjti shoqërohet forcisht dhe dërgohet para 

gjyqtarit te cilën e ka lëshuar urdhëresën.   

 

 



298 

 

1.5 Premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktise vendqëndrimin 

 

Kjo masë e prezencës së të pandehurit në procedure është një formë e lehtë e cila konsiston në 

kufizimin e lirisë të qarkullimit të të pandehurit  atëherë kur ekziston frika se gjatë zhvillimit të 

procedurës mund të largohet nga shteti për të shkuar në vend të panjohur apo edhe të fshihet 

atëherë  gjykata përgatit  procesverbalin duke kërkuar  nga i pandehuri  i cili premton se nuk do të 

largohet pa lejen e gjykatës  nga vendqëndrimi i prezantuar me parë, premtimi dhe njoftimi 

shënohet në procesverbal. Gjithashtu njoftohet i pandehuri se mund të caktohet paraburgimi –apo 

ndonjë masë më e ashpër p.sh. (dorëzani) po që se nuk i përmbahet premtimit dhe për këtë duhet 

të pasur parasysh se zbatimin e kësaj mase sepse është mundësi për revokim të saj për të cilën 

vendos gjykata. Kjo masë vendoset me aktvendim të lëshuar nga gjykata kompetente i cili vendim 

përmban hyrjen, dispozitivin, arsyetimin, dhe këshillat juridike, dhe kundër këtij vendimi lejohet 

ankesa por nuk e pezullon ekzekutimin e saj. 

 

 

1.6 Ushtrime  

 

Ushtrimi është një rast në praktik, ku do të diskutohet në grupe, ku secili grup ka udhëheqësin e 

grupit duke raportuar mendimet e grupit përkatës dhe për të bëre diskutime lidhur me thirrjen, 

urdherarrestin dhe format e saja, dhe në rast të shkeljes së premtimit nga i pandehuri se nuk do të 

braktise vendqëndrimin, si merret aktvendimi,  arsyetimi i saj që lidhen me kapitullin X te KPP-

së. 

 

 

1.7 Përmbledhje  

      

Për zhvillimin e procedurës penale mund të bëhet vetëm nëse plotësohen paraprakisht disa 

parakushte për të siguruar praninë e të pandehurit në procedurën penale, të cilën pa prezencën e tij 

nuk mund te zhvillohet procedura dhe në ketë rast do ti kushtohet vëmendje të posaçme:  thirrjes, 

urdherarrestit, dhe premtimit e të pandehurit se nuk do të braktise vendqëndrimin, si mase për 

sigurinë e pranisë se tij në procedure njiherit edhe pengimin e rikryerjes së veprave penale nga i 

pandehuri. Shtjellimi i kësaj teme ka për qëllim heqjen e disa dilemave që janë të pranishme dhe 

zbatimi i tyre në praktiken gjyqësore, me atë se cilat janë kushtet që duhet të plotësohen, kush i 

ndermerë iniciativat, çka duhet të përbëje urdherarresti dhe në çfarë forme duhet të zbatohet kjo e 

fundit duke pretenduar që të sqarohen shumë paqartësi me këtë. Ndërsa për premtimin e të 

pandehurit se nuk do të braktis vendqëndrimin duke premtuar në gjykatë për ndryshimin e 

vendqëndrimit dhe në rast së shkeljes se dhëne në procesverbal nga kush munde të caktohet 

paraburgimi, kohëzgjatja e shqiptimit të këtyre masave dhe si mund të apelohet i njëjti aktvendim 

ndaj masave të shqiptuara.   

 

Për t’i eliminuar dhe zbatuar dispozitat të cilat rregullojnë ketë lëmi, duhet të mbështetur në 

dispozitat e nenit 174 ,175 dhe 176 të Kodit të Procedurës Penale. 
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2. Ndalimi i të pandehurit për t’iu afruar vendit të caktuar dhe personave të caktuar, 

obligimi i të pandehurit për paraqitjen më të afërt në stacionin policor dhe dorëzania 

 

2.1 Hyrje 

 

Ndalimi i të pandehurit për t’iu afruar vendit të caktuar dhe personave të caktuar, obligimi i të 

pandehurit për paraqitjen më të afërt në stacionin policor dhe dorëzania janë disa nga masat për 

sigurimin e pranisë së të pandehurit, për pengimin e rikryerjes së veprës penale dhe për zbatimin e 

suksesshëm të procedurës penale të parapara me Kodin e Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës. 

 

Lidhur me ndalimin e të pandehurit për t’iu afruar vendit apo personit të caktuar kodi ka paraparë 

tri (3) raste. 

 

Bazuar në nenin 178 të KPPRK, 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, në dy (2) 

raste. 

 

Ndërsa për shqiptimin e masës së dorëzanisë si masë për mbrojtjen e të pandehurit në liri KPPRK 

ka paraparë raste. 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. 
 

Lidhur me shqiptimin e këtyre masave Gjykata vendos me aktvendim të arsyetuar. 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

  

- Zbatojnë dispozitat ligjore lidhur me shqiptimin e këtyre masave, 

- Hartojnë dhe arsyetojnë aktvendimin për shqiptimin e masave të prezencës së të pandehurit 

në procedurë, 

- Identifikojnë rastet në të cilat mund të shqiptohen këto tri masa 

 

 

2.3 Ndalimi i të pandehurit pet t’iu afruar vendit të caktuar dhe personave të caktuar 

 

Në përmbajtjen e prezantimit do të sqarohet se nga kush propozohet kjo mase (prokurori) dhe me 

pas gjykata mundë ta aprovoj propozimin, njiherit çka duhet të përmbajë aktvendimi mbi 

ndalimin e afrimit të të pandehurit në vende apo persona të caktuar në një distancë të caktuar të 

vendit - personit, arsyetimi i aktvendimit, pasojat që do të shkaktohen në rast se moszbatimit të 

kësaj mase, kohëzgjatja, dhe nga kush mund të merret, mbikëqyrja – zbatueshmëria e kësaj mase, 

qëllimi i kësaj mase është për të vendosur mbi kontrollin dhe lëvizjen e të pandehurit gjatë kohës 

së zhvillimit të procedurës deri sa gjykata vlerëson se një masë e tillë është e domosdoshme që i 

pandehuri të jetë i pranishëm në procedurë ku të pandehurit i kufizohet liria e lëvizjes në vend të 

caktuar dhe afrimi tek personat e caktuar, me qëllim që  do të i zvogëlohet rreziku të asgjësojë 

provat e veprës penale si dhe  rreziku në ndikimin tek dëshmitarët e pa dëgjuar, bashkëkryerësit e 

veprës apo të përfundimit të saj për të cilën është kanosur. Në rast të cenimit të qëllimshëm të 
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kësaj mase nga i pandehuri gjykata mund të urdhërojë paraburgimin apo ndonjë masë më të 

ashpër ndajë tij, por paraprakisht i pandehuri duhet të njoftohet për pasojat e mos zbatimit të 

masës së caktuar. 

  

Për t’ia caktuar këtë masë të pandehurit duhet të plotësohet njëra nga këto kushte: 

 

- Që të ekzistojë dyshimi i bazuar për kryerjen e një vepre; 

- Ekzistojnë rrethana qe mund të asgjësojë , ndryshojë , fshehë provat e veprës të cilat mund 

të pengojnë procedurën penale . 

- Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri mund ta përfundoj veprën e tentuar penale, 

rrethanat në të cilën është kryer vepra, peshën e veprës, ndikimi në dëshmitarë si dhe 

bashkëkryerësit e veprës dhe karakteristikat të të pandehurit . 

 

Pas marrjes së vendimit nga gjykata nga një kopje ju dorëzohet palëve procedurale por nëse 

personi i mbrojtur me qëllim e cenon distancës me të cilën i pandehuri duhet ta respektoj, gjykata 

mund t’i shqiptojë dënim me gjobë. 

 

 

2.4 Obligimi i të pandehurit për paraqitjen më të afërt në stacionin policor 

 

Në përmbajtjen e prezantimit do të sqarohet paraqitja e të pandehurit në stacionin policor si masë 

e sigurimit të pandehurit në procedure, e njëjta propozohet nga prokurori i shtetit dhe  mundë të 

aprovohet nga gjykata dhe më pas në aktvendim ceket se në cilën ditë -orë  dhe  stacion policor të 

paraqitet i pandehuri, arsyetimi i aktvendimit, pasojat që do të shkaktohen në rast së moszbatimit 

të kësaj mase, kohëzgjatja e saj dhe mbikëqyrja – zbatueshmëria e kësaj. Qëllimi i kësaj mase 

është për të vendosur mbi kontrollin dhe lëvizjen e të pandehurit gjatë kohës së zhvillimit të 

procedurës deri sa gjykata vlerëson se një masë e tillë është e domosdoshme që i pandehuri të jetë 

i pranishëm në procedurë ku të pandehurit i kufizohet liria e lëvizjes dhe obligohet për t’u 

paraqitur në stacionin më të afërt policor që është detyrim të respektojë këtë masë. Me caktimin e 

kësaj mase e njëjta mbikëqyret nga policia e Kosovës duke e njoftuar gjykatën në çdo kohë për 

paraqitjen apo mosparaqitjen e të pandehurit ne stacionin më të afërt policor.  

 

Në rast të shkeljes së kësaj mase gjykata urdhëron paraburgimin apo ndonjë masë tjetër  por 

gjithmonë duke u njoftuar paraprakisht i pandehuri për pasojat që mund të rrjedhin nga mos 

zbatimit të kësaj mase të caktuar më parë. 

 

Për t’ia caktuar  këtë masë të pandehurit, duhet të plotësohen  prej këtyre  kushteve: 

 

- Ekzistimi i dyshimit mirë të bazuar për kryerjen e veprës penale si dhe 

- I pandehuri do të mund të fshehët apo të largohet nga vendqëndrimi (Kosova), do të 

shkojë në vend të panjohur. 

 

Aktvendimi i mare nga gjykata mundë të apelohet nga palët procedurale në afat ligjor nga 

momenti i marrjes së vendimit, por  ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e aktvendimit. 

 

 

2.5 Rast Praktik 

 

Ushtrimi është një rast në praktik ku do të diskutohet në grupe, ku secili grup ka udhëheqësin e 

grupit duke raportuar mendimet e grupit përkatës dhe për të bëre diskutime lidhur me: ndalimin e 
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afrimit të vendit dhe personave të caktuar, obligimi i të pandehurit për paraqitjen më të afërt në 

stacionin policor dhe paraqitja e të pandehurit në stacionin më të afërt policor. 

 

 

2.6 Përmbledhje  

 

Për zhvillimin e procedurës penale mund të bëhet vetëm nëse plotësohen paraprakisht disa 

parakushte për të siguruar praninë e të pandehurit në procedurën penale, të cilën pa prezencën e tij 

nuk mund të zhvillohet procedura dhe në këtë rast do t’i kushtohet vëmendje të posaçme: ndalimi 

i afrimit të vendit dhe personave të caktuar, obligimi i të pandehurit për paraqitjen më të afërt në 

stacionin policor, paraqitja e të pandehurit në stacionin më të afërt policor. 

 

Për t’i eliminuar dilemat dhe zbatuar dispozitat të cilat rregullojnë ketë lëmi, duhet të mbështetur 

në dispozitat e nenit 177, 178 dhe 179 të Kodit të Procedurës Penale. 
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3. Arresti shtëpiak, diversioni dhe paraburgimi 

 

3.1 Hyrje  

 

Në këtë prezantim do të trajtohen çështjet praktike që lidhen me masat e arrestit shtëpiak, 

diversionit si dhe paraburgimit.  

 

Sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës në grupin e masave për sigurimin e 

prezencës së të pandehurit hyjnë edhe arresti shtëpiak, diversioni dhe paraburgimi. Këto 

konsiderohen si masa më të ashpra të shqiptuara nga gjykata, prandaj edhe do të duhet kushtuar 

kujdes i posaçëm gjatë zbatimit të dispozitave ligjore nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve e për 

rrjedhojë këto tema trajtimi kanë rëndësinë e veçantë për kandidatët për gjyqtarë. 

 

Paraburgimi si masa më e rëndë e prezencës së të pandehurit në procedurë në këtë modul do të 

trajtohet në vija të përgjithshme, pasi që në kuadër të këtij programi trajnues është paraparë 

hartimi i një moduli të veçantë vetëm për paraburgimin.     

 

 

3.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë rastet kur duhet shqiptuar këto masa; 

- Zbatojnë dispozitat e KPPRK-së në mënyrë të saktë kur shqiptojnë këto masa; 

- Hartojnë dhe arsyetojnë aktvendimin për paraburgim; 

 

 

3.3 Arresti shtëpiak 

 

Njëra prej masave për sigurimin e të pandehurit në procedure është edhe  arresti shtëpiak dhe e 

njëjta masë mund të caktohet nga gjykata e departamentit përkatës varësisht nga natyra e veprës 

penale dhe mbahet seance dëgjimore ku janë të pranishëm prokurori i shteti duke arsyetuar 

shkaqet për propozim, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij, gjykata  duhet me   arsyetuar aktvendimin 

kur ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri te këtë kryer veprën penale dhe  i pandehuri nuk 

guxon të largohet nga lokali ku e ka vendbanimin ose vendqëndrimin e tij dhe mund të kufizoj ose 

ndaloj kontaktin ndërmjet të pandehurit dhe personat të cilët nuk jetojnë me të dhe nuk janë të 

varur nga i pandehuri. Njëherit gjykata mund të lejoj të pandehurin që për kohë të caktuar të 

largohet nga lokali qe mbahet në arrest shtëpiak por kjo behet vetëm atëherë kur është e 

nevojshme për përmbushjen e nevojave jetësore p.sh. Dërgimi në institucionin shëndetësor etj. 

 

Për mbikëqyrjen e kësaj mase të arrestit shtëpiak bëhet nga policia e Kosovës e cila në çdo kohe 

mund ta verifikoje të pandehurin për respektimin apo mosrespektimin e kësaj mase dhe pa vonese 

njoftohet gjykata në rast të cenimit të mundshëm. 

 

Gjithashtu gjykata mund ta revokojë arrestin shtëpiak me një masë të ashpër (duke caktuar 

paraburgim) në rast se i njëjti nuk i përmbahet kësaj mase  konform dispozitave ligjore p.sh. 

Largimi i tij nga vend qëndrimi. 

 

Arresti shtëpiak caktohet-vazhdohet në kohe të caktuar nga gjykata dhe atë në fazën hetimore nga 

gjyqtari i procedurës paraprake dhe me propozimin e prokurorit të shtetit dhe nëse i pandehuri 
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nuk ka mbrojtës duhet ti caktohet sipas detyrës zyrtare dhe pas ngritjes se aktakuzës arresti 

shtëpiak mund të i caktohet - vazhdohet nga gjyqtari i vetëm apo nga  kryetari i trupit gjykues 

nëse nuk kanë pushuar arsyet të caktimit të kësaj mase njiherit të pandehurit  në arrest shtëpiak 

mund të i konfiskohet dhe dokumentet e udhëtimit, njëherit kohëzgjatja e arrestin shtëpiak vlen  

përshtatëmërisht sikur ta masa e paraburgimit. Të akuzuarit në rast të shpalljes fajtore i llogaritet 

edhe arresti shtëpiak si forme me e rënd e sigurimit të të akuzuarit në procedure sikur të ishte në 

paraburgim. 

 

Për caktimin e kësaj mase duhet të plotësohen njëra prej këtyre kushteve siç janë: 

 

- Që të ekzistoje dyshimi i bazuar për kryerjen e një vepre; 

- Ekzistojnë rrethana që mund të asgjësojë, ndryshoj, fshehë provat e veprës të cilat mund të 

pengojnë procedurën penale; 

- Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri mund ta përfundoj veprën e tentuar penale, 

rrethanat në të cilën është kryer vepra, pesha e veprës penale si dhe karakteristikat te te 

pandehurit. 

 

Palët procedurale pas pranimit të aktvendimin për caktim të arrestin shtëpiak, mundë të ushtrojnë 

ankesë në afat ligjor por ankesa nuk e pezullon ekzekutimin. 

 

 

3.4 Diversioni 

 

Përveç masave të lartë shënuar për prezencën e të pandehurit në procedure është edhe  Diversion 

ku i  pandehuri  i cili është i arrestuar për vepër penale që  dënimi maksimal  për veprën penale 

është i parapare te jete jo me shumë se 1 vit burg, mund të i caktohet diversioni sipas urdhrit të 

gjyqtarit të procedurës paraprake të cilën mund ta propozojnë i pandehuri dhe prokurori i shtetit, 

dhe pas propozimit te tyre gjyqtari i procedurës paraprake mund të pajtohet me propozimin e 

prokurorit shtetit  duke  aprovuar  propozimin dhe gjyqtari i procedurës për 1 vit e liron të 

pandehurin me disa kushte e që  janë: 

 

- Që i pandehuri duhet ta kompensojë dëmin e shkaktuar me vepër penale, siç e përcakton 

gjyqtari i procedurës paraprake; 

- Që i pandehuri të lajmërohet në stacionin policor në interval të caktuar; 

- Që i pandehuri të merr pjesë në këshillim - trajnimin psikologjik, arsimim, të cilat 

konsiderohen i përshtateshim për të pandehurin nga gjyqtari i procedurës. 

 

Nëse i pandehuri vepron në pajtim me kushtet e përcaktuara, procedura penale e tij pushohet nga 

gjyqtari i procedurës paraprake gjatë muajit të 12-të të diverzitetit. Por në rast të shkeljes së saj 

nga i pandehuri procedura penale rifillohet dhe nëse është e nevojshme gjykata mund të lëshojë 

urdhërarrest. 

 

Vlen të theksohet se të pandehurit nuk mund t’i jepet diversioni i cili ka dënim të mëparshëm ose  

ka marrë pjesë më parë në diversion. 

 

 

3.5 Paraburgimi 

 

Paraburgimi është masa më e rëndë e sigurimit e pranisë të të pandehurit në procedure duke 

mundësuar kufizimin e lirisë të tij ku kemi kufizimet faktike dhe juridike. Në atë faktike janë 
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arresti - ndalimi për një kohë ndërsa paraburgimi motivohet nga shkaqet kryesore te caktimit të 

paraburgimit e cila mund te hiqet në çdo faze të procedurës por sa të pushojnë shkaqet e caktimit 

te tij. 

 

Shkaqet për caktimin e paraburgimit është me rëndësi se duhet të plotësohen njëra prej këtyre  

kushteve themelore: 

 

a) Ekzistimi i dyshimit të bazuar se ai ka kryer veprën penale; 

b) I pandehuri e fsheh identitetin dhe ekziston rreziku i ikjes së tij; 

c) Ka arsye të besueshme se i njëjti do të asgjësoj, fsheh, ndryshoje, falsifikoj provat e veprës, 

mund të ndikoje në dëshmitarët apo në bashkëpjesëmarrësit; 

d) Duke marre për bazë peshën e veprës, mënyrën, rrethanat e kryerjes, karakteristikat e tij, 

sjellja e mëparshme si dhe të përfundojë veprën e tentuar penale, mund të përsërisë vepra, 

etj. 

 

Paraburgimin e cakton gjyqtari i procedurës paraprake i departamentit përkatës në bazë të 

kërkesës së prokurorit të shtetit dhe caktohet seance dëgjimore ku janë të pranishëm prokurori i 

shtetit i cili  e arsyeton propozimin, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij. Gjyqtari i procedurës me 

aktvendim mundë të caktoj paraburgimin i cili aktvendim  përmban emrin, mbiemrin, të dhënat 

personale, koha e sakte e arrestimit, koha e sjelljes se të pandehurit tek gjyqtari i procedurës, 

vepra për të cilën dyshohet, bazën ligjore për paraburgim, arsyetimin e fakteve vendimtare që 

kane qene shkaktare determinues të paraburgimit si dhe të drejtën e ankesës. I paraburgosuri 

mbahet në paraburgim me shumë se një muaj nga dita e arrestimit vetëm me aktvendim të 

gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues. Para 

ngritjes së aktakuzës paraburgimit nuk mund të zgjate me shumë se 4 muaj për vepër penale të 

dënueshme me më pak se 5 vite burg, ndërsa 8 muaj kur procedura zbatohet për vepra penale  të 

dënueshme me shumë se 5 vite burg.  

 

Në rastet specifike paraburgimi mund të vazhdohet edhe për 4 muaj për veprat penale të 

dënueshmërisë më shumë se 5 vjet por maksimumi i përgjithshëm 12 muaj, njiherit kur ka shkaqe 

te bazuara, bindëse ekziston rrezik i përgjithshëm apo rrezik të dhunës nëse lirohet i pandehuri, 

atëherë mund të i vazhdohet paraburgimi edhe për 6 muaj tjerë por maksimumi i përgjithshëm 

është 18 muaj. Në rast se aktakuza nuk ngritët gjatë kësaj  kohe i paraburgosuri lirohet. Vazhdim i 

paraburgimit bëhet nga gjyqtari i procedurës paraprake, nga gjyqtari i vetëm gjykues ose nga 

kryetari i trupit gjykues, gjatë fazës së hetimore vazhdimin e paraburgimit e bën gjyqtari i 

procedurës paraprake në baze të kërkesës së prokurorit te shtetit dhe i pandehuri dhe mbrojtësi 

informohen në afat prej 3 ditësh para skadimit të paraburgimit me kërkese të prokurorit për 

vazhdimin e paraburgimit. 

 

Caktimi i paraburgimit pas ngritjes së aktakuzës deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor mund të 

caktohet, vazhdohet, ose të hiqet me aktvendim të gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit 

gjykues ose të trupit gjykues në seance, duke marre mendimin e prokurorit të shtetit, mendimin e 

të pandehurit dhe mbrojtësit të tij. 

 

Palët procedurale mundë të ushtrojnë ankesë kundër aktvendimit të caktimit – vazhdimit të 

paraburgimit por ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e aktvendimit. 
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3.6 Rast Praktik 

 

Ushtrimi është një rast në praktik ku do të diskutohet në grupe, ku secili grup ka udhëheqësin e 

grupit duke raportuar mendimet e grupit përkatës dhe për të bëre diskutime lidhur me: ndalimin e 

afrimit të vendit dhe personave të caktuar, obligimi i të pandehurit për paraqitjen më të afërt në 

stacionin policor dhe paraqitja e të pandehurit në stacionin më të afërt policor. 

 

 

3.7 Përmbledhje  

 

Për zhvillimin e procedurës penale mund të bëhet vetëm nëse plotësohen paraprakisht disa 

parakushte për të siguruar praninë e të pandehurit në procedurën penale, të cilën pa prezencën e tij 

nuk mund të zhvillohet procedura dhe në këtë rast do t’i kushtohet vëmendje të posaçme: arrestit 

shtëpiak, diversionit dhe paraburgimit. 

 

Për t’i eliminuar dilemat dhe zbatuar dispozitat të cilat rregullojnë ketë lëmi, duhet të mbështetur 

në dispozitat e përkatëse të Kodit të Procedurës Penale. 
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 4.  Arresti shtëpiak 

 

4.1 Hyrje  

 

Në këtë prezantim do të trajtohen çështjet praktike që lidhen me masat e arrestit shtëpiak, 

kryesishtё në aspekt praktik.  

 

Sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës në grupin e masave për sigurimin e 

prezencës së të pandehurit hyjnë edhe arresti shtëpiak. Kjo masё konsiderohen si masa më e 

ashpёr pas paraburgimit të cilat shqiptohen nga gjykata, prandaj edhe do të duhet kushtuar kujdes 

i posaçëm gjatë zbatimit të dispozitave ligjore nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve e për 

rrjedhojë kjo temë meriton tё trajtohet dhe ti kushtohet rëndësinë e veçantë. 

 

Për tё kuptuar rendësin e kësaj mase por edhe qasjen e prokuroreve dhe gjyqtareve nё praktiken e 

përditshme, gjate këtij prezantimi do ofrohet-improvizohet simulim i seancёs dëgjimorë pёr këtё 

kёtё masё e Po ashtu do tё bashkëbisedohet me pjesëmarrës pas simulimit. 

 

 

4.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë rastet kur duhet shqiptuar këtё masё; 

- Zbatojnë dispozitat e KPPRK-së në mënyrë të saktë kur shqiptojnë këto masa; 

- Hartojnë dhe arsyetojnë aktvendimin për arrest shtëpiak; 

 

 

4.3 Arresti shtëpiak 

 

Për caktimin e kësaj mase duhet të plotësohen njëra prej këtyre kushteve siç janë: 

 

- Që të ekzistoje dyshimi i bazuar për kryerjen e një vepre; 

- Ekzistojnë rrethana që nuk mund te vërtetohet identiteti i te pandehurit ose rreziku i ikjes 

- Se mund të asgjësojë, ndryshoj, fshehë provat e veprës të cilat mund të pengojnë 

procedurën penale duke ndikuar ne dëshmitar, nё te dëmtuar apo bashkëkryerës; 

- Se i pandehuri mund ta përfundoj veprën e tentuar penale, duke marr parasysh rrezikun i 

cili mund te vie si rezultat i rrethanave në të cilën është kryer vepra, pesha e veprës penale 

si dhe karakteristikat te te pandehurit etj. 

 

 

4.4 Ushtrim praktik 

 

Simulimi i seancës dëgjimore do jete mundësia me e mire qё tё shifet praktikishtё aplikimi i 

dispozitave ligjore te cilat ndërlidhen me masën e arrestit shtëpiak. Skenari i këtij simulimi do jete 

i atillё qe ngërthen nё vete praktiken gjyqësore, mënyrën e argumentimit, standardin e te provuarit 

për dyshimin e bazuar, qasjen e palëve nё procedurё, menaxhimin e seancës dëgjimore nga ana e 

gjykatës-gjyqtarit. Pas simulimit do do bashkëbisedohet me pjesëmarrësit e trajnimit lidhur me 

qasjen tyre, dilemat, mënyrën e argumentimit etj. 
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4.5 Përmbledhje  

 

Zhvillimi i procedurës penale mund të bëhet vetëm nëse plotësohen paraprakisht disa parakushte 

për të siguruar praninë e të pandehurit në procedurën penale, të cilën pa prezencën e tij nuk mund 

të zhvillohet procedura dhe në këtë rast do t’i kushtohet vëmendje të posaçme masёs se arrestit 

shtëpiak. 

 

Për t’i eliminuar dilemat dhe zbatuar dispozitat të cilat rregullojnë ketë lëmi, duhet të mbështetur 

në dispozitat e përkatëse të Kodit të Procedurës Penale. 
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5. Paraburgimi 

 

5.1 Hyrje  

 

Në këtë prezantim do të trajtohen çështjet praktike që lidhen me paraburgimin.  

 

Sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës në grupin e masave për sigurimin e 

prezencës së të pandehurit hyjnë edhe paraburgimi. Kjo masё konsiderohet si masa më e ashpёr e 

cila shqiptohёt nga gjykata, prandaj edhe do të duhet kushtuar kujdes i posaçëm gjatë zbatimit të 

dispozitave ligjore nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve, e për rrjedhojë kjo temë meriton tё 

trajtohet dhe ti kushtohet rëndësinë e veçantë. 

 

Për tё kuptuar rendësin e kësaj mase por edhe qasjen e prokuroreve dhe gjyqtareve nё praktiken e 

përditshme, gjate këtij prezantimi do ofrohet-improvizohet simulim i seancёs dëgjimorë pёr këto 

kёtё masa e Po ashtu do te bashkëbisedohet me pjesëmarrës pas simulimit. 

 

 

5.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë rastet kur duhet shqiptuar këto masa; 

- Zbatojnë dispozitat e KPPRK-së në mënyrë të saktë kur shqiptojnë këtё masa; 

- Hartojnë dhe arsyetojnë aktvendimin për paraburgim; 

 

 

5.3 Paraburgimi 
 

Pёr për caktimin e paraburgimit duhet të plotësohen njëra prej këtyre kushteve themelore: 

 

e) Ekzistimi i dyshimit të bazuar sё ёshtё kryer veprën penale; 

f) I pandehuri e fsheh identitetin dhe ekziston rreziku i ikjes së tij; 

g) Ka arsye të besueshme se i njëjti do të asgjësoje, fsheh, ndryshoje, falsifikoje provat e 

veprës, mund të ndikoje në dëshmitarët apo në bashkëpjesëmarrësit; 

h) Duke marre për bazë peshën e veprës, mënyrën, rrethanat e kryerjes, karakteristikat e tij, 

sjellja e mëparshme si dhe të përfundojë veprën e tentuar penale, mund të përsërisë vepra, 

etj. 

 

 

5.4 Ushtrim praktik 

 

Po si qëndron çështja kur vie tek aplikimi praktik, cilat janë vështirësitë dhe dilemat ne aplikimin 

e kësaj mase dhe sa duhet te jemi te kujdesshëm, e këtyre çështjeve me se miri do i japim 

përgjigje me simulimin një seance dëgjimore për caktimin e paraburgimit. Skenari i këtij simulimi 

do jete i atillë qe ngërthen nё vete praktiken gjyqësore, mënyrën e argumentimit, standardin e te 

provuarit për dyshimin e bazuar, qasjen e palëve nё procedurё, menaxhimin e seancës dëgjimore 

nga ana e gjykatës-gjyqtarit. Pas simulimit do do bashkëbisedohet me pjesëmarrësit e trajnimit 

lidhur me qasjen tyre, dilemat, mënyrën e argumentimit etj. 
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5.5 Përmbledhje  

 

Zhvillimi i procedurës penale mund të bëhet vetëm nëse plotësohen paraprakisht disa parakushte 

për të siguruar praninë e të pandehurit në procedurën penale, të cilën pa prezencën e tij nuk mund 

të zhvillohet procedura dhe në këtë rast do t’i kushtohet vëmendje të posaçme masёs se 

paraburgimit. 

 

Për t’i eliminuar dilemat dhe zbatuar dispozitat të cilat rregullojnë ketë lëmi, duhet të mbështetur 

në dispozitat e përkatëse të Kodit të Procedurës Penale. 
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Hyrje 

 

Kodi i Procedurës Penale (Në tekstin e mëtejmë KPP)55 me një nuëmr të konsiderueshëm të 

dispozitave ligjore e rregullon shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor. 

Shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë janë institute të reja që janë parashikuar në KPP. Gjatë 

shqyrtimit fillestar, të pandehurit i ipet mundësia që të deklarohet lidhur më aktakuzën dhe veprën 

penale të cilën akuzohet.  

 

Nëse i pandehuri e pranon fajësinë dhe nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

e pranon këtë pranim të fajësisë, atëherë, edhe shkurtohet procedura penale, për shkak se ndaj të 

pandehurit, në këtë fazë të procedurës i shqitohet dënimi me aktgjykim. Nëse i pandehuri nuk e 

pranon fajësinë në shqyrtimin fillestar, atëherë, kalohet në një fazë tjetër, me ç’rast i pandehuri 

dhe mbrojtësi i tij kanë të drejtë që të paraqesin kundërshtim ndaj provave dhe kërkesë për 

hedhjen e aktakuzës, ku edhe mund të shkohet në shqyrtimin e dytë. Nëse gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues e refuzon kërkesën për hedhjen e aktakuzës, atëherë, duhet që 

të caktohet shqyrtimi gjyqësor.  

 

Shqyrtimi gjyqësor përbëhet prej disa fazave dhe e gjithë veprimtaria e shqyrtimit gjyqësor 

përmblidhet në : fillimin e shqyrtimit gjyqësor dhe deklarimin e të akuzuarit; prezentimin 

(paraqitja) e provave dhe fjalën përfundimtare të palëve. Mirëpo, duhet theksuar se nëse i 

akuzuari e pranon fajësinë, atëherë pas fillimit të shqyrtimit gjyqësor dhe deklarimit të të 

akuzuarit, kalohet menjëherë në fjalën përfundimtare të palëve.  

 

Me qëllim që shqyrtimi gjyqësor të zhvillohet me sukses dhe pa pengesa, atëherë nevojitet që 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues më parë të bëjë përgatitje të caktuara. Këto 

përgatitje kanë të bëjnë si me caktimin e shqyrtimit gjyqësor, ashtu edhe me çështje tjera 

përgatitore.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e drejtojnë shqyrtimin gjyqësor, kujdesën 

për shqyrtimin e gjithanshëm dhe të drejtë të çështjes në pajtim me administrimin e provave, siç 

parashihet me KPP, si dhe vendosin për propozimet e palëve.  

 

Për gjithë veprimtarinë që zhvillohet në shqyrtimin gjyqësor përpilohet procesverbal me shkrim, 

ku shënohet thelbi i rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor.  

 

Në këtë modul trajnues, janë trajtuar në mënyrë të përgjithshme disa nga çështjet më të 

rëndësishme që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor. 

Struktura dhe radhitja e temave, është bërë duke u bazuar në strukturën dhe rendradhitjen e 

dispozitave të caktuara ligjore të KPP që e rregullojnë shqyrtimin gjyqësor.  

 

Në këtë aspekt, në këtë modul trajnues janë trajtuar temat që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar, 

kundërshtimin e provave, kërkesën për hedhjen e aktakuzës, aktvendimet e gjyqtarit të vetëm 

gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues, shqyrtimin e dytë, përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor, 

publicitetin e shqyrtimit gjyqësor, zbatimin e shqyrtimit gjyqësor, parakushtet për mbajtjen e 

shqyrtimit gjyqësor, shtyerjen, ndërprerjen dhe afatet e përfundimit të shqyrimit gjyqësor, 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor, rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor, etj. 

                                                 
55 Kodi Nr.04/L-123 i Procedurës Penale, i datës 13.12.2012, i cili ka hyrë në fuqi më 01.01.2013. 
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Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zgjerojnë njohuritë lidhur me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin 

gjyqësor; 

- Krijojnë ide të qarta për mënyrën e menaxhimit të situatave që paraqiten gjatë shqyrtimit 

fillestar, shqyrtimit të dytë dhe shqyrtimit gjyqësor; 

- Jenë të gatshëm që ti kryejnë me sukses përgatitjet për shqyrtimin fillestar dhe shqyrtimin 

gjyqësor; 

- Shpjegojnë rastet kur publiku duhet të përjashtohet nga shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë 

dhe shqyrtimi gjyqësor; 

- Aplikojnë në mënyrë të drejtë dispozitat e KPP gjatë shqyrtimit fillestar, shqyrtimit të dytë 

dhe shqyrtimit gjyqësor; 

- Evitojnë disa nga dilemat eventuale që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e 

dytë dhe shqyrtimin gjyqësor; 

- Përshkruajnë rrjedhën e shqyrtimit fillestar, shqyrtimit të dytë dhe shqyrtimit gjyqësor dhe  

- Shpjegojnë në mënyrë të drejtë procedurën e provave gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

 

Metodologjia trajnuese 

 

Gjatë këtyre trajnimeve do të përdorën metodat e kombinuara të shpjegimit dhe diskutimit të 

çështjeve konkrete që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin 

gjyqësor. Në këtë drejtim, do të ketë diskutime interaktive me pjesëmarrësit, pastaj do të 

përpilohen vendime dhe procesverbale të shqyrtimit fillestar, shqyrtimit tw dytw dhe shqyrtimit 

gjyqësor nga ana e vetë pjesëmarrësve. Të gjitha çështjet që trajtohen me pjesëmarrësit, do të jenë 

të prezentuara edhe me Power Point. Përveç këtyre, do të aplikohet edhe puna në grupe, ku 

pjesëmarrësit do t’i paraqesin pikëpamjet e tyre lidhur me temat konkrete nga praktika gjyqësore 

që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytw dhe shqyrtimin gjyqësor.  

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Gjatë këtyre trajnimeve, nga pjesëmarrësit pritet që të jenë aktiv gjatë gjithë kohës së trajnimit, 

duke dhënë kontributin e tyre në diskutime dhe grupe, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të 

ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të këtij moduli trajtnues. 

 

Përveç këtyre, nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe sugjerime 

gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi. 

 

 

Burimet dhe literatura 

 

Përveç materialeve të prezentuara nga trajnuesi, pjesëmarrësit mund të shfrytëzojnë edhe burimet 

dhe literaturën e shënuar mëposhtë. 
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1. Shqyrtimi fillestar 

 

1.1 Hyrje 

 

Shqyrtimi filestar konsiderohet risi në KPP dhe gjatë këtij shqyrtimi të pandehurit i ipet mundësia 

që ta pranojë fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm. Nëse i pandehuri e pranon fajësinë, atëherë, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues ka tri mundësi: të vazhdon me shqiptimin e 

dënimit ndaj të pandehurit; të caktojë seancë për vërtetimin e ndonjë fakti relevant për dënimin 

ose të pezullon dënimin deri në përfundimin e bashkëpunimit të të pandehurit me prokurorin e 

shtetit. Nëse i pandehuri nuk e pranon fajësinë apo nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues me aktvendim e refuzon pranimin e fajësisë, atëherë gjatë shqyrtimit fillestar, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues ka këto dy mundësi: që të caktojë shqyrtimin 

e dytë jo më herët se tridhjetë ditë pas shqyrtimit fillestar dhe jo më vonë se dyzet ditë pas 

shqyrtimit fillestar ose të kërkojë vetëm paraqitjen e propozimeve deri në datën e caktuar e cila 

nuk mund të jetë më vonë se tridhjetë ditë nga shqyrtimi fillestar.  

 

Këto dhe shumë çështje tjera do të jenë objekt i trajtimit në këtë prezentim. 

 

 

1.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

- Zbatojnë në mënyrë të drejtë çështjet që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar; 

- Aplikojnë në mënyrë të drejtë dispozitat e KPP gjatë shqyrtimit fillestar; 

- Përpilojnë në mënyrë praktike një procesverbal të shqyrtimit fillestar dhe 

- Evitojnë disa nga dilemat eventuale që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar. 

 

 

1.3 Shqyrtime të përgjithshme  

 
Pas përfundimit të hetimit ose kur prokurori i shtetit konsideron se informacionet me të cilat 

disponon për veprën penale dhe kryesin e saj paraqesin dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka 

kryer vepër penale apo vepra penale, procedura para gjykatës mund të zbatohet vetëm në bazë të 

aktakuzës së ngritur nga prokurori i shtetit. Duke e interpretuar nenin 101 paragrafi 2 të KPP, e 

cila është e ndërlidhur me këtë dispozitë ligjore, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës ka 

sqaruar se “për të gjitha veprat penale për të cilat ligji ka parashikuar dënim me burgim më tepër 

se tre vjet, nuk mund të ngritët aktakuzë e drejtpërdrejtë pa u zhvilluar hetimet”.56 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.57 

 

a) Caktimi i gjyqtarit për ta gjykuar çështjen 

 
Pasi prokurori i shtetit ta paraqesë aktakuzën, gjykata cakton gjyqtarin ose trupin gjykues me 

kryetarin e tij.58 Nëse është zbatuar mundësia hetuese e veçantë, njëri nga gjyqtarët e kolegjit 

caktohet si gjyqtar i vetëm gjykues ose si kryetar i trupit gjykues apo si anëtar i trupit gjykues.59 

                                                 
56 Letër qarkorja e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, GJ.A.-Su.A.321/13, e datës 26.04.2013. 
57 Neni 242 paragrafi 1 i KPP. 
58 Në vendimin për ndryshimin e Rregullores për Organizimin e Brendshëm të Gjykatave të Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës, KGJK.nr.40, i datës 22.02.2013, është parashikuar se caktimi i lëndëve të gjyqëtarëve bëhet përmes 
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b) Kontrollimi i kompetencës dhe i aktakuzës 

 

Pasi të jetë caktuar gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, ai duhet që paraprakisht 

të kujdeset për këto tre çështje : 

 

1. Së pari, gjyqtari i vetëm gjykues duhet të kujdeset nëse ka arsye të parashikuara në nenin 

39 të KPP për përjashtimin e tij nga gjykimi i çështjes penale. 

2. Së dyti, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet të kujdeset sipas 

detyrës zyrtare nëse ka kompetencë për çështjen që përmban aktakuza.60 Nëse, gjyqtari i 

vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, konstaton gjykatës themelore pranë së cilës ai 

vepron i mungon kompetenca territoriale, atëherë ai e shpallë gjykatën jokompetente dhe 

pasi që aktvendimi të bëhet i formës së prerë, ia dorëzon rastin gjykatës e cila ka 

kompetencë territoriale.61 

3. Së treti, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, duhet që ta kontrollojë 

aktakuzën se a është e kuptueshme dhe a përmban çdo gjë të nevojshme që të mund të 

veprohet sipas saj. 62  Nëse me KPP nuk është parashikuar ndryshe, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues e thërret prokurorin e shtetit i cili e ka paraqitur 

aktakuzën e pakuptueshme ose që nuk përmban atë që është e nevojshme që të mund të 

veprohet në bazë të saj, që ta korrigjojnë apo ta plotësojnë aktakuzën, e nëse ai nuk e bën 

këtë brenda afatit të caktuar, gjyqtari i vetëm gjykues ose nga kryetari i trupit gjykues e 

hudh poshtë aktakuzën. Në thirrjen për korrigjimin apo plotësimin e aktakuzës, prokurorit 

të shtetit i tërhiqet vërejtja për pasojat e mosveprimit.63  

 

c) Caktimi i shqyrtimit fillestar 

 
Pas këtij kontrollimi paraprak të aktakuzës, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

duhet që menjëherë ta caktojë shqyrtimin fillestar. Periudha kohore brenda së cilës duhet të 

mbahet shqyrtimi fillestar dallon, varësisht nëse i pandehuri është në paraburgim apo jo dhe lidhur 

me këtë në KPP janë parashikuar dy situata. 

 

1. Nëse i pandehuri është në paraburgim, shqyrtimi fillestar duhet të mbahet në mundësinë e 

parë, por jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë, pas datës së ngritjes së aktakuzës.64 

2. Nëse i pandehuri nuk është në paraburgim, atëherë shqyrtimi fillestar duhet të mbahet 

brenda tridhjetë ditëve pas ngritjes së aktakuzës.65 

 

                                                                                                                                                               
tërheqjes së shortit. Të gjitha lëndët e pranuara brenda një muaji kalendarik nga personeli i administratës së gjykatës 

caktohen në grumbuj në bazë të numrit të gjyqtarëve të gjykatës dhe në bazë të llojit të tyre. Grumbujt do të tubohen 

duke i ndarë të gjitha lëndët e reja me rotacion në aq grumbuj sa ka edhe gjyqtarë në departamentin përkatës të 

gjykatës. Në secilin grumbull vendoset shënimi zyrtar, i cili përshkruan numrin dhe llojin e lëndëve të cilat merren 

nga gjyqtari të cilit i bie shorti dhe i cili është ose gjyqtar i vetëm gjykues, ose gjyqtar në pozitën e kryetarit të trupit 

gjykues, ose kryesues i kolegjit në gjykatën e shkallës së dytë apo të tretë. Shorti tërhiqet nga gjyqtari apo në raste të 

jashtëzakonshme të pengimit të gjyqtarit nga zëvendësi përkatës, i cili duhet të jetë i autorizuar në mënyrë konkrete 

me shkrim nga ana e gjyqtarit.  
59 Neni 242 paragrafi 2 i KPP. 
60 Neni 242 paragrafi 3 i KPP. 
61 Neni 37 paragrafi 1 i KPP. 
62 Neni 242 paragrafi 3 i KPP. Përmbajtja e aktakuzës është parashikuar me nenin 241 të KPP. 
63 Neni 442 paragrafi 4 dhe 5 i KPP. 
64 Neni 242 paragrafi 5 i KPP. 
65 Neni 242 paragrafi 4 i KPP. 
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d) Rastet kur nuk duhet të mbahet shqyrtimi fillestar 

 
Duke e marrë për bazë faktin se gjykatat themelore në Republikën e Kosovës janë të ngarkuara 

edhe me lëndë të vjetra, të cilat presin për tu zgjidhur, si dhe duke e marrë për bazë natyrën 

specifike të disa çështjeve penale, atëherë është me rëndësi të theksohet se shqyrtimi fillestar nuk 

duhet të mbahet në këto raste:66  

 

1. Nëse procedura penale është inicuar sipas propozimakuzës së paraqitur para hyrjes në fuqi 

të KPP; 

2. Nëse është konfirmuar aktakuza para hyrjes në fuqi të KPP;67 

3. Në çështjet penale në të cilat procedura penale është inicuar sipas propozimakuzës ose 

aktakuzës së paditësit subsidiar para datës së hyrjes në fuqi të KPP;68 

4. Në çështjet penale në të cilat së bashku me aktakuzë është paraqitur edhe kërkesa për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor;69 

5. Në procedurën penale ndaj të miturve;70  

6. Në çështjet penale në të cilat procedura penale është inicuar sipas propozimit të prokurorit 

të shtetit për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik71 dhe  

7. Në situata të caktuara, kur çështja penale është kthyer në rigjykim ose rivendosje. 

 
e) Aplikimi përshatshmërisht i dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me shqyrtimin 

gjyqësor 

 
Paraprakisht duhet theksuar, se shumë çështje që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar nuk janë 

rregulluar në mënyrë shprehimore me dispozitat e KPP, siç janë : zbatimi i shqyrtimit fillestar; 

vendi i mbajtjes së shqyrtimit fillestar; çështja e publicitetit; mbajtja e rendit; mosparaqitja e 

palëve dhe mbrojtësit; vërtetimi i identitetit të të pandehurit; procesverbali i shqyrtimit fillestar; 

marrja, shpallja dhe përpilimi aktgjykimit, etj. Sa i përket këtyre çështjeve që kanë të bëjnë me 

shqyrtimin fillestar, mendojmë se duhet që përshtatshmërisht të aplikohen dispozitat e KPP që 

kanë të bëjnë me shqyrtimin gjyqësor.  

                                                 
66  Hyseni, Bashkim; Shala, Afrim: Doracaku i gjyqtarëve për procedurën penale, Instituti Gjyqësor i Kosovës, 

Prishtinë, 2015, faqe 96. 
67 Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, me letër qarkoren GJ.A.-Su.A.321/13, të datës 26.04.2013, ka sqaruar 

se për të gjitha çështjet penale për të cilat aktakuza është ngritur dhe konfirmuar dhe në çështjet penale në të cilat 

është paraqitur propozimakuzë para hyrjes në fuqi të KPP, përfundohen sipas KPP, por nuk ka nevojë të procedohet 

sipas neneve 245 (Shqyrtimi fillestar) dhe 254 (Shqyrtimi i dytë). 
68 Në nenin 543 të KPP, është parashikuar se për veprat penale për të cilat kryerësi ndiqet me padi subsidiare, 

procedura e tillë vazhdon në kuadër në të departamentit të përgjithshëm të gjykatës themelore dhe në këtë procedurë 

zbatohen përshtatshmërisht dispozitat e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (Rregullorja e UNMIK, nr.2003/23, e 

datës 06.07.2003), i cili ka hyrë në fuqi më 06.04.2004. 
69 Në raste të tilla, nëse gjyqtari i vetëm gjykues nuk e aprovon kërkesën e prokurorit të shtetit për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor, atëherë duke u bazuar në nenin 494 paragrafi 2 të KPP, caktohet drejtpërdrejt shqyrtimi gjyqësor. Në 

situatat kur gjyqtari i vetëm gjykues e aprovon kërkesën e prokurorit të shtetit për dhënien e urdhërit ndëshkimor, 

mirëpo i pandehuri ose mbrojtësi i tij paraqesin kundërshtim kundër aktgjykimit, atëherë edhe në këto raste, duke u 

bazuar në nenin 496 paragrafi 4 të KPP, caktohet drejtpërdrejt shqyrtimi gjyqësor. Mirëpo, në rastet kur gjyqtari i 

vetëm e hudh kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor, sipas nenit 494 paragrafi 1 të KPP, atëherë në KPP, nuk 

është parashikuar në mënyrë shprehimore se si të veprohet, a të caktohet shqyrtimi gjyqësor, apo të caktohet 

shqyrtimi fillestar. 
70 Në nenin 69 paragrafi 1 dhe 2 të KDM, është parashikuar se kur gjyqtari për të mitur e merr propozimin nga 

prokurori, ai mund të merr aktvendim për hedhjen e propozimit apo transferimin e çështjes në gjykatë tjetër, nëse 

ekzistojnë kushtet e parapara me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Nëse gjyqtari për të mitur nuk 

merr aktvendim për hedhjen e propozimit ose transferimin e çështjes në gjykatë tjetër, ai e cakon shqyrtimin gjyqësor 

brenda tetë ditëve nga pranimi i propozimit. 
71 Neni 512 paragrafi 1 të KPP. 
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f) Kompetenca funksionale 

 
Shqyrtimin fillestar në departamentin e përgjithshëm të gjykatës themelore e zbaton gjyqtari i 

vetëm gjykues, kurse në departamentin e krimeve të rënda, shqyrtimin fillestar e zbaton kryetari i 

trupit gjykues.  

 

Në çështjet penale në të cilat është paraqitur aktakuzë ndaj të pandehurit për kryerjen e veprave 

penale ndaj fëmijëve nga neni 145 të KDM, shqyrtimin fillestar e zbaton kryetari i trupit gjykues 

për të mitur, i cili njëherit duhet të jetë gjyqtar për të mitur.72 

 

përveç gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues, në shqyrtimin fillestar duhet që 

vazhdimisht të prezantojë edhe procesmbajtësi. 

 

g) Njoftimi për shqyrtimin fillestar 

 

Në nenin 242 paragrafi 6 të KPP, është parashikuar se 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. 

 

Kurse, në nenin 245 paragrafi 1 të KPP, është parashikuar se gjatë shqyrtimit fillestar duhet të 

jenë të pranishëm prokurori i shtetit, i pandehuri apo të pandehurit dhe mbrojtësit. 

 

Edhe pse nuk është thënë në mënyrë shprehimore në KPP, duhet që për shqyrtim fillestar të ftohet 

edhe i dëmtuari.73 

                                                 
72 Në nenin 145 të KDM, është parashikuar se trupi gjykues për të mitur dhe gjyqtari për të mitur i gjykojnë personat 

madhor për veprat penale në vijim të kryera kundër fëmijës, të parapara në Kodin Penal të Kosovës: dhunimi; kryerja 

e akteve seksuale me kërcënim të nderit ose të autoritetit; sulmi seksual; degradimi i integritetit seksual; keqpërdorimi 

seksual i personave me aftësi të kufizuara mendore ose emocionale ose me paaftësi mendore; keqpërdorimi seksual i 

personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet; nxitja e akteve seksuale ose prekja seksuale nga personat nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjet; shpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin ose profesionin; mundësimi i 

prostitucionit; keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi; tregimi i materialit pornografik personave nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjet; marrëdhëniet seksuale brenda familjeve; bashkëjetesa me persona nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjet në bashkësi jashtëmartesore; ndryshimi i statusit familjar të fëmijës; rrëmbimi i kundërligjshëm 

i fëmijës; keqtrajtimi ose braktisja e fëmijës; shkelja e detyrimeve familjare; shmangia nga ndihma për mjete jetese; 

pengimi dhe mosekzekutim i masave për mbrojtjen e fëmijëve; rekrutimi ose regjistrimi i personave ndërmjet moshës 

pesëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet në konflikt të armatosur; vendosja e skllavërisë, kushteve të ngjashme me 

skllavërisë dhe e punës së detyruar; trafikimi me njerëz dhe fshehja e dokumenteve të identifikimit të viktimave të 

skllavërisë ose trafikimit me njerëz. Ndërsa, në nenin 146 të KDM është parashikuar se procedura kundër personit që 

kryen vepër penale kundër fëmijës sipas nenit 145 të KDM, zbatohet në pajtim me dispozitat e Kodit Procedurës 

Penale të Kosovës, përveç dispozitave për dhënien e urdhrit ndëshkimor. Meqë tani, pas datës 01.01.2013 janë 

shfuqizuar Kodi Penal i Kosovës (Rregullorja e UNMIK-ut, nr.2003/25, e datës 06.07.2003) dhe Kodi i Procedurës 

Penale të Kosovës (Rregullorja e UNMIK, nr.2003/23, e datës 06.07.2003), atëherë sa i përket këtyre veprave penale 

që kryhen nga madhorët ndaj fëmijëve duhet që përshtatshmërisht të zbatohen Kodi Penal i Republikës së Kosovës, 

nr.04/L-082, i datës 20.04.2012, i cili ka hyrë në fuqi më 01.01.2013 (në tekstin e mëtejmë KPRK). Gjithashtu, edhe 

sa i përket procedurës penale në këto çështje penale, duhet që përshtatshmërisht të aplikohet KPP. 
73 Këtë konkludim e mbështesim në disa dispozita të KPP, të cilat flasin thërthorazi për këtë çështje. Kështu, siç do të 

shohim më poshtë, në nenin 248 paragrafi 2 të KPP, është parashikuar se me rastin e vlerësimit të pranimit të fajësisë 

në shqyrtimin fillestar, gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit gjykues mund të kërkojë edhe mendimin e të dëmtuarit. 

Poashtu, duhet përmendur edhe nenin 9 paragrafi 2 të KPP, i cili flet për barazinë e palëve. Në këtë dispozitë ligjore 

është parashikuar se 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. 
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h) Vendi i mbajtjes dhe publiciteti i shqyrtimit fillestar 

 
Shqyrtimi fillestar duhet të mbahet në selinë dhe ndërtesën e gjykatës.74 

 

Shqyrtimi fillestar është publik dhe në të mund të marrin pjesë vetëm personat e moshës 

madhore.75 

 

i) Prishja e rendit dhe mosbindja ndaj urdhrave të gjykatës 

 
Në rastet kur palët dhe personat tjerë të pranishëm e prishin rendin dhe nuk i binden urdhrave të 

gjykatës, atëherë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që përshtatshmërisht 

të i aplikojnë nenet 302 dhe 303 të KPP. 

 

j) Procesverbali i shqyrtimit fillestar 

 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që të gjithë rrjedhën e shqyrtimin 

fillestar ta shënojnë në procesverbal të shqyrtimit fillestar.76 Procesverbali i shqyrtimit fillestar 

përfundohet me mbarimin e seancës dhe ai duhet të nënshkruhet nga kryetari i trupit gjykues, 

gjyqtari i vetëm gjykues, procesmbajtësi dhe palët e pranishme.77 

 
k) Hapja e shqyrtimit fillestar 

 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues pasi ta hapin seancën, atëherë duhet që ta 

shpallin çështjen që është objekt i aktakuzës. 

  
l) Dorëzimi i aktakuzës të pandehurit 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që të pandehurit t’ia dorëzojë një 

kopje të aktakuzës.  

 

Të pandehurit aktakuza mund ti dorëzohet në dy mënyra dhe atë : 

 

1. Mënyra e parë është kur së bashku me thirrjen për të marrë pjesë në shqyrtimin fillestar, të 

pandehurit i dorëzohet edhe kopja e aktakuzës. Kjo mënyrë e dorëzimit të aktakuzës të 

pandehurit, konsiderohet më adekuate, për shkak se të pandehurit i ipet kohë e mjaftueshme 

për ta lexuar aktakuzën dhe për ta përgatitur mbrojtjen e tij.    

2. Mënyra e dytë është kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues gjatë 

shqyrtimit fillestar ia jep kopjen e aktakuzës të pandehurit, nëse ai nuk e ka pranuar kopjen 

e aktakuzës më parë.78 

 

 

                                                 
74 Neni 286 paragrafi 1 i KPP. Në paragrafin 2 këtij neni, është parashikuar se 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. Kjo dispozitë ligjore duhet që përshtatshmërisht të zbatohet edhe në rastet e shqyrtimit fillestar. 
75 Sa i përket përjashtimit të publikut në shqyrtimin fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 

duhet që ti referohen neneve 294-296 të KPP. 
76 Një procesverbal i shqyrtimit fillestar është paraqitur përmes formularit nr.1. 
77 Neni 317 paragrafi 1 i KPP. 
78 Neni 245 paragrafi 2 i KPP. 
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m) Masat për sigurinë e pranisë së të pandehurit 

 

Gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues duhet që të vendos 

për të gjitha propozimet për të vazhduar apo zbatuar masat për sigurinë e pranisë së të 

pandehurit.79  

 

n) Çështja e mbrojtjes dhe provave 

 

Krahas kësaj, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues çmon nëse e drejta e të 

pandehurit në mbrojtës është respektuar80 dhe nëse prokurori i shtetit ka përmbushur detyrimet që 

kanë të bëjnë me zbulimin e provave nga neni 244 i KPP.81 

 
Në nenin 245 paragrafi 7 të KPP, është parashikuar se 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. 

 
o) Vërtetimi i identitetit të pandehurit dhe udhëzimet për të drejtat e tij 

 
Në fillim të shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues e thërret të 

pandehurin dhe prej tij merr të dhënat personale.82 

 

Pasi të vërtetohet identiteti i të pandehurit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

duhet që ta udhëzojë të pandehurin për këto të drejta: 

 

- 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 drejtën të mbrohet vetë ose nëpërmjet ndihmës juridike nga mbrojtësi sipas zgjedhjes së 

tij;  

- të drejtën që ta kundërshtojë aktakuzën dhe pranueshmërinë e provave të paraqitura në 

aktakuzë.83 

 

Gjithashtu, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që ta ftojnë të pandehurin 

që ta përcjellë me vëmendje zbatimin e shqyrtimit fillestar. 

 

                                                 
79 Neni 245 paragrafi 3 i KPP. 
80 Sipas nenit 53 paragrafi 1 të KPP, i pandehuri ka të dretë të ketë mbrojtës gjatë të gjitha fazave të procedurës 

penale. I pandehuri mund të ketë deri në tre mbrojtës, kurse e drejta për mbrojtje konsiderohet se është e mjaftueshme 

kur në procedurë merr pjesë njëri nga mbrojtësit. Në disa raste të parashikuara me KPP, mbrojtja me avokatë është e 

detyruar dhe nëse i pandehuri në këto raste nuk angazhon avokat, atëherë atij i cakohet një mbrojtës sipas detyrës 

zyrtare. 
81 Në nenin 244 të KPP, është parashikuar se jo më vonë se nga ngritja e aktakuzës, prokurori i shtetit i siguron 

mbrojtësit apo mbrojtësit kryesor materialet e cekura në këtë dispozitë ligjore 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. 
82 Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet ti vërtetojë këto të dhëna personale të të pandehurit: 

emrin dhe mbiemrin e të pandehurit, si 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 dhe pozitën e tij materiale.    
83 Neni 246 paragrafi 1 i KPP. 
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Përveç këtyre, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet ta njoftojnë të 

pandehurin edhe për benificionet dhe për pasojat e pranimit të fajësisë, përkatësisht duhet që ta 

njoftojë të pandehurin, se nëse i njëjti e pranon fajësinë, atëherë gjykata duke u bazuar në 75 të 

KPRK84 mund t’i shqiptojë dënim nën kufirin e paraparë me ligj apo të shqiptojë një lloj më të 

butë të dënimit.85  

 

p) Leximi i aktakuzës dhe deklarimi i të pandehurit lidhur me aktakuzën 

 

Pastaj, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e fton prokurorin e shtetit që t’ia 

lexon aktakuzën të pandehurit.86 

 

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.87 

 

Varësisht nga fakti, nëse i pandehuri e ka pranuar fajësinë apo jo, shqyrtimi fillestar mund të 

marrë dy kahje të ndryshme. 

 
q) Caktimi i shqyrtimit të dytë nëse i pandehuri nuk e pranon fajësinë 

 
Nëse i pandehuri nuk e pranon fajësinë apo nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues me aktvendim e refuzon pranimin e fajësisë, atëherë gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i 

vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues ka këto dy mundësi: 

 

1. Që të caktojë shqyrtimin e dytë jo më herët se tridhjetë ditë pas shqyrtimit fillestar dhe jo 

më vonë se dyzet ditë pas shqyrtimit fillestar ose  

2. Të kërkojë vetëm paraqitjen e propozimeve deri në datën e caktuar e cila nuk mund të jetë 

më vonë se tridhjetë ditë nga shqyrtimi fillestar.88  

 

r) Udhëzimet për të pandehurin dhe mbrojtësin  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që ta njoftojë të pandehurin dhe 

mbrojtësin se para shqyrtimit të dytë, ata duhet që:  

 

1. Të paraqesin kundërshtimet e tyre për provat e cekura në aktakuzë;  

2. Të paraqesin kërkesat për hedhjen e aktakuzës nëse është e ndalur ligjërisht dhe  

3. Të paraqesin kërkesat për hedhjen e aktakuzës për shkak të mospërshkrimit të veprës 

penale sipas ligjit.89 

                                                 
84 Në këtë dispozitë ligjore është parashikuar se në raste të tilla, gjykata e merr parasysh mendimin e prokurorit, 

mbrojtësit dhe palës së dëmtuar sa i përket zbutjes së dënimit dhe udhëzohet por nuk detyrohet nga kufizimet e 

parapara në nenin 76 të KPRK. 
85 Gjykata Supreme e Kosovës, me aktgjykimin Pml.nr.3/2014, të datës 16.01.2014, e ka anuluar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë dhe të Gjykatës së Apelit, me ç’rast çështja është kthyer në rigjykim, me arsyetimin se i 

pandehuri nuk është njoftuar për institucionin e pranimit të fajësisë, si dhe me benefitet dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë. 
86 Neni 246 paragrafi 3 i KPP. 
87 Neni 246 paragrafi 4 i KPP. 
88 Neni 245 paragrafi 5 i KPP. 



324 

 

  

2. Marrëveshja për pranimin e fajësisë, pranimi i fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar dhe 

shqiptimi i dënimit 

 

Ligjdhënësi i ka kushtuar një rëndësi të veçantë marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe pranimit 

të fajësisë nga i pandehuri në shqyrtimin fillestar. 

 

a) Marrëveshja për pranimin e fajësisë 

 

Nëse marrëveshja mbi pranimin e fajësisë nga neni 233 i KPP paraqitet së bashku me aktakuzën, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e shqyrton marrëveshjen mbi pranimin e 

fajësisë dhe më pastaj ka këto mundësi : 

 

1. Ta pranojë marrëveshjen pranimin e fajësisë; 

2. Ta refuzojë marrëveshjen për pranimin e fajësisë ose  

3. Të cakton shqyrtim të veçantë në pajtim me procedurat nga neni 248 dhe neni 233 i 

KPP.90  

 

b) Pranimi i fajësisë  

 

Kur i pandehuri pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës sipas nenit 246 ose 247 të KPP, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues përcakton nëse:  

 

1. I pandehuri kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit;  

2. Pranimi bëhet vullnetarisht nga i pandehuri pas këshillimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin, nëse i pandehuri ka mbrojtës;  

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  

4. Aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.91 

 

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.92  

 

c) Refuzimi i pranimit të fajësisë 

 

Në nenin 248 paragrafi 3 të KPP, është parashikuar se 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.  

 

d) Aktvendimi për pranimin e fajësisë dhe procedura e mëtejme 

Nëse 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 ka tri mundësi:  

                                                                                                                                                               
89 Neni 245 paragrafi 6 i KPP. 
90 Neni 247 paragrafi 1 i KPP. 
91 Neni 248 paragrafi 1 i KPP. 
92 Neni  248 paragrafi  2 i KPP. 
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1. Të vazhdon me shqiptimin e dënimit ndaj të pandehurit; 

2. Të caktojë seancë për vërtetimin e ndonjë fakti relevant për dënimin ose  

3. Të pezullon dënimin deri në përfundimin e bashkëpunimit të të pandehurit me prokurorin 

e shtetit.  

 

1. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, zgjedh mundësinë e parë, 

atëherë ai vazhdon me shqiptimin e dënimit ndaj të pandehurit.93 

2. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, zgjedh mundësinë e dytë, 

atëherë ai duhet që ta caktojë një seancë në të cilën duhet të vërtetohen faktet që janë 

relevante për shqiptimin e dënimit ndaj të pandehurit. Faktet relevante për shqiptimin e 

dënimit, janë parashikuar në nenin 73 dhe 74 të KPRK. Pasi të vërtetohen faktet që janë 

relevante për shqiptimin e dënimit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

duhet që të vazhdojë me shqiptimin e dënimit ndaj të pandehurit. 

3. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e zgjedh mundësinë e tretë, 

atëherë shqiptimi i dënimit pezullohet deri në përfundimin e bashkëpunimit të të 

pandehurit me prokurorin e shtetit. 

 

e) Marrja e aktgjykimit dhe shqiptimi i dënimit 

 

Pas këtyre veprimeve, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që të tërhiqet 

për ta marrë aktgjykimin dhe shqiptuar dënimin. 

 

Aktgjykimi merret dhe shpallet në emër të popullit.94 

 

f) Përmbajtja e aktgjykimit 

 

Aktgjykimi duhet të përmbajë të dhënat e parashikuara në nenin 365 të KPP. 

 

g) Shpallja e aktgjykimit 

 

Pasi të merret aktgjykimi, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që ta shpall 

aktgjykimin, sipas (në Shqip është në rregull) nenit 366 të KPP.  

                                                 
93 Pas hyrjes në fuqi të KPP, kjo dispozitë ligjore ka shkaktuar dilema dhe qëndrime të ndryshme në praktikën tonë 

gjyqësore. Në këtë aspekt, sa i përket kësaj dispozite ligjore kanë lindur qëndrime të ndryshme lidhur me dy çështje : 

1. Në rastet kur kryetari i trupit gjykues pranë Departamentit për Krime të Rënda të gjykatës themelore e pranon 

pranimin e fajësisë nga i pandehuri dhe vendos që të shqiptojë dënimit, atëherë a duhet që dënimin ta shqiptojë vetëm 

kryetari i trupit gjykues apo dënimin duhet ta shqiptojë trupi gjykues i përbërë nga tre gjyqtarë profesional, njëri nga 

të cilët e kryeson trupin gjykues, siç parashihet në nenin 25 paragrafi 3 të KPP, si dhe  

2. Në rastet kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i vetëm gjykues e pranon pranimin e fajësisë nga i pandehuri 

dhe vazhdon me shqiptimin e dënimit, atëherë a duhet të ketë fjalë përfundimtare të palëve apo jo. 

Lidhur me çështjen e parë, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, ka dhënë mendim juridik GJA.nr.207/13, i 

datës 19.03.2013, me të cilin ka sqaruar se “nëse i pandehuri e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar para 

gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues dhe gjyqtari i vetëm gjykues ose 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 gjykues përkatësisht kryetari i trupit gjykues 

mund të vazhdojë procesin me shqiptimin e dënimit, pa shkuar fare në shqyrtim dhe pa plotësuar fare trupin gjykues 

edhe kur ligji për vepra të tilla parashikon që trupin gjykues ta përbëjnë tre gjyqtarë profesionistë.” Ndërsa, sa i përket 

çështjes së dytë, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, me shkresën GJ.A-Su.A.528/13, të datës 04.09.2013, ka 

sqaruar se në raste të tilla nuk ka nevojë të vazhdohet me fjalën përfundimtare të palëve, por shkohet drejtpërdrejt në 

shqiptimin e dënimit. 
94 Neni 359 paragrafi 2 të KPP. 
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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 fillestar. Kur shqiptohet 

dënim alternativ nga neni 49 i KPRK, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

paralajmëron të pandehurin për rëndësinë e dënimit dhe kushtet të cilat duhet respektuar. 

Gjithashtu, 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.95 

 
h) Vendosja lidhur me paraburgimin 

 

Nëse i pandehuri është në paraburgim, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, duhet 

që të vendos lidhur me paraburgimin, duke u bazuar në nenin 367 të KPP. 

 

i) Përpilimi dhe dorëzimi i aktgjykimit 

 

Në fund, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, duhet që aktgjykimin ta përpilojë 

dhe ta dorëzojë, sipas neneve 369 dhe 370 të KPP. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Neni 368 i KPP. 
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2. Kundërshtimi i provave, krekës për hedhjen e aktakuzës dhe shqyrtimi i dytë 

 

2.1 Hyrje 

 

Nëse i pandehuri nuk e pranon fajësinë gjatë shqyrtimit fillestar, atëherë vazhdohet me hapat tjerë 

të procedurës penale. Në këtë drejtim, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij kanë që të paraqesin 

kundërshtim ndaj provave të cekura në aktakuzë ose të paraqesin kërkesë për hedhjen e aktakuzës.  

Lidhur me këtë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, duhet që me aktvendim të 

vendos lidhur me kundërshtimin e provave apo këkesën për hedhjen e aktakuzës. Me aktvendimin 

e gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues mund që të hedhet aktakuza ose të 

refuzohet kërkesa për hedhjen e aktakuzës. Kundër këtij aktvendimi palët kanë të drejtë që të 

paraqesin ankesë në afat prej 5 (pesë) ditëve në Gjykatën e Apelit të Kosovës.      

 

Në këtë prezentim janë trajtuar temat që kanë të bëjnë me çështjet e lartcekura, duke e ndërlidhur 

këtu edhe me situatat që mund të shfaqen në praktikën tonë gjyqësore. 

 

 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Kuptojnë në mënyrë të drejtë çështjet që kanë të bëjnë me kundërshtimin e provave, 

kërkesën për hedhjen e aktakuzës dhe shqyrtimin e dytë; 

- Aplikojnë në mënyrë të drejtë dispozitat e KPP gjatë shqyrtimit të dytë; 

- Përpilojnë në mënyrë praktike një procesverbal të shqyrtimit të dytë dhe aktvendimet 

lidhur me kundërshtimin e provave apo kërkesën për hedhjen e aktakuzës; 

- Kuptojnë në mënyrë të drejtë rastet kur duhet të hedhet aktakuza dhe 

- Evitojnë disa nga dilemat eventuale që kanë të bëjnë me shqyrtimin e dytë. 

 

 

2.3 Kundërshtimi i provave 

 
Siç është cekur edhe më parë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues gjatë 

shqyrtimit fillestar, duhet që të pandehurin ta udhëzojnë për të drejtën e tij në paraqitjen e 

kundërshtimit ndaj provave të cekura në aktakuzën e prokurorit të shtetit. Kundërshtimin ndaj 

provave të cekura në aktakuzë, i pandehuri mund ta paraqesë para shqyrtimit të dytë duke u 

bazuar në këto arsye:  

 

1. Provat nuk janë marrë në mënyrë të ligjshme nga policia, prokurori i shtetit ose organi 

tjetër qeveritar;  

2. Provat janë në kundërshtim me rregullat nga Kapitulli XVI i KPP ose  

3. Ka bazë të artikulueshme që gjykata të çmojë provën si thelbësisht të pa mbështetshme.96  

 

Në nenin 245 paragrafi 6 të KPP, kundërshtim ndaj provave të cekura në aktakuzën e prokurorit të 

shtetit, mund të paraqesë edhe mbrojtësi i të pandehurit, nëse i pandehuri ka mbrojtës. Nëse i 

pandehuri ose mbrojtësi i tij, paraqesin kundërshtim ndaj provave të cekura në aktakuzë, atëherë 

                                                 
96 Neni 249 paragrafi 1 i KPP. 
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prokurorit të shtetit duhet ti jepet mundësia që të përgjigjet gojarisht ose me shkrim ndaj 

kundërshtimit të lartcekur.97 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet ti jap prokurorit të shtetit kohë prej 1 

(një) javë për të paraqitur përgjigje me shkrim ndaj kundërshtimit të paraqitur ndaj provave të 

cekura në aktakuzë.98 

  

Për të gjitha provat për të cilat është paraqitur kundërshtim, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues duhet të merr aktvendim me shkrim, i cili duhet të jetë i arsyetuar. Përmes këtij 

aktvendimi, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të vendos në dy mënyra: 

 

1. Lejimin e provës ose  

2. Përjashtimin e provës.99 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i vetëm gjykues lejon provën e caktuar, nëse vlerëson se 

prova është marrë në mënyrë të ligjshme nga policia, prokurori i shtetit ose organi tjetër qeveritar; 

nëse prova nuk është në kundërshtim me rregullat e Kapitullit XVI të KPP dhe nëse nuk ka bazë 

të artikulueshme që prova e caktuar të çmohet si thelbësisht e pambështetshme. Në të kundërtën, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që ta përjashtojnë provën e caktuar, 

përkatësisht duhet që provën e caktuar ta shpallin si të papranueshme. 

 

Provat e papranueshme duhet që të ndahen nga shkresat e lëndës dhe të 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.100 

 

Në nenin 249 paragrafi 5 të KPP, është parashikuar se të gjitha provat kundër të cilave nuk është 

paraqitur kundërshtim 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. 

 

Siç është cekur më lart, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që me 

aktvendim të vendos lidhur me kundërshtimin e paraqitur ndaj provave të cekura në aktakuzën e 

prokurorit të shtetit. Kundër këtij aktvendimi secila palë mund të paraqesë ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë. Ankesa duhet të paraqitet brenda 5 (pesë) ditëve nga pranimi i aktvendimit 

me shkrim.101 

 

 

2.4 Kërkesa për hedhjen e aktakuzës 

 

Përveç paraqitjes së kundërshtimit ndaj provave të cekura në aktakuzë, i pandehuri ka të drejtë që 

të paraqesë edhe kërkesë për hedhjen e aktakuzës. 

 

                                                 
97 Neni 249 paragrafi 2 i KPP. 
98 Neni 251 paragrafi 3 i KPP. 
99 Neni 249 paragrafi 3 i KPP. 
100 Neni 249 paragrafi 4 i KPP. 
101 Neni 249 paragrafi 6 i KPP. Me këtë dispozitë ligjore nuk është parashikuar në mënyrë shprehimore se lidhur me 

ankesën e paraqitur ndaj aktvendimit të gjyqtarit të vetëm gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues vendos Gjykata e 

Apelit në Prishtinë, mirëpo, një gjë e tillë është e parashikuar me nenin 411 të KPP. 
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I pandehuri mund të paraqesë kërkesë për hedhjen e aktakuzës para shqyrtimit të dytë. 

Kërkesa për hedhjen e aktakuzës mund të paraqitet duke u bazuar në këto arsye:  

 

1. Vepra për të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale;  

2. Ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale;  

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  

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.102 

 

Duke u bazuar në nenin 245 paragrafi 6 të KPP, kërkesë për hedhjen e aktakuzës mund të 

paraqesë edhe mbrojtësi i të pandehurit, nëse i pandehuri ka mbrojtës. 

 

Nëse i pandehuri ose mbrojtësi i tij, paraqesin kërkesë për hedhjen e aktakuzës, atëherë prokurorit 

të shtetit duhet ti jepet mundësia që të përgjigjet gojarisht ose me shkrim ndaj kërkesës së 

lartcekur.103 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet ti jap prokurorit të shtetit kohë prej 1 

(një) javë për të paraqitur përgjigje me shkrim ndaj kërkesës për hedhjen e aktakuzës.104 

 
Nëse i pandehuri ose mbrojtësi i tij kanë paraqitur kërkesë për hedhjen e aktakuzës, atëherë 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që me aktvendim të arsyetuar të 

vendos lidhur me kërkesat e lartcekura. Në këtë aspekt, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues ka dy mundësi:  

 

1. Ta refuzojë kërkesën për hedhjen e aktakuzës ose  

2. Ta hudh aktakuzën. 

 

Siç është cekur më lart, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që me 

aktvendim të vendos lidhur me kërkesën për hedhjen e aktakuzës. Kundër këtij aktvendimi secila 

palë mund të paraqesë ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë. Ankesa duhet të paraqitet brenda 

5 (pesë) ditëve nga pranimi i aktvendimit me shkrim.105 

 

 

2.5 Paraqitja e aktakuzës së ndryshuar 

 
Duhet theksuar se në vend të përgjigjes ndaj kërkesës së për hedhjen e aktakuzës, prokurori i 

shtetit mund të paraqesë aktakuzë të ndryshuar.106 Kështu, në nenin 252 paragrafi 1 i KPP, është 

parashikuar se nëse kërkesa e paraqitur nga i pandehuri për hedhjen e aktakuzës mund të 

rregullohet me ndryshim të aktakuzës, prokurori i shtetit paraqet aktakuzë të ndryshuar në pajtim 

me nenin 241 të KPP brenda 1 (një) jave nga shqyrtimit i dytë.  

 

                                                 
102 Neni 250 paragrafi 1 i KPP. 
103 Neni 250 paragrafi 2 i KPP. 
104 Neni 251 paragrafi 3 i KPP. 
105 Neni 250 paragrafi 4 i KPP. Me këtë dispozitë ligjore nuk është parashikuar në mënyrë shprehimore se lidhur me 

ankesën e paraqitur ndaj aktvendimit të gjyqtarit të vetëm gjykues ose të kryetarit të trupit gjykues vendos Gjykata e 

Apelit në Prishtinë, mirëpo, një gjë e tillë është e parashikuar me nenin 411 të KPP. 
106 Neni 251 paragrafi 4 i KPP. 
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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 KPP ikurse 

aktakuza të ishte e re.107 

 

I pandehuri mund të paraqesë kundërshtime të reja nga neni 249 i KPP ose kërkesa nga neni 250 i 

KPP, por vetëm për ato pjesë të aktakuzës të cilat janë ndryshuar.108  

 

Po ashtu, duhet theksuar se i pandehuri mund të paraqesë sërish kundërshtimet e mëparshme ndaj 

provave të cekura në aktakuzë ose kërkesat për hedhjen e aktakuzës. 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, atëherë nuk i shqyrtojnë më tej.109 

 

 

2.6 Aktvendimet lidhur me kërkesën për hedhjen e aktakuzës 

 
Nëse është paraqitur kërkesë për hedhjen e aktakuzës, siç është cekur edhe më parë, gjyqtari i 

vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që ose ta refuzojë këtë kërkesë ose ta hudhin 

aktakuzën e prokurorit të shtetit.  

 
2.6.1 Refuzimi i kërkesës për hedhjen e aktakuzës 

 
Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e refuzon kërkesën për hedhjen e aktakuzës, 

nëse çmon se nuk ka arsye ligjore për hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale. 

 

2.6.2 Hedhja e aktakuzës dhe pushimi i procedurës penale 

 

Kurse, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues me aktvendim e hudh aktakuzën dhe 

pushon procedurën penale kur çmon se :  

 
1. Vepra me Nëse ekzistojnë rrethana të cilën akuzohet i pandehuri nuk përbën vepër penale;  

2. Ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale;  

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  

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.  

 
a)  Nëse vepra me të cilën akuzohet i pandehuri nuk përbën vepër penale.  

 
Nocioni dhe tiparet apo elementet e çdo vepre penale konkrete janë të përcaktuara me KPRK. 

Sipas nenit 7 të KPRK, vepra penale është vepër e kundërligjshme e cila është e përcaktuar me 

ligj si vepër penale, tiparet e së cilës janë të përcaktuara me ligj dhe për të cilën me ligj është 

përcaktuar sanksioni penal ose masa e trajtimit të  detyrueshëm. Çdo veprim ose mosveprim, për 

tu konsideruar vepër penale, duhet që të posedojë në mënyrë kumulative të gjitha elementet e 

përgjithshme dhe të veçanta të veprës penale të cilat janë të përcaktuara me ligj.110 Ndërsa, një 

                                                 
107 Neni 252 paragrafi 2 i KPP. 
108 Neni 252 paragrafi 3 i KPP. 
109 Neni 252 paragrafi 4 i KPP. 
110Shala, Afrim : Hyrje në të drejtën penale, Botimi i dytë, Gjilan, 2013, faqe 39. 
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veprim nuk përbën vepër penale, nëse nuk i përmban të gjitha elementet e parashikuar me ligj. Po 

ashtu, duke u bazuar në KPRK, vepra nuk përbën vepër penale, përveç tjerash edhe në këto raste:  

- nëse vepra është vepër e rëndësisë së vogël;111 

- nëse vepra është kryer në mbrojtje të nevojshme;112 

- nëse vepra është kryer nën kushtet e nevojës ekstreme;113 

- nëse vepra është kryer nën ndikimin e dhunës ose të kanosjes së papërballueshme;114 

- nëse vepra është kryer nën shtrëngim;115 

- nëse është akuzuar një person për tentativë të kryerjes së një vepre penale për të cilën 

nuk është parashikuar me ligj se ndëshkohet tentativa.116  

 

Po ashtu, mund të ndodh që në praktikën gjyqësore, një person të akuzohet për një vepër e cila 

nuk i përbën vepër penale, por i përmban tiparet e ndonjë kundërvajtje, delikti ekonomik apo 

delikti disiplinor. 

 

Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues çmon se ekzistojnë ndonjëra nga 

rrethanat e lartcekura, përkatësisht nëse çmon se vepra me të cilën akuzohet i pandehuri nuk 

përbën vepër penale, atëherë ai duhet me aktvendim ta hudh aktakuzën dhe ta pushojë procedurën 

penale. 

 

5. të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale.  

 
Rrethanat të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale sipas KPRK,117 janë: 

- Paaftësia mendore;118 

- Kryerja e një vepre penale nga pakujdesia për të cilin sipas ligjit për të cilin sipas ligjit nuk 

parashikohet shprehimisht përgjegjësia penale;119 

- Mosha nën 14 (katërmbëdhjetë) vjet;120 

- Lidhja shkakore;121 

- Lajthimi faktik122 dhe 

- Lajthimi juridik.123 

  

Po ashtu, duke ju përmbajtur parimit “nullum crimen, nullum poena sine culpa”, personi nuk ka 

përgjegjësi penale nëse nuk është fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet. 

                                                 
111 Neni 11 i KPRK. 
112 Neni 12 i KPRK. 
113 Neni 13 i KPRK. 
114 Neni 14 i KPRK. 
115 Neni 15 i KPRK. 
116 Në nenin 28 paragrafi 2 të KPRK, është parashikuar se tentativa për të kryer vepër penale për të cilën mund të 

shqiptohet dënimi me tre ose më shumë vjet burgim dënohet, ndërsa tentativa për të kryer ndonjë tjetër vepër penale 

dënohet vetëm nëse shprehimisht parashihet me ligj.  
117Shala, Afrim : Ankesa kundër aktgjykimit në procedurën penale të Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2010, faqe 

113. 
118 Neni 17 paragrafi 1 dhe neni 18 paragrafi 1 i KPRK. 
119 Neni 17 paragrafi 2 i KRPK. P.sh. është me rëndësi të theksohet fakti, se për dallim nga legjislacioni i mëparshëm 

penal, tani KPRK nuk ka parashikuar përgjegjësi penale për kryerjen nga pakujdesia të veprës penale lëndimi i rëndë 

trupor, nga neni 189 i KPRK. 
120 Neni 17 paragrafi 3 i KRPK. 
121 Neni 20 i KPRK. 
122 Neni 25 i KPRK. 
123 Neni 26 i KPRK. 
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b) Nëse kaluar afati i parashkrimit të veprës penale, vepra është përfshirë me amnesti 

apo falje, ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen 

 
Afatet e parashkrimit të ndjekjes penale janë parashikuar në nenin 106 të KPRK. Përveç 

parashkrimit, duke u bazuar në këtë nënparagraf, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues, duhet që ta hudh aktakuzën dhe ta pushojë procedurën penale, nëse vepra penale është 

përfshirë me amnisti,124 falje ose nëse ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen. 

 

c) 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.  

 
Në fund, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që ta hudh aktakuzën dhe ta 

pushojë procedurën penale nëse vlerëson se nuk ka prova të mjaftueshme me anë  

të të cilave mbështet dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri e ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet me aktakuzën e prokurorit të shtetit. 

 

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.125 

 
2.7 Shqyrtimi i dytë 

 
 2.7.1 Shqyrtime të përgjithshme 

 
Në nenin 254 të KPP, janë parashikuar veprimet të cilat duhet ti ndërmarrë gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues gjatë shqyrtimit të dytë. 

 

Në fillim duhet theksuar se parimisht 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.126 

 
2.7.2 Zbulimi i provave nga ana e mbrojtjes 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, gjatë shqyrtimit të dytë duhet të sigurohet 

që mbrojtësi të ketë përmbushur të gjitha detyrimet lidhur me zbulimin e provave.127 Në këtë 

aspekt, gjatë shqyrtimit të dytë, mbrojtja i paraqet prokurorit të shtetit:  

 

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 dhe emrat e 

dëshmitarëve dhe çdo provë tjetër që e mbështet alibinë;  

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  

                                                 
124 Me Ligjin 04/L-209 për Amnistinë, i datës 11.07.2013, është parashikuar se lirohen plotësisht nga ndjekja penale 

ose nga ekzekutimi i dënimit kryesit e veprave penale të cilat janë të listuara në nenin 3 të këtij dhe të cilat janë kryer 

para datës 20.06.2013. Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, me qarkoren GJ.A.-Su.A.619/2013, e datës ka 

dhënë udhëzimet e nevojshme se si duhet të procedohen çështjet nga gjykatat me rastin e zbatimit të Ligjit për 

Amnisti. 
125 Neni 253 paragrafi 2 i KPP. 
126 Neni 254 paragrafi 1 i KPP. 
127 Neni 254 paragrafi 2 i KPP. 
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3. Njoftimin për emrat e dëshmitarëve të cilët mbrojtja synon t’i thërret për të dëshmuar.128 

 

Mirëpo, duhet theksuar se në nenin 256 paragrafi 2 të KPP, është parashikuar edhe mundësia që 

në çdo kohë para shqyrtimit gjyqësor, mbrojtësi të ketë mundësi të plotësojë me shkrim 

informatat e lartcekura prokurorit të shtetit. 

 

Nëse mbrojtësi nuk i përmbush detyrimet e lartcekura, ndërsa gjykata nuk gjen shkaqe të 

arsyeshme për një gjë të tillë, gjykata mund të shqiptojë gjobë deri në 250 (dyqindepesëdhjetë) 

Euro ndaj mbrojtësit dhe njofton Odën e Avokatëve për këtë.129 

 

2.7.3 Shqyrtimi i kundërshtimeve ndaj provave ose i kërkesave për hedhjen e aktakuzës 

 
Gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues shqyrton 

kundërshtimet e paraqitura ndaj provave të cekura në aktakuzën e prokurorit të shtetit ose kërkesat 

për hedhjen e aktakuzës.130 

 

Siç është cekur edhe më parë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të 

kërkojë nga prokurori i shtetit që të përgjigjet gojarisht gjatë shqyrtimit të dytë ose me shkrim, në 

pajtim me nenet 249-253 të KPP.  

 
2.7.4 Caktimi i seancave dëgjimore 

 
Mirëpo, për t’i vlerësuar kundërshtimet ndaj provave të cekura në aktakuzë ose kërkesat për 

hedhjen e aktakuzës, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton seanca 

dëgjimore në pajtim me nenin 255 të KPP, nëse seancat e tilla janë të nevojshme.131  

 
2.7.5 Caktimi i shqyrtimit gjyqësor dhe marrja e aktvendimit lidhur me kundërshtimet ndaj 

provave ose kërkesave për hedhjen e aktakuzës 

 
Gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton shqyrtimin 

gjyqësor, përveç nëse ende nuk ka marr aktvendim mbi kundërshtimet e ndaj provave të cekura në 

aktakuzë ose kërkesat për hedhjen e aktakuzës.132 

 

Në nenin 254 paragrafi 6 të KPP, është parashikuar se nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues ende nuk ka vendosur për kundërshtimet ndaj provave të cekura në aktakuzë ose 

për kërkesat hedhjen e aktakuzës, ai merr aktvendim me shkrim të arsyetuar për të gjitha 

propozimet e pazgjidhura pas shqyrtimit të dytë.(Në shqip është në rregull. A ka ndonjë afat ose 

praktikë më të mirë për të sugjeruar?Po ashtu, në këtë dispozitë ligjore është parashikuar se 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e 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. 

 

 

 

 

                                                 
128 Neni 256 paragrafi 1 i KPP. 
129 Neni 256 paragrafi 3 i KPP. 
130 Neni 254 paragrafi 3 i KPP. 
131 Neni 254 paragrafi 4 i KPP. 
132 Neni 254 paragrafi 5 i KPP. 
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2.7.6 Shqyrtimet për përcaktimin e vlefëshmërisë së propozimeve  

 
Siç është cekur edhe më parë, nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues çmon se 

është e nevojshme mbajtja e shqyrtimit për të vlerësuar kundërshtimet ndaj provave të cekura në 

aktakuzë apo kërkesat për hedhjen e aktakuzës, ai cakton dhe zbaton shqyrtimin e tillë sa më parë 

që të jetë e mundur dhe jo më vonë se 3 (tre) javë nga dita e shqyrtimit të dytë.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që të nxjerr aktvendim me shkrim të 

arsyetuar sa më parë që të jetë e mundur pas këtyre shqyrtimeve të mbajtura dhe por jo më vonë 

se 3 (tre) javë nga dita e mbajtjes së shqyrtimit nga ky nen.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Neni 255 paragrafi 2 i KPP. 
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3. Shqyrtimi Gjyqësor 

 

3.1 Hyrje 

 

Siç është cekur edhe më parë, shqyrtimi gjyqësor konsiderohet faza më e rëndësishme e 

procedurës penale. Me qëllim që shqyrtimi gjyqësor të zhvillohet me sukses dhe pa pengesa, 

atëherë nevojitet që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues më parë të bëjë përgatitje 

të caktuara. Këto përgatitje kanë të bëjnë si me caktimin e shqyrtimit gjyqësor, ashtu edhe me 

çështje tjera përgatitore, siç janë dërgimi i ftesave të akuzuarit, mbrojtësit, të dëmtuarit, 

dëshmitarëve, ekspertëve, etj. Shqyrtimi gjyqësor, parimisht është i hapur për publikun dhe në të 

mund të marrin pjesë vetëm personat madhor, të cilët kanë të drejtë që të përcjellin tërë rrjedhën e 

shqyrtimit gjyqësor.  

 

Në KPP, është parashikuar se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e drejtojnë 

shqyrtimin gjyqësor, kujdesën për shqyrtimin e gjithanshëm dhe të drejtë të çështjes në pajtim me 

administrimin e provave, si dhe vendosin për propozimet e palëve. Ndërsa, për gjithë 

veprimtarinë që zhvillohet në shqyrtimin gjyqësor përpilohet procesverbal me shkrim, ku 

shënohet thelbi i rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor.  

 

Në këtë prezentim janë trajtuar temat që kanë të bëjnë me përgatitjen e shqyrtimit gjyqësor, 

publicitetin e shqyrtimit gjyqësor, zbatimin e shqyrtimit gjyqësor, parakushtet për mbajtjen e 

shqyrtimit gjyqësor, shtyerjen, ndërprerjen dhe afatet e përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor, etj. 

 

 

3.2  Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Kuptojnë në mënyrë të drejtë çështjet që kanë të bëjnë me shqyrtimin gjyqësor; 

- Jenë të gatshëm që ti kryejnë me sukses përgatitjet për shqyrtim gjyqësor; 

- Shpjegojnë rastet kur publiku duhet të përjashtohet nga shqyrtimi gjyqësor; 

- Aplikojnë në mënyrë të drejtë dispozitat e KPP gjatë shqyrtimit gjyqësor; 

- Përpilojnë në mënyrë praktike një procesverbal të shqyrtimit gjyqësor dhe 

- Evitojnë disa nga dilemat eventuale që kanë të bëjnë me shqyrtimin gjyqësor. 

 

 

3.3 Përgatitjet për shqyrtim gjyqësor 

 

Shqyrtimi gjyqësor konsiderohet faza më e rëndësishme e procedurës penale. Me qëllim që kjo 

fazë të zhvillohet me sukses dhe pa pengesa, atëherë nevojitet që gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues më parë të bëjë përgatitje të caktuara. Këto përgatitje kanë të bëjnë si me 

caktimin e shqyrtimit gjyqësor, ashtu edhe me çështje tjera përgatitore. Në nenin 254 paragrafi 4 

të KPP, është parashikuar se gjatë shqyrtimit të dytë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues e cakton shqyrtimin gjyqësor, përveç nëse ende nuk ka marrë aktvendim për 

kundërshtimet e paraqitura ndaj provave të cekura në aktakuzë, sipas nenit 249 apo kërkesat për 

hedhjen e aktakuzës, sipas nenit 250 të KPP. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues ende nuk ka vendosur për kundërshtimet nga neni 249 apo kërkesat nga neni 250 i KPP, 

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 
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aktvendimin apo aktvendimet me shkrim për propozimet e lartpërmendura.134 Gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues me urdhër cakton ditën, orën dhe vendin e shqyrtimit 

gjyqësor në pajtim me nenin 254 të KPP.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton fillimin e shqyrtimin gjyqësor brenda 

1 (një) muaji nga shqyrtimi i dytë ose nga urdhri i fundit i lëshuar nga neni 254, paragrafi 5 të 

KPP. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues çmon se shqyrtimi gjyqësor nuk 

mund të mbahet brenda këtij afati kohor, atëherë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues nxjerr aktvendim për shtyrjen e shqyrtimit gjyqësor deri në datën e parë të mundshme.135 

 

Si rregull shqyrtimi gjyqësor mbahet në selinë e gjykatës dhe në ndërtesën e gjykatës. 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.136  

 

Në kuadër të përgatitjeve për shqyrtimin gjyqësor, bëjnë pjesë edhe dërgimi i thirrjeve personave 

të cilët duhet që të marrin pjesë në shqyrtimin gjyqësor. Në nenin 287 paragrafi 1 të KPP, është 

parashikuar se 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 të 

KPP thirren Po ashtu në shqyrtimin gjyqësor.  

 

Thirrja që i dërgohet të akuzuarit duhet të përmbajë : emrin dhe adresën e gjykatës e cila e dërgon 

thirrjen; emrin dhe mbiemrin e të akuzuarit; përcaktimin e veprës penale për të cilën akuzohet; 

vendin, ditën dhe orën kur duhet të paraqitet i akuzuari, njoftimin se thirret në cilësi të të 

akuzuarit; paralajmërimin se në rast të mosparaqitjes do të lëshohet urdhërarrest dhe do të sillet në 

gjykatë forcërisht; vulën zyrtare dhe emrin e gjyqtarit i cili lëshon thirrjen.  

 

Ndërsa, thirrja që i dërgohet dëshmitarit duhet që të përmbajë : emrin, mbiemrin dhe profesioni i 

dëshmitarit, koha dhe vendi ku duhet të paraqitet, lënda penale për të cilën thirret, shënimi se 

thirret si dëshmitar dhe paralajmërimi për pasojat e mungesës pa arsye.  

 

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. 

 

Sipas paragrafit 3 të nenit 287 të KPP, të akuzuarit i dërgohet thirrja jo më vonë se 8 (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. 

 

Ndërsa, në thirrjen të cilën ja dërgon gjykata të dëmtuarit, i cili nuk thirret si dëshmitar, të njejtin 

e njofton se shqyrtimi gjyqësor do të mbahet edhe pa praninë e tij dhe se deklarata e tij për 

kërkesën pasurore juridike do të lexohet. I akuzuari, dëshmitari dhe eksperti, çdo herë njoftohen 

në thirrje për pasojat e mosparaqitjes në shqyrtimin gjyqësor. 

                                                 
134 Neni 254 paragrafi 6 i KPP. 
135 Neni 285 paragrafët 1, 2 dhe 3 të KPP. 
136 Neni 286 i KPP.  
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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.137  

 

Në nenin 288 paragrafi 1 të KPP, është parashikuar se 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. Në këtë aspekt, gjyqtari i 

vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e aprovon këtë kërkesë 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. Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues e refuzon kërkesën për mbledhjen e provave të reja, refuzimi i tillë mund të 

ankimohet brenda 48 (dyzetetetë) orëve nga pranimi i urdhrit për refuzimin e kërkesës.138 

 

Në rast se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, e aprovon kërkesën për 

mbledhjen e provave të reja, atëherë palët dhe mbrojtësi njoftohen për vendimin me të cilin 

urdhërohet mbledhja e provave të reja para fillimit të shqyrtimit gjyqësor. 

 

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. 

Nëse gjatë procedurës penale është zbatuar mundësia hetuese e veçantë, një nga 2 (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. 

 

Sipas nenit 290 paragrafi 1 të KPP, 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. 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 KPP.139   

 

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. Në këtë 

drejtim, nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues shtyn ditën e shqyrtimit 

gjyqësor, 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.140 

 

 

 

                                                 
137 Neni 288 paragrafët 5, 6 dhe 7 të KPP. 
138 Neni 288 paragrafët 2 dhe 3 të KPP.  
139 Neni 290 paragrafi 2 i KPP. 
140 Neni 291 i KPP.  
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3.4 Karakteri publik i shqyrtimit gjyqësor 

 

Parimi i publicitetit të shqyrtimit gjyqësor nënkupton të drejtën dhe mundësinë e qytetarëve të 

interesuar që të prezentojnë dhe ta përcjellin rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor.  

 

Për shkak të rëndësisë së tij të madhe, ky parim është ngritur edhe në rast të parimeve 

kushtetuese. Kështu, me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, është parashikuar se gjykimi është 

publik, me përjashtim të rasteve kur gjykata, në rrethana të veçanta, konsideron se në të mirë të 

drejtësisë, është i domosdoshëm 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 për mbrojtjen e jetës private të palëve në proces, në mënyrën e përcaktuar me ligj. 141 

Gjithashtu, një parim i tillë është parashikuar edhe në nenin 7 paragrafi 4 të Ligjit për Gjykatat142 

dhe në KPP.  

 

Në nenin 293 paragrafi 1 të KPP, është parashikuar se shqyrtimi gjyqësor është publik. Publiciteti 

i shqyrtimit gjyqësor mundëson një lloj kontrolli të gjyqësorit me rastin e gjykimit, i shërben 

interesit të përgjithshëm sepse nëpërmjet tij zgjerohen njohuritë për ligjet dhe forcohet besimi në 

jurisprudencë, i ofrohen garanci të pandehurit për gjykim të drejtë, pastaj ndikon në preventivën e 

kriminalitetit, afirmon moralin shoqëror dhe disiplinën shoqërore të qytetarëve dhe së bashku me 

parimet tjera mundëson në marrjen e vendimit të ligjshëm.143 

 

Sipas paragrafit 2 të nenit 293 të KPP, në shqyrtim gjyqësor mund të marrin pjesë personat 

madhor. Kjo do të thotë se në shqyrtimin gjyqësor nuk lejohet pjesëmarrja e fëmijëve në cilësi të 

publikut, për faktin se ekziston mundësia e ndikimit negativ ndaj tyre. 

 

Mirëpo, edhe përkundër këtij parimi, me qëllim të mbrojtjes së interesit të përgjithshëm të 

shoqërisë apo interesat e palëve, në KPP është parashikuar edhe mundësia e përjashtimit të 

publikut gjatë shqyrtimit gjyqësor. Kështu, sipas paragrafit 1 të nenit 294 të KPP, 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. Ruajtjen e fshehtësisë zyrtare; 

2. Ruajtjen e informacionit të fshehtë i cili do të rrezikohej nga shqyrtimi i hapur; 

3. Ruajtjen e rendit dhe respektimin e ligjit; 

4. Mbrojtjen e jetës personale ose familjare të të akuzuarit, të dëmtuarit ose të pjesëmarrësve 

të tjerë në procedurë; 

5. Mbrojtjen e interesave të fëmijëve ose 

6. Mbrojtjen e të dëmtuarve, dëshmitarëve bashkëpunues ose dëshmitarëve, siç parashihet në 

Kapitullin XIII të KPP.  

 

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 KPP.   

                                                 
141 Neni 31 paragrafi 3 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
142  Ligji Nr.03/L-199 për Gjykatat, i datës 22.07.2010, është shpallur me dekretin Nr. DL-047-2010, të datës 

09.08.2010 nga Presidenti i Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu, ndërsa është publikuar në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës, Viti V, Nr.79, të datës 24.08.2010 (në tekstin e mëtejmë LGJ). 
143  Sahiti, Ejup : E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005, faqe 51; Hajdrari, Azem : Procedura penale, 

Komentar, Prishtinë, 2010, faqe 575.  
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Përveç kësaj, 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. 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.144 

 

Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, vendos për mbajtjen e shqyrtimit 

gjyqësor të mbyllur, atëherë ai duhet që të merr një aktvendim, i cili duhet të arsyetohet dhe të 

shpallet publikisht. Ky aktvendim mund të kundërshtohet vetëm me ankesë kundër aktgjykimit.145  

Përveç që lejohet pjesëmarrja e publikut gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke u bazuar në nenin 301 

paragrafi 3 të KPP, lejohet edhe fotografimi, filmimi, regjistrimi televiziv dhe regjistrime të tjera 

përpos regjistrimit zyrtar të shqyrtimit gjyqësor, 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. Pra, sipas kësaj dispozite ligjore, fotografimi, filmimi, 

regjistrimit televiziv dhe regjistrime tjera, si rregullë lejohen, me përjashtim të rasteve kur gjyqtari 

i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i kufizon veprimet e lartcekura. Nëse gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendos që të kufizojë fotografimin, filmimin, regjistrimin 

televiziv ose regjistrimet tjera, atëherë ai duhet që të marrë një aktvendim të arsyetuar. 

 

 

3.5  Zbatimi i shqyrtimit gjyqësor 

 

Në shqyrtimin gjyqësor për shkak të peshës së madhe që ka duhet të jenë vazhdimisht të 

pranishëm gjyqari i vetëm gjykues, përkatësisht kryetari i trupit gjykues, anëtarët e trupit gjykues, 

procesmbajtësi dhe gjyqtari zëvendësues.146 Për prezencën e tyre dhe për nevojën që trupi gjykues 

të jetë i përbërë në përputhje me ligjin, duhet që të kujdeset gjyqtari i vetëm gjykues, përkatësisht 

kryetari i trupit gjykues.  

 

Në këtë drejtim, sipas paragrafit 2 të nenit  297  të  KPP,  gjyqtari  i  vetëm  gjykues  detyrohet  të  

vërtetojë nëse gjykata është përbërë në pajtim me ligjin dhe nëse ka arsye për përjashtimin e 

procesmbajtësit, kurse sipas paragrafit 2 të nenit 298 të KPP, 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. 

 

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. Po ashtu, anëtarët e trupit gjykues mund 

t’i parashtrojnë pyetje cilitdo dëshmitar apo ekspert. Në këtë aspekt, 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 KPP, siguron që provat të 

merren në pajtim me Kapitullin XVI të KPP, si dhe vendosin për propozimet e palëve. Në këto 

raste, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, vendosin me aktvendim i cili 

gjithmonë shpallet dhe shënohet në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor me sqarim të shkurtër.147 

                                                 
144 Neni 295 i KPP. 
145 Neni 296 i KPP. 
146 Paragrafët 1 të neneve 297 dhe 298 të KPP.  
147 Neni 299 i KPP. 
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Shqyrtimi gjyqësor zbatohet sipas rregullave të parapara me KPP, 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.148 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues detyrohet të kujdeset për mbajtjen e rendit 

në gjykatore dhe ruajtjen e dinjitetin të gjykatës. Kështu, 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. Për arsye të tilla, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

mund të urdhërojë kontrollin personal të personave të pranishëm në shqyrtimin gjyqësor. Kur me 

masat për mbajtjen e rendit të parapara me KPP nuk është e mundur të sigurohet mbajtja pa 

pengesë e shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të 

urdhërojë largimin e publikut nga shqyrtimi gjyqësor.149 

 

Masat e lartcekura dhe jo vetëm ato, zbatohen ndaj disa pjesëmarrësve në procedurë. Kështu, 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 1000 (njëmijë) Euro.150 

 

Me urdhër të gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues, i akuzuari mund të nxirret 

përkohësisht nga gjykatorja, por nëse ai është marrë në pyetje në shqyrtimin gjyqësor, atëherë 

mund të nxirret gjatë tërë kohës së shqyrtimit të provave.151 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. 

 

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 

                                                 
148 Neni 300 i KPP. 
149 Neni 301 paragrafët 1 dhe 2 të KPP. 
150 Neni 302 paragrafi 1 i KPP.  
151 Neni 302 paragrafi 2 fjalia e parë e KPP. Kjo dispozitë ligjore e formuluar në këtë mënyrë, duhet që të ndryshohet, 

për faktin se sipas nenit 345 të KPP, i akuzuari mirret në pyetje pas paraqitjes së provave, e jo para paraqitjes së 

provave, siç ka qenë me Ligjin e Procedurës Penale, që është aplikuar në Kosovës, deri më datën 06.04.2004. Për aq 

më tepër, marrja në pyetje e të akuzuarit i cili nuk e ka pranuar fajësinë, para paraqitjes së provave, konsiderohet 

shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale, sipas nenit 384 paragrafi 1 nënparagrafi 9 të KPP. 
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shënohet në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor dhe kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë 

e veçantë.152 

 

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. 

 

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.153 Të gjitha aktvendimet 

lidhur me aplikimin e këtyre masave, dënimeve me të holla dhe dënimet tjera përkitazi me 

drejtimin e shqyrtimit gjyqësor shënohen në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor.154 Ankesa është 

e lejuar vetëm kundër vendimit mbi dënimin, ndonëse gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të 

trupit gjykues i njihet e drejta që të mund të revokojë këtë aktvendim. Ndërsa, kundër 

aktvendimeve lidhur me mbajtjen e rendit dhe drejtimin e shqyrtimit gjyqësor nuk lejohet ankesë. 

 

 

3.6 Parakushtet për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor 

 

Pas përfundimit të përgatitjeve të nevojshme, në ditën dhe kohën kur është caktuar shqyrtimi 

gjyqësor, 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.155 

 

Si parakusht kryesor për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor është prania e subjekteve themelore të 

procedurës penale. Në këtë aspekt, me rëndësi të veçantë për zhvillimin me sukses të procedurës 

penale është se në rradhë të parë trupi gjykues duhet të jetë në përbërje të rregullt.  

 

Duke u mbështetur në rëndësinë që ka pjesëmarrja e subjekteve të caktuara të procedurës penale 

në shqyrtim gjyqësor, ligjdhënësi kur është në pyetje mungesa e tyre ka parashikuar disa zgjidhje 

ligjore. 

 

Kështu, në nenin 306 të KPP, është rregulluar situata se si të veprohet në rastet kur në shqyrtimin 

gjyqësor nuk paraqitet prokurori i shtetit. Sipas kësaj dispozite ligjore, 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. 

 

Nëse 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 KPP. 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.156 Përveç kësaj, në 

                                                 
152 Neni 302 paragrafi 3 i KPP. 
153 Neni 302 paragrafët 4 dhe 5 të KPP. 
154 Hajdari, Azem : E drejta e procedurës penale, Pjesa e posaçme, Prishtinë, 2013, faqe 57.  
155 Neni 305 i KPP. 
156 Neni 307 paragrafi 1 i KPP.  
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paragrafin 2 të nenit 307 të KPP është parashikuar edhe mundësia e caktimit të paraburgimit ndaj 

të akuzuarit, i cili është ftuar në mënyrë të rregullt dhe qartazi i shmanget paraqitjes në shqyrtimin 

gjyqësor. 

 

Kështu, sipas kësaj dispozite ligjore, në rastet 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 KPP, 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, ndërsa për paraburgimin i cili është caktuar për këto shkaqe, përshtatshmërisht 

zbatohen dispozitat e neneve 185 deri 203 të KPP. Po qe se paraburgimi i tillë nuk hiqet më parë, 

ai zgjat derisa të shpallet aktgjykimi, por jo më shumë se 1 (një) muaj. 

 

Nëse 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.157 

 

Dhe në fund, 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. Mirëpo, 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.158 

 

 

3.7 Shtyrja, ndërprerja dhe koha e përfundimit të shqyrtimit gjyqësor 

 

Pesha e madhe që ka shqyrtimi gjyqësor për procedurën penale në tërësi kërkon që ai të zhvillohet 

në mënyrë koherente dhe pa zvarritje në mënyrë që pas përfundimit të tij të shpallet aktgjykimi. 

Një mënyrë të tillë të zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor e kërkojnë rregulla të shumta 

procedurale. 159  Mirëpo, për shkaqe të caktuara shqyrtimi gjyqësor mund të shtyhet dhe të 

ndërpritet, ndërsa shkaqet të cilat e imponojnë shtyerjen ose ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor 

janë të shumta dhe të natyrave të ndryshme. Duke u bazuar në nenin 310 paragrafi 1 të KPP, 

përveç rasteve të përcaktuara me këtë KPP, shqyrtimi gjyqësor mund të shtyhet me aktvendim të 

gjyqtarit të vetëm gjykues apo të trupit gjykues, në këto raste : 

- Kur duhet mbledhur prova të reja; 

- Kur gjatë shqyrtimit gjyqësor vërtetohet se tek 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. 

 

Në paragrafin 2 të nenit 310 të KPP, është parashikuar se kur është e mundur, në aktvendim me të 

cilin shtyhet shqyrtimi gjyqësor caktohet dita dhe ora e vazhdimit të shqyrtimit gjyqësor. 

Gjithashtu, me këtë dispozitë ligjore është parashikuar se 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. Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë. 

                                                 
157 Neni 308 i KPP. 
158 Neni 309 i KPP. 
159 Hajdari, Azem : E drejta e procedurës penale, Pjesa e posaçme, faqe 72.  
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Çështja e vazhdimit të shqyrtimit gjyqësor të shtyrë është e rregulluar varësisht nga përbërja e 

trupit gjykues që e vazhdon atë ose nga kohëzgjatja për të cilën është shtyrë shqyrtimi gjyqësor. 

Rrjedhimisht, shqyrtimi gjyqësor i shtyrë mund të vazhdojë aty ku ka mbetur ose të fillohet 

rishtazi. Së këndejmi, sa herë që gjykata konsideron se i janë zbehur përshtypjet lidhur me provat 

të cilat kanë qenë të analizuara gjatë shqyrtimit të shtyrë, ajo cakton që shqyrtimi gjyqësor të 

fillojë rishtas.160 

 

Nëse 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. Nëse 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. Kur shtyrja ka zgjatur më shumë se 3 (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.161 

 

Ndërprerja e shqyrtimit gjyqësor si rregull bëhet për një kohë të shkurtër. Kështu, sipas paragrafit 

1 të nenit 312 të KPP, përveç rasteve të përcaktuara me KPP, 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. 

 

Parimisht, shqyrtimi gjyqësor i ndërprerë gjithmonë vazhdon para të njëjtit gjyqtar të vetëm 

gjykues apo trup gjykues. Mirëpo, kur shqyrtimi gjyqësor nuk mund të vazhdojë para të njëjtit 

trup gjykues, ose kur ndërprerja e tij zgjat më tepër se 8 (tetë) ditë, atëherë zbatohen dispozitat 

nga neni 311 i KPP.162 

 

Nëse 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 3 (tre) 

gjyqtarëve, gjykimi i kalohet trupit përkatës në kuadër të gjykatës themelore dhe shqyrtimi 

gjyqësor fillon rishtas. 

 

Dispozitat e KPP, për shkak të rëndësisë që ka shyqrtimi gjyqësor, kanë paraparë edhe afate 

kohore kur duhet që të përfundojë shqyrtimi gjyqësor. Kështu, në paragrafin 1 të nenit 314 të 

KPP, është parashikuar se përveç në rastet kur gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues shtyn 

shqyrtimin gjyqësor nga neni 310 i KPP, shqyrtimi gjyqësor duhet të përfundojë brenda këtyre 

afateve kohore: 

 

1. Nëse shqyrtimit gjyqësor mbahet para gjyqtarit të vetëm gjykues, shqyrtimi gjyqësor duhet 

të përfundohet brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve, 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 i këtij neni; 

 

                                                 
160 Sahiti, Ejup : E drejta e procedurës penale, faqe 213-214. 
161 Neni 311 i KPP. 
162 Neni 312 paragrafi 2 i KPP.  
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2. Nëse shqyrtimit gjyqësor mbahet para trupit gjykues, shqyrtimi gjyqësor duhet të 

përfundohet brenda 120 (njëqindenjëzet) ditëve, përveç nëse trupi gjykues nxjerr 

aktvendim të arsyetuar për vazhdimin e kohës për shqyrtim gjyqësor për shkak të ndonjërës 

prej arsyeve nga paragrafi 2 i këtij neni. 

 

Sipas paragrafit 2 të KPP, shqyrtimi gjyqësor mund të vazhdohet me aktvendimin të arsyetuar nga 

paragrafi 1 i këtij neni kur ekzistojnë rrethana të cilat kërkojnë më shumë kohë, përfshirë por pa u 

kufizuar në: 

1. Numër të shumtë të dëshmitarëve; 

2. Dëshmia e një apo më shumë dëshmitarëve është shumë e gjatë; 

3. Numri i provave është jashtëzakonisht i madh dhe 

4. Siguria e shqyrtimit gjyqësor bën të nevojshme vazhdimin. 

 

Në këto raste, shqyrtimi gjyqësor mund të vazhdohet për 30 (tridhjetë) ditë tjera.     

 

 

3.7 Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor 

 

Për gjithë veprimtarinë që zhvillohet në shqyrtimin gjyqësor përpilohet procesverbali. 

Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor duhet të përpilohet me shkrim dhe në procesverbal duhet të 

shënohet thelbi i rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor. Përveç në procesverbal, 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.163 

 

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. 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 3 (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 15 (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. Për mënyrën e regjistrimit të shqyrtimi 

gjyqësor vendos gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues.164 

 

Në nenin 316 të KPP, është parashikuar i ashtuquajturi “procesverbali tekstual”. Kështu, sipas 

kësaj dispozite ligjore, 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. Në raste të tilla dhe në çdo rast kur është e nevojshme dhe veçanërisht kur deklarimi 

është shënuar tekstualisht në procesverbal, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 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. 

 

                                                 
163 Neni 315 paragrafët 1 dhe 2 të KPP.  
164 Neni 315 paragrafët 3, 4 dhe 5 të KPP. 
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Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor ka rëndësi për gjykatën e shkallës së parë për të kontrolluar në 

kohën që e merr aktgjykimin, saktësinë e përshtypjeve lidhur me faktet e caktuara, veçanarisht në 

rastin kur shqyrtimi gjyqësor nuk ka përfunduar përgjatë një seance gjyqësore. Mirëpo, 

procesverbali i shqyrtimit gjyqësor, ka rëndësi të veçantë edhe për gjykatën e shkallës së dytë e 

cila e vërteton saktësinë e përfundimeve të gjykatës së shkallës së parë nëpërmjet shqyrtimit të 

shkresave.165 

 

Përmbajtja e procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor është rregulluar me nenin 318 të KPP. Sipas 

kësaj dispozite ligjore, 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. 

 

Përveç këtyre, 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. 

 

Si rregull, 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. Me kërkesë të palës, në procesverbal shënohet edhe pyetja ose përgjigjja e refuzuar 

si e palejueshme nga gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues. Procesverbali shqyrtimit gjyqësor 

përfundohet me mbarimin e seances dhe ai nënshkruhet nga procesmbajtësi, gjyqtari i vetëm 

gjykues, kryetari i trupit gjykues dhe palët e pranishme. 

 

Palët kanë të drejtë të kontrollojnë procesverbalin e përfunduar dhe pjesët shtojcë, të bëjnë 

komente mbi përmbajtjen dhe të kërkojnë korrigjimin e tij. Në këtë aspekt, 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. Komentet dhe propozimet e palëve lidhur me procesverbalin, si dhe 

korrigjimet dhe ndryshimet në procesverbal përfshihen si shtojcë në procesverbalin e përfunduar, 

ndërsa 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.166 

 

                                                 
165 Hajdari, Azem : vepra e cituar, faqe 59.  
166 Neni 317 i KPP.  
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Në nenin 319 të KPP, është parashikuar dispozitivi i aktgjykimit duhet të përfshihet në 

proceverbalin e shqyrtimit gjyqësor. Kështu, sipas paragrafit 1 të këtij neni, në procesverbal të 

shqyrtimit gjyqësor në tërësi shënohet dispozitivi i aktgjykimit dhe fakti se aktgjykimi është 

shpallur publikisht, kurse ky formulim i dispozitivit të shkruar në procesverbal konsiderohet të 

jetë origjinal. Nëse, urdhërohet vendim për paraburgim, ky vendim gjithashtu shënohet në 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Procesverbal i veçantë është parashikuar edhe për seancën për këshillim dhe votim që zbatohet 

para trupit gjykues. Procesverbali për këshillim dhe votimin e trupit gjykues përfshin rrjedhën e 

votimit dhe vendimin e marrë.  

 

Këtë procesverbal e nënshkruajnë të gjithë anëtarët e trupit gjykues dhe procesmbajtësi. 

Mendimet e ndara i bashkangjiten procesverbalit për këshillim dhe votim, nëse nuk janë shënuar 

në procesverbal.  

 

Procesverbali për këshillim dhe votim i trupit gjykues mbyllet në zarf të posaçëm dhe qasje në 

këtë procesverbal ka vetëm gjykata më e lartë kur vendos lidhur me mjetin juridik, ku me këtë 

rast detyrohet që procesverbalin ta mbyllë përsëri në zarf të posaçëm në të cilin shënon se e ka 

shqyrtuar procesverbalin.167 

  

3.8 Ushtrimi - Rast praktik 

 

Nëse ju jeni në cilësinë e gjyqtarit të vetëm gjykues në një çështje penale ku i akuzuari Ali Aliu 

akuzohet për shkak të veprës penale lëndimi i rëndë trupor, nga neni 189 paragrafi 1 nënparagrafi 

4 të KPRK. Pas hapjes së shqyrtimit gjyqësor konstatoni se në shqyrtimin gjyqësor prezenton 

vetëm i dëmtuari Hasan Hasani, ndërsa, edhe përkundër faktit se janë ftuar në mënyrë të rregullt, 

nuk prezentojnë prokurori i shtetit, mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Halim Halimi, i akuzuari Ali 

Aliu, si dhe dy dëshmitarët Mustafë Mustafa dhe Kadri Kadriu.  

 

Mungesën e tij në shqyrtim gjyqësor e ka arsyetuar mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Halim 

Halimi, i cili përmes një parashtrese (të cilës ja ka bashkangjitur raportet mjekësore) e ka njoftuar 

gjyqtarin e vetëm gjykues se është i sëmurë dhe është duke u trajtuar në Spital.  

 

Gjithashtu, mungesën e tij e ka arsyetuar edhe dëshmitari Mustafë Mustafa, i cili një javë më parë 

përmes një parashrese (të cilës ja ka bashkangjitur fletëparaqitjen e provimit) e ka njoftuar 

gjyqtarin e vetëm gjykues se ditën dhe orën kur është caktuar që të mbahet shqyrtimi gjyqësor, do 

ti nënshtrohet një provimi nga lënda “E drejta penale”, meqë është student në një fakultet juridik. 

Në këtë situatë, cilat do të ishin veprimet që ju do ti ndërmerrni si gjyqtar i vetëm gjykues? 

 

3.9 Përmbledhja 

 

Në këtë prezentim kemi diskutuar për qëllimin e modulit, objektivat mësimore, metodologjinë 

trajnuese, pritjet nga pjesëmarrësit, si dhe për burimet dhe literaturën të cilat mund t’i shfrytëzojnë 

pjesëmarrësit. Gjithashtu, gjatë këtij prezentimi janë marrë edhe sugjerime nga pjesëmarrësit 

lidhur me metodat e të shpjeguarit dhe shtjellimin e temave të modulit në përgjithësi. 

 

 

 

                                                 
167 Neni 320 i KPP.  
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4. Rrjedha e shqyrtimit gjyqësor 

 

4.1 Hyrje 

 

Shqyrtimi gjyqësor përbëhet prej disa fazave dhe e gjithë veprimtaria e shqyrtimit gjyqësor 

përmblidhet në : fillimin e shqyrtimit gjyqësor dhe deklarimin e të akuzuarit; prezentimin 

(paraqitja) e provave dhe fjalën përfundimtare të palëve. Duhet theksuar se nëse i akuzuari e 

pranon fajësinë, atëherë pas fillimit të shqyrtimit gjyqësor dhe deklarimit të të akuzuarit, kalohet 

menjëherë në fjalën përfundimtare. Në këtë prezentim janë trajtuar të gjitha këto faza, të cilat 

njëherit e përbëjnë shqyrtimin gjyqësor. 

 

 

4.2 Objektivat trajnuese 
 

Pas përfundimit të këtij prezentimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Udhëheqin me sukses shqyrtimin gjyqësor, si gjyqtar i vetëm gjykues apo kryetar i 

trupit gjykues, 

- Përshkruajnë rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor,  

- Zbatojnë në mënyrë të drejtë procedurën e provave gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe  

- Përpilojnë në mënyrë profesionale vendimet që mirren gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

 

4.3 Shqyrtime të përgjithshme për rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, duhet të ndërmirren një mori e veprimeve procedurale të përcaktuara 

me dispozitat e KPP. Të gjitha këto veprime procedurale duhet të ndërmirren sipas rradhës e cila 

gjithashtu është e përcaktuar në mënyrë decidive me dispozitat e KPP. Mirëpo, në bazë të 

rrethanave të posaçme e veçmas për shkak të numrit të të akuzuarve, numrit të veprave penale dhe 

vëllimit të materialit provues, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues mund të bëjë 

një renditje tjetër. Në këtë aspekt, pas hapjes së seancës vazhdohet me shqyrtimin gjyqësor të 

çështjes penale. Gjithë veprimtaria e shqyrtimit gjyqësor përmblidhet në: 

 

- Fillimin e shqyrtimit gjyqësor dhe deklarimin e të akuzuarit; 

- Prezentimin (paraqitja) e provave dhe 

- Fjalën përfundimtare të palëve.168 

 

 

4.4 Fillimi i shqyrtimit gjyqësor dhe deklarimi i të akuzuarit 

 

Nëse 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.169  

 

                                                 
168 Sahiti, Ejup : Vepra e cituar, faqe 206. 
169 Neni 321 i KPP.          
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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. Nëse 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. 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.170 

 

Pas këtyre, 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.171 

 

Pastaj, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues pastaj e udhëzon të akuzuarin se: 

 

1. Ka të drejtë të mos deklarohet lidhur me çështjen e tij ose të mos përgjigjet në asnjë 

pyetje; 

2. Nëse deklarohet lidhur me çështjen, ai nuk detyrohet të inkriminojë vetveten ose të 

afërmin e tij, e as të pranojë fajësinë dhe 

3. Ai mund të mbrohet personalisht ose nëpërmjet ndihmës juridike të mbrojtësit sipas 

zgjedhjes së tij.172 

 

Pas ndërmarrjes së këtyre veprimeve, shqyrtimi gjyqësor fillon me leximin e aktakuzës nga 

prokurori i shtetit kundër të pandehurit, megjithëse i pandehuri mund të heq dorë nga leximi i 

akuzave kundër tij.173 

 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, 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. Nëse i akuzuari nuk e kupton akuzën, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues kërkon nga prokurori që ta shpjegojë të në mënyrë që i akuzuari të mund 

ta kuptojë pa vështirësi. Kur i akuzuari nuk dëshiron të bëjë deklaratë lidhur me fajësinë e tij, 

konsiderohet se nuk e pranon fajësinë.174          

 

Nëse 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 KPP.   

 

Në këtë aspekt, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet të konstatojë nëse: 

 

1. I pandehuri kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

2. Pranimi bëhet vullnetarisht nga i pandehuri pas këshillimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin, nëse i pandehuri ka mbrojtës; 

4. 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 

                                                 
170 Neni 322 i KPP. 
171 Neni 323 paragrafi 1 i KPP. 
172 Neni 323 paragrafi 2 i KPP. 
173 Neni 324 i KPP. 
174 Neni 325 i KPP.  
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dhe çdo provë tjetër, siç është dëshmia e dëshmitarëve e paraqitur nga prokurori i shtetit 

ose i pandehuri dhe 

5. Aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Në shqyrtimin e pranimit të fajësisë së të akuzuarit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues mund të dëgjojë mendimin e prokurorit të shtetit, të mbrojtësit dhe të dëmtuarit. Kur trupi 

gjykues vlerëson se kërkesat e lartcekura nuk janë përmbushur, atëherë procedohet sikur pranimi i 

fajësisë të mos ishte bërë. Nëse trupi gjykues vlerëson se kërkesat e lartcekura janë përmbushur, 

shqyrtimi gjyqësor vazhdon me fjalën përfundimtare të palëve. Nëse 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 te cilat janë paraqitur ne shqyrtimin 

gjyqësor e inkriminojnë te pandehurin i cili ka pranuar fajësinë, por nuk janë prova relevante 

kundër te pandehurve të tjerë të cilët nuk e kanë pranuar fajësinë, provat e tilla nuk mund të 

merren parasysh kundër të pandehurve tjerë. 

 

Nëse i pandehuri pranon fajësinë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues zbaton përshtatshmërisht nenin 233 dhe nenin 247 të KPP.175 

 

 

4.5 Prezentimi i provave 

 

Prezentimi i provave përfshin të gjitha faktet që gjykata i konsideron të rëndësishme për një 

gjykim të saktë dhe të drejtë.176 Duke u bazuar në nenin 327 paragrafi 1 të KPP, provat në 

shqyrtim gjyqësor paraqiten sipas radhës së mëposhtme: 

1. Fjala hyrëse; 

2. Provat e paraqitura nga prokurori i shtetit; 

3. Provat e paraqitura nga i dëmtuari, nëse ka të dëmtuar; 

4. Provat e paraqitura nga mbrojtësi; dhe 

5. Fjala përfundimtare. 

 

Fjala hyrëse - Fjala hyrëse është një institut juridik i ri në KPP. Fjala hyrëse ofron mundësinë për 

të ndërtuar një strukturë të organizuar për të gjitha provat, të cilat do të prezentohen lidhur me atë 

rast.177 Një fjalë hyrëse e sukseshme është një hartë me të cilën është i mbështjellë një ditarë i cili 

parashikon se nga do të jetë rruga e gjykatës dhe vë në pah dëshmitë dhe provat të cilat do të 

prezentohen nga ana e gjykatës. Tri qëllimet e përgjithshme të fjalës hyrëse janë : tërheqja e 

vëmendjes së gjykatës; të ndihmojë gjykatën të kuptojë ngjarjet që pritet të ndodhin në gjykatë 

dhe të përkrahë pozicionin e klientit tuaj.178 Fjala hyrëse prezentohet vetëm nëse i pandehuri nuk e 

ka pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor. Kështu, sipas nenit 328 paragrafi 1 të KPP, 

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. Gjatë fjalës hyrëse personat mund t’u referohen provave të pranueshme, 

ligjit në fuqi dhe mund të përdorin tabela, diagrame, transkripte të kasetave të lejuara nga gjykata, 

                                                 
175 Neni 326 i KPP. 
176 Neni 329 paragrafi 1 i KPP.  
177 Krasniqi, Lavdim : Fjala hyrëse si shkathtësi e përfaqësimit gjatë gjykimit, Revista “E drejta”, nr.2/2011, Fakulteti 

Juridik i   Universitetit të Prishtinë, 2011, Prishtinë, faqe 119. 
178 Po aty. 
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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. Prezantimi i 

fjalëve hyrëse nga palët mund të kufizohet në kohë nga gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i 

trupit gjykues.179 

 

Pas përfundimit të fjalëve hyrëse, vazhdohet me paraqitjen e provave. Rrjedhimisht, gjatë 

shqyrtimit gjyqësor zbatohen rregullat e procedimit të provave që janë të parashikuara në 

Kapitullin XVI të KPP. Sipas këtyre dispozitave ligjore, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues është përgjegjës për marrjen e provave. Gjykata mund të ndalojë marrjen e provave 

nëse : 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; fakti që do të provohet është i 

parëndësishëm për vendimin apo është provuar; prova është tërësisht e papërshtatshme, e 

pamundshme ose e paarritshme ose kërkesa bëhet për të zvarritur procedurën. 

 

Në nenin 329 paragrafi 3 të KPP, është parashikuar se 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. 

 

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.180 

 

Marrja në pyetje e dëshmitarit - Rradha e marrjes në pyetje të dëshmitarëve në shqyrtimin 

gjyqësor është e rregulluar me nenin 331 paragrafi 1 të KPP. Sipas kësaj dispozite ligjore, 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. Në këtë aspekt, 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. Ndërsa, në paragrafin 2 të këtij neni, është parashikuar se 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 të këtij neni. 

 

Në parim, dëshmitari i cili ende nuk është marrë në pyetje, nuk mund të jetë i pranishëm në 

seancë derisa dëshmitari tjetër të jep deklarimin e tij mbi çështjen e njëjtë.181 

 

Në shqyrtimin gjyqësor nuk lejohet marrja në pyetje e personit nën moshën 16 vjeçare që është 

viktimë e veprës penale nga Kapitulli XX i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, 182  nëse 

dëshmia e tij veç është marrë sipas nenit 132 ose nenit 149 të KPP 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. Nëse, 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.183 

                                                 
179 Neni 328 paragrafët 2 dhe 3 të KPP.  
180 Neni 329 paragrafi 4 i KPP. 
181 Neni 330 i KPP. 
182 Veprat penale kundër integritetit seksual, Kapitulli XX, i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Nr.04/L-82, i 

datës 20.04.2012. Në të gjitha rastet kur është shënuar vetëm neni pa e theksuar ligjin, atëherë është fjala për 

dispozitë të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë KPRK). 
183 Neni 339 paragrafët 1 dhe 2 të KPP. 
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Me rastin e verifikimit të të dhënave personale të dëshmitarit, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues duhet të shikojë nëse është fjala për dëshmitar të privilegjuar, i cili sipas 

ligjit duhet të përjashtohet nga dëshmimi184, apo i cili është i liruar nga detyra për të dëshmuar.185 

 

Para marrjes në pyetje të dëshmitarit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 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 procedure paraprake, në shqyrtim 

gjyqësor i bëhet me dije se është nën betim.186  

 

Pala e cila paraqet provën merr në pyetje dëshmitarin ose paraqet provën e para. Palëve tjera 

pastaj u jepet mundësia për marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit ose kundërshtimin e 

besueshmërisë së dëshmitarit. Ndërsa, palës e cila ka paraqitur provën i jepet mundësia në fund që 

të sqarojë përgjigjet me dëshmitarin ose të rehabilitojë besueshmërinë e dëshmitarit. Nëse pala 

përfaqësohet nga më shumë se një mbrojtës, vetëm mbrojtësi kryesor mund të merr në pyetje 

dëshmitarët, t’u parashtrojë pyetje të tërthorta dhe të rehabilitojë besueshmërinë e 

dëshmitarëve.187 

 

Në nenin 333 paragrafi 1 të KPP, është parashikuar se dëshmitari merret në pyetje së pari nga pala 

e cila e ka propozuar, e cila mund t’i parashtrojë pyetje në pajtim me rregullat për procedimin e 

provave. Gjithashtu, pala mund t’i paraqesë dëshmitarit provën materiale në pajtim me nenin 336 

të KPP. 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.188 

 

Marrja e tërthortë në pyetje e dëshmitarëve, është rregulluar me nenin 334 të KPP. Kështu, sipas 

kësaj dispozite ligjore, pala e cila bën marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit mund  t’i 

parashtrojë pyetje dëshmitarit në pajtim me rregullat për procedimin e provave; të pyesë 

dëshmitarin të konfirmoj ose të mohoj një fakt dhe t’i parashtrojë dëshmitarit pyetje të cilat 

shqyrtojnë besueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit apo paragjykimet që dëshmitari mund të 

ketë. 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. 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. 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 dëshmitari mund të ketë.189   

 

                                                 
184 Neni 126 i KPP. 
185 Neni 127 i KPP.  
186 Neni 340 paragrafi 1 i KPP. 
187 Neni 332 i KPP. 
188 Neni 333 paragrafi 4 i KPP. 
189 Neni 335 i KPP. 
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Nëse dëshmia e dëshmitarit është marrë gjatë mundësisë hetuese të veçantë, sipas nenit 149 të 

KPP, atëherë pala mund të propozojë marrjen e provës në shqyrtim gjyqësor nga dëshmia e 

mëparshme e dëshmitarit. 

 

Gjithashtu, 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 procedure paraprake nga neni 132 i KPP, dëshmitari nuk është në dispozicion për të dëshmuar 

dhe është paraqitur mbështetje e pohimit në pajtim me nenin 263 të KPP.190 

 

Përveç rasteve të parapara me KPP, 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. 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; 

2. kur dëshmitarët ose ekspertët, pa arsye ligjore, nuk dëshirojnë të dëshmojnë në shqyrtim 

gjyqësor ose 

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.191 

 

Deklarimi i ekspertit - Eksperti ia komunikon gjykatës konstatimin dhe mendimin e tij 

nëpërmjet raportit të përpiluar sipas nenit 138 të KPP, i cili raport futet në procesverbal të 

shqyrtimit gjyqësor. Eksperti përshkruan konstatimet dhe shpjegon analizat e tij dhe i njejti mund 

të përdorë provat materiale në mbështetje të dëshmisë së tij. 

 

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.192 

 

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. 

 

Marrja në pyetje e dëshmitarit, këqyrja ose rikonstruksioni jashtë shqyrtimit gjyqësor - 

Nëse 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. 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.193   

 

Leximi i procesverbaleve ose riprodhimi i regjistrimeve - 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 

                                                 
190 Neni 337 paragrafi 2 i KPP. 
191 Neni 338 paragrafi 1 i KPP. 
192 Neni 341 i KPP. 
193 Neni 343 paragrafi 1 i KPP.   
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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. Ndërsa, 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.194 

 

Marrja në pyetje e të akuzuarit - Sipas nenit 345 paragrafi 1 të KPP, 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. 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. Kurse, të bashkakuzuarit të cilët ende nuk janë marrë 

në pyetje nuk do të jenë të pranishëm gjatë pyetjes së të akuzuarit. 

 

Siç theksuar edhe më parë, i akuzuari ka të drejtë që të mos deklarojë, ndërsa nëse ai zgjedh që të 

deklarojë, marrja e tij në pyetje zbatohet duke u bazuar në rregullat e mëposhtme. Kështu, 

mbrojtësi kryesor merr në pyetje në mënyrë të drejtpërdrejt të pandehurin, në pajtim me nenin 333 

të KPP, kurse, prokurori i shtetit, i bashkëpandehuri dhe i dëmtuari, e marrin në pyetje në mënyrë 

të tërthortë të pandehurin në pajtim me nenin 334 të KPP. Ndërsa, mbrojtësi mund që përsëri ta 

rimerr në pyetje të pandehurin në pajtim me nenin 335 të KPP, në mënyrë që ti sqarojnë 

paqartësitë, shpjegojnë mospërputhjet në deklarata, dyshimet lidhur me besueshmërinë e 

deklaratës së tij, etj.   

 

Në fund, 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. 

 

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.195 

 

Në nenin 347 paragrafi 1 të KPP, është parashikuar se 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 dispozitat e lartcekura, ndërsa në anën tjetër çdo i akuzuar ka të drejtë t’u bëjë pyetje të 

bashkakuzuarve të tjerë të pyetur më parë. 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. 

 

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. 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.196 

 

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 

                                                 
194 Neni 344 i KPP. 
195 Neni 346 i KPP.  
196 Neni 348 i KPP. 
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gjitha informatat lidhur me dënimet e mëparshme të të akuzuarit lexohen para se palët të 

paraqesin fjalën përfundimtare.197 

  

 

4.6 Fjala përfundimtare 

 

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.  

 

Gjatë fjalës përfundimtare, personat 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.198 

 

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 

KPRK 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 propozojë shqiptimin e vërejtjes gjyqësore ose ndonjë dënim alternativ nga 

neni 49 i KPRK.199   

 

Gjatë fjalës përfunditmare dëmtuari ose përfaqësuesi i tij i autorizuar, mund të shpjegojë kërkesën 

e tij pasurore juridike dhe potencon provat që ndërlidhen me përgjegjësinë penale të të 

akuzuarit.200 

 

Në fund siç është cekur edhe më lartë fjalët përfunditmare e paraqesin mbrojtësi, kurse më pas i 

akuzuari.  

 

Mbrojtësi ose i akuzuari në fjalën përfundimtare paraqet personalisht argumente për mbrojtjen tij 

dhe mund të komentojë pretendimet e prokurorit dhe të dëmtuarit. 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. 

 

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, mirëpo duhet theksuar se fjalën e fundit 

gjithmonë e merr i akuzuari.201 

 

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. Kurse, pas kësaj, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues tërhiqet për këshillim dhe votim për marrjen e aktgjykimit.202 

                                                 
197 Neni 349 i KPP. 
198 Neni 352 i KPP. 
199 Neni 353 paragrafi 1 i KPP. 
200 Neni 354 i KPP.  
201 Neni 355 i KPP. 
202 Neni 356 i KP 



355 

 

 

4.7 Ushtrimi - Rast praktik 

 

Nëse ju jeni në cilësinë e gjyqtarit të vetëm gjykues në një çështje penale ku i akuzuari Hasan 

Hasani, akuzohet për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë, nga neni 327 paragrafi 1 

nënparagrafi 1 të KPRK. Në shqyrtimin gjyqësor prezentojnë të gjithë personat e ftuar, siç janë 

prokurori i shtetit, i akuzuari Hasan Hasani, mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Ali Aliu, i dëmtuari 

Saqip Saqipi, dëshmitarët Ramush Ramushi, Asllan Asllani dhe Arif Arifi, si dhe ekperti i 

daktiloskopisë, z.Avdi Avdiu.  

 

Pasi të konstatoni se janë përmbushur të gjitha kushtet për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, cilat do 

të jenë veprimet të cilat do ti ndërmerrni ju si gjyqtar i vetëm gjykues, derisa i akuzuari të 

deklarohet lidhur me aktakuzën? 

 

 

4.8 Përmbledhja 

 

Në këtë prezentim kemi diskutuar për qëllimin e modulit, objektivat mësimore, metodologjinë 

trajnuese, pritjet nga pjesëmarrësit, si dhe për burimet dhe literaturën të cilat mund t’i shfrytëzojnë 

pjesëmarrësit. 

 

Gjithashtu, gjatë këtij prezentimi janë marrë edhe sugjerime nga pjesëmarrësit lidhur me metodat 

e të shpjeguarit dhe shtjellimin e temave të modulit në përgjithësi. 
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Hyrje 

 

Me kryerjen e veprës penale përveç, të mirës juridike të mbrojtur, cenohet edhe rregullimi juridik, 

të cilin shoqëria është e thirrur ta mbrojë. Shteti për të mbrojtur të mirat juridike duhet të reagojë 

kundër kryerësve të veprave penale për ta rivendosur rendin e prishur. Ky reagim realizohet në 

procedurë penale, duke shqiptuar sanksion penal përkatës, kryerësit të veprës penale. Para se ti 

shqiptohet sanksioni penal kryerësit të veprës penale, organet proceduese, duhet të sigurojnë 

vërtetimin e plotë të fakteve relevante juridike nga të cilat varet zbatimi i të drejtës penale 

materiale.  

 

Nuk ka dyshim se për të konstatuar të vërtetën në procedurën penale gjykata duhet me saktësi të 

plotë ti analizojë dhe vlerësojë provat dhe faktet të cilat janë relevante dhe vendimtare për 

ndriçimin dhe zgjidhjen e çështjes penale. (E. Sahiti & R. Murati 2016:11). Prandaj, duhet 

theksuar se në procedurën penale më tepër se në cilëndo procedurë tjetër, ekziston interesi i 

përgjithshëm që faktet të vërtetohen drejtë. 

 

Vërtetimi i fakteve në procedurë penale, në krahasim me procedurat e tjera është shumë më i 

vështirë ngase në procedurën penale i pandehuri fajtor ka interes që ta vështirësojë provimin e 

fakteve, ta shtrembërojë të vërteten dhe ta vë gjykatën në lajthim. 

 

Andaj pjesë e këtij moduli është në përgjithësi procesi i të provuarit gjatë fazës së hetimeve, roli i 

provave në procedurë, në ndriçimin e një çështje penale, subjektet proceduralë të cilët mund të 

mbledhin dhe sigurojnë prova në këtë fazë të procedurës, provat e papranueshme , llojet e provave 

të cilat mund të sigurohen gjatë hetimeve . 

 

Gjithashtu gjatë trajnimit pjesëmarrësit do të njoftohen me risitë dhe ndryshimet që kanë rezultuar 

me hyrjen në fuqi të Kodit të ri të Procedurës Penale e të cilat i referohen procedurës së provuarit 

gjatë fazës së hetimeve. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Në përfundim të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Njoftohen në përgjithësi për procesin e të provuarit në procedurë; 

- Analizojnë përkufizimin e nocioneve: fakt, provë dhe mjetet e provës; 

- Identifikojnë bazën ligjore në sigurimin dhe përdorimin e provave; 

- Iidentifikojnë subjektet e autorizuara për mbledhjen e provave; 

- Shqyrtojnë llojet e provave të cilat mund të sigurohen gjatë fazës së hetimeve; 

- Kuptojnë se për çfarë konsiderohet një provë si e papranueshme 

 

 

Metodat trajnuese 

 

Gjatë këtij programi do të përdorën metoda të kombinuara të shpjegimit, përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike të përcjellura me shembuj nga praktika gjyqësore. Pjesëmarrësit do të kenë 

mundësinë e demonstrimit të njohurive të fituara përmes këtyre rasteve të cilat do t’iu jepen për 

studim. Në këtë mënyrë ata do të jenë aktiv dhe do të kenë mundësinë e diskutimit të përbashkët 

pas çdo prezantimi dhe ushtrimi. 

 



360 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë modulit duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime, parashtrimin e pyetjeve dhe komenteve lidhur me çështjet e trajtuara në këtë modul në 

mënyrë që të arrihet efekti dhe qëllimi i programit. 

 

Në përfundim të trajnimit pjesëmarrësit pritet të jenë të gatshëm që secili të kuptojë dhe të jetë në 

gjendje të shpjegojë kuptimin dhe klasifikimin e provave, faktet të cilat nuk është e nevojshme të 

vërtetohen, mjetet e provës dhe provat juridikisht të pavlefshme dhe provat e papranueshme. 

 

 

Burimet dhe literatura 

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar nga Ligjëruesi edhe nga: 

 

- Kushtetuta e Republikës se Kosovës;  

- Kodi Penal i Republikës së Kosovës; 

- Kodi i Procedurës Penale të Kosovës; 

- Konventa Evropiane për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut dhe Pakti Ndërkombëtarë për të 

Drejtat Civile dhe Politike; 

- E drejta e procedurës penale, tekst Dr. Ejup Sahiti & Dr. Rexhep Murati, Prishtinë 2016; 

- Komentari i Kodit të Procedurës penale i Republikës se Kosovës Dr. Ejup Sahiti & Dr. 

Rexhep Murati & Mr. Xhevdet Elshani, 2014. 

 

 

Përmbledhje 

 

Në përfundim të këtij moduli diskutimi do të zhvillohet rreth qëllimit të modulit, objektivave 

trajnuese-mësimore, metodave të shpjegimit, pritjeve nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të 

cilat përveç modulit mund t’iu referohen pjesëmarrësit. 

 

Gjatë modulit do të mirëpriten sugjerimet e pjesëmarrësve lidhur me metodat e të shpjeguarit, 

shtjellimin e modulit në përgjithësi si dhe sugjerimi eventuale mbi praktiken gjyqësore. 
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1.  Në përgjithësi për provat 

 

1.1 Hyrje  

 

Nuk ka dyshim se procesi i të provuarit në procedurë penale gjyqësore, i cili gjithnjë rezulton me 

vendim gjyqësor, zë vend qendror në atë procedurë, andaj Kodi i procedurës penale, ka rregulluar 

procesin e të provuarit-argumentimin në përgjithësi, si dhe marrjen e provave konkrete. Në  

procedurën penale që kryesit përgjegjës të veprës penale t’i shqiptohet sanksioni penal sipas 

kushteve që i parasheh Kodi Penal, është e domosdoshme  të vërtetohen fakte që janë të 

rëndësishme për marrjen e një vendimi gjyqësor. Andaj, procesi i të provuarit është pjesë shumë e 

rëndësishme e procedurës penale  dhe për të vërtetuar faktet relevante juridike në një çështje 

penale duhet siguruar provat të cilat paraqiten nëpërmjet mjeteve të provës. 

 

Gjatë këti prezantimi do të trajtohen në mënyrë të përgjithshme çështjet që i referohen procesit të 

vërtetimit të fakteve relevante juridike në një proces gjyqësor dhe rëndësisë së tyre në zbardhjen e 

një rasti penal, kuptimit të faktit, provës dhe mjetit të provës, detyra e cilët subjekteve procedural 

është paraqitja e provave në fazën e hetimeve. 

 

 Në fund të prezantimit, pjesëmarrësit do të kenë mundësi që të   bëjnë dallimin ne mes faktit dhe 

provës, provës direkte dhe indiceve, cilat janë mjetet e provës me anë të të cilave transmetohet 

përmbajtja e provës nga burimi i saj e deri te organi procedues. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Shpjegojnë përkufizimin e faktit, provës dhe mjeteve të provës; 

- Bëjnë dallimin në mes të faktit, provës dhe mjeteve të provës; 

- Kuptojnë  se cilët subjekt procedural kane autorizime me nxjerr prova gjatë fazës së 

hetimeve dhe gjatë hetimit fillestar të policisë.  

 

 

 1.3 Faktet dhe vërtetimi i tyre në procedurë penale  

 

Sipas mendimit të shumicës së teoriticientëve të procedurës penale, nocioni i paraqitur në logjikën 

e përgjithshme për faktet vlen, edhe për faktet në procedurën penale. 

 

Për të vërtetuar faktet relevante juridike në një çështje penale duhet siguruar provat e nevojshme, 

të cilat paraqiten nëpërmjet mjeteve të provës.  

 

Në doktrinën penale, nocioni fakt ka kuptimin e ndonjë ngjarje, ndodhie apo fragmenti te realitetit 

objektiv. Faktet të cilat duhet vërtetuar në procedurë penale, paraqesin thelbin e një çështjeje dhe 

si të tilla janë objekt i të provuarit në procedurë penale. Faktet të cilat duhet vërtetuar në 

procedurë, sipas teorisë së procedurës penale quhen “fakte juridike relevante”203. 
  

                                                 
203 E.Sahiti & R. Murati 2016:228. 
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Andaj i tërë aktiviteti i subjekteve procedurale, konsiston në vërtetimin e fakteve të nevojshme 

për aplikimin e së drejtës në faktet e vërtetuara. Vërtetimi i fakteve behet nëpërmjet provave “të 

drejtpërdrejta. Por, nganjëherë në mungesë të provave direkt, faktet relevantë juridike i vërtetojmë 

në mënyrë indirekte.( Provat është çdo e dhënë e cila fletë për saktësinë e një fakti.  

 

Provat janë njoftime mbi faktet dhe rrethanat që lidhen me veprën penale, që merren prej 

burimeve të parashikuara në ligjin procedural penal në përputhje me rregullat e caktuara prej tij 

dhe që shërbejnë për të vërtetuar kryerjen ose jo të veprës penale, pasojat e ardhura prej saj, 

fajësinë ose pafajësinë e të pandehurit dhe shkallen e përgjegjësisë se tij. 

 

Faktet e tilla quhen indice me anë të të cilave, tërthorazi arrijmë deri të vërtetimi i faktit i cili 

juridikisht është relevant Indicet janë burim njoftimesh mbi faktet relevante juridike. Pra, indicet 

kanë karakter të dyfishtë, ato në një anë janë fakte ndërsa në anën tjetër, ato janë prova për të 

vërtetuar faktet tjera.  

 

 

1.4 Kuptimi i provës dhe mjetet e provës 
 

Me nocionin provë-argument në procedurë penale kuptojmë “ çdo të dhënë e cila në procedurë 

gjyqësore flet për saktësinë e ndonjë fakti relevantë” Me fjalë të tjera prova është burim njohurish. 

Në procedurë penale lidhur me provat në përgjithësi parashihen dispozitat të cilat përcaktojnë 

formën procedurale me rastin e ndërmarrjes së veprimeve rreth gjetjes, sigurimit, fiksimit dhe 

përdorimit të provave në procedurë. Por që një e dhënë të na shërbej si provë, ajo më parë duhet 

siguruar dhe pavarësisht se kush e propozon provën, marrja e secilës provë duhet të kalojë nëpër 

disa faza deri sa të merret si bazë për vendim gjyqësor. Vetë rrjedha e procesit të provuarit për 

vërtetimit të fakteve, kalon nëpër disa faza: si faza e marrjes së provës, shqyrtimit dhe verifikimit 

të provës dhe çmuarjes së provës (çmuarja e provave si proces i operimit mendor). (Shqyrtimi i 

provave është paraparë në nenin 350 par 1 dhe 311 par 1 të KPP) 

 

Gjykata fiton njohuri për faktet kontestuese nëpërmjet procesit të të provuarit qoftë me perceptim 

personal apo nga deklarimi i personave fizik, nga përmbajtja që ata persona apo organi shtetëror e 

kanë shprehur me shkrim. 

 

Gjykata në fazën e hetimeve është pasive në obligimin e paraqitjes së provave për dallim prej 

fazës së shqyrtimit gjyqësor. 

 

Rregullat e përgjithshme për provat: 

 

- Provat e marra me shkelje të dispozitave të procedurës penale janë të papranueshme; 

- Gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj në prova të papranueshme; 

- Gjatë çdo intërvistimi ose marrje në pyetje ndalohet që: që i pandehuri të ndalohet të shpreh 

apo formuloj mendimin nëpërmjet keqtrajtimit, lodhjes së shkaktuar, ndërhyrjes fizike, 

përdorimit të drogës, torturës, shtrëngimit, kanosjes me masa jo të paraparë me ligj, 

premtimit  për ndonjë përfitim që nuk parashihet me ligj, dobësimi i kujtesës ose aftësia për 

të kuptuar. 

 

Mjetet e provës, provat që flasin për saktësinë e ndonjë fakti juridik relevant në procedurën 

penale sigurohen përmes ndihmës së mjeteve. Mjeti i provës paraqitet si burim i provës, Ai është 

instrument nëpërmjet te cilit transmetohet përmbajtja e provës nga burimi i saj deri te gjykata. Si 

mjete te provës në procedure penale paraqiten: 
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- Personat (pandehuri, dëshmitari, eksperti, te cilët japin deklarime qe shërbejnë si prove); 

- Sendet (shkresat, instrumentet dhe objektet e ndryshme); dhe 

- Veprimet e ndryshme (marrja ne pyetje, tortura këqyrja, etj. (E. Sahit i& R. Murati 

2016:231). 

 

Mënyra e fitimit të provave që përdoren për vërtetimin e fakteve dhe mjetet e provës nëpërmjet të 

cilave ato prova  paraqiten janë të përcaktuara me ligj. 

 

 

1.4 Ushtrime  

 

Gjatë trajnimit pjesëmarrësve do të iu ofrohen për diskutim shembuj nga praktika gjyqësore dhe 

nga pjesëmarrësit (të cilët pas punës në grupe) do të kërkohet që në ato raste të gjejnë dhe dallojnë 

faktet, provat dhe mjetet e provës. 

 

 

1.5 Përmbledhje  

 

Në ketë modul pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të fitojnë njohuri të përgjithshme lidhur me 

rendësin e fakteve relevante juridike në ndriçimin e një çështje penale, të marrin shpjegimet e 

nevojshme lidhur me përkufizimet e fakteve, provave dhe mjeteve të provës dhe të jenë në gjendje 

të bëjnë dallimin në mes tyre.  
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2.  Sigurimi i provave në veprimet fillestare të policisë 

 

2.1 Hyrje  

 

Në  këtë prezantim do të diskutohen dhe trajtohen çështjet që i referohen sigurimit të provave në 

fazën e veprimit fillestarë (hetimore) të policisë (neni 69-100) të KPPK-se. Kjo fazë e procedurës 

penale i referohet veprimeve fillestare të policisë, të cilat kanë kryesisht karakter operativ-

gjurmues, të natyrës kriminalistike dhe qëllimi i tyre është për verifikimin e informatave se a ka 

dyshim të arsyeshëm se është kryer një vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare (neni 70 

par 1 të KPK-së). Në këtë fazë prokurori i shtetit dhe policia  punojnë së bashku në veprimet 

fillestare. Kjo është fazë kur kërkohen veprime të shpejta policore jo vetëm në verifikimin dhe 

mbledhjen e informatave, por edhe në sigurimin e provave, posaçërisht të atyre të cilat nuk do të 

mund të siguroheshin në ndonjë fazë të mëvonshme të procedurës.  

 

Vlen të theksohet fakti se prokurori i shtetit ka qasje në të gjitha informatat përkatëse të hetimit që 

policia i ka në posedim gjatë veprimeve fillestare. 

 

Gjatë këti prezantimi, pjesëmarrësit do të kenë mundësin që të informohen  se cilat veprime 

fillestare të policisë e kanë karakterin e veprimeve kriminalistike dhe cilat veprime kane karakter 

hetues. Po ashtu pjesëmarrësit do të marrinë njohuri  se cilat prova kryesisht sigurohen në këtë 

fazë të procedurës fillestare. 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të :  

 

- Idetifikojnë  se cilat janë veprimet fillestare të policisë dhe cilat prova mund të sigurohen në  

ketë fazë të procedurës; 

- Dallojnë veprimet procedurale të cilat kanë karakter gjurmues (zbulues) dhe ato të cilat kanë 

karakter hetues;  

- Specifikojnë  provat të cilat sigurohen në këtë fazë të procedurës. 

 

 

2.3 Mbledhja  e  provave para fillimit të hetimeve 

 

Policia në fazën fillestare të veprimeve të parapara në  (nenet 69-77 të KPP) kryesisht ndërmerren 

veprime gjurmuese në mbledhjen e informatave dhe zbulimin e të dhënave mbi veprën penale, 

vendndodhjen e kryesit, të ndalojë kryerësin ose ndihmësin e tij nga fshehja ose arratisja dhe 

rrethanave tjera të rëndësishme për zhvillimin e mëtejme të procedurës penale.  

 

Procedura penale zhvillohet kundër personit të caktuar me propozim të prokurorit të shtetit dhe 

për ketë duhet të ekzistoj shkallë e caktuar e dyshimit (dyshimi i arsyeshëm, neni 102 par 1 i 

KPPK-së). Nga kjo del se prova të caktuara duhet të sigurohen edhe para fillimit të procedurës 

penale të cilat në fazën para hetuese i siguron policia, veprime këto të cilat kryesisht janë të 

ndërmarra me vetiniciativë.  

 

Edhe pse në Kodin e ri të Procedurës Penale (nenet 69-77, KPPK-së) këto veprime policore quhen 

veprime hetuese, të njëjtat kanë karakter zbulues e cila përfshin veprimtarin në zbulimin ose në 

marrjen e njohurive mbi veprën penale, kryesin, viktimën dhe sigurimin e provave por disa 
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veprime kanë edhe karakter hetues të cilat përbehen nga mbledhja e provave  dhe marrja e 

vendimit mbi hetimet, siç janë këqyrja e vendit të ngjarjes në kërkim të provave, kontrollet 

trupore dhe ekzaminimi fizik, obdukimi, etj. 

 

Provat të cilat sigurohen në këtë fazë të procedurës penale janë: 

 

- Provat e siguruar me rastin e kryerjes së kontrollit të përkohshëm të automjeteve, udhëtarëve 

dhe valixheve të tyre (neni 70 par 3 pika 3.2 e KPPK-së), të sekuestroj kontrabandën apo 

sendet te cilat mund të shërbejnë si prova ne procedure penale (neni 70 par 3, pika 3.7 e 

KPP). 

- Provat të cilat sigurohen gjatë kontrollit janë sende të përdorura për kryerjen e veprës penale 

apo të cilat janë rezultat i kryerjes së veprës penale, dobia pasurore e fituar apo edhe sendet 

që paraqesin rrezik për shoqërinë: si armët e rrezikshme, substancat narkotike. 

- Neni 150 i KPP, ka paraparë se 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. Sipas sistemimit të dispozitës ligjore, 

këqyrja dhe rekonstruksioni trajtohet si veprim  hetimor. Këqyrjen e urdhëron vetëm 

prokurori i shtetit me përjashtim të rrethanës të paraparë në nenin 150 par.8 të KPP, kur 

gjyqtari i procedurë paraprake urdhëron këqyrjen minimale të vendit të ngjarjes për të 

vërtetuar të dhënat e marra në raportin siç parashihet në nenet 70 – 77 të KPP. 

- Këqyrjes si veprim hetimor i cili kryhet ne te gjitha rastet menjëherë pas kryerjes së veprës 

penale pasi që kryerja e këtij veprimi hetimor më vonë do të pamundësohet apo 

vështirësohet. Pra, këqyrja në të shumtën e rasteve kryhet menjëherë pasi të sigurohet më 

parë vendi i ngjarjes dhe në situatën kur ende nuk kanë filluar hetimet. Zbulimi, mbledhja 

dhe ruajtje e gjurmëve dhe provave nga vendi i ngjarjes për vepër penale të dyshuar dhe 

ekzaminimet mjeko ligjore që mund të behën në ketë fazë të procedurës penale me apo pa 

urdhër përkatës. Me këqyrje identifikohen vizuelisht dhe drejtpërdrejt të gjitha këto të dhëna 

të gjetura në vendin e ngjarjes dhe në këtë drejtim në procesverbalin e këqyrjes duhet të 

përshkruhen këto të dhëna të gjetura. Prokurori i shtetit apo policia personalisht me gjendje 

e cila do të ju ndihmonte në përcaktimin ose gjetjen e fakteve të rëndësishme e këto të gjitha 

për të mundur që të veprojnë në sigurimin e provave për procedurën penale.  

- Masat e caktuara të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit në fazën kur nuk është e 

domosdoshme të ketë dyshim të arsyeshëm për identitetin e te dyshuarit (neni 84 par 2 të 

KPP). Duke u bazuar në të dhënat dhe provat e mbledhura, polica përpilon kallëzim penal 

drejtuar prokurorit te shtetit, e në të cilin kallëzim penal paraqiten provat e zbuluara në 

procesin e mbledhjes së të dhënave (neni 81 par 1 dhe 2 të KPP). 

 

 

2.4 Ushtrime  

 

Gjatë prezantimit pjesëmarrësve do të iu ofrohen për diskutim shembuj nga praktika gjyqësore. 

Pjesëmarrësit do të ndahen  në grupe të cilët me pas do të marrin si detyrë hartimin e ndonjë 

procesverbali mbi marrjen e provës.  

 

2.5 Përmbledhje  

 

Gjatë këtij prezantimi  pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të fitojnë njohuri të përgjithshme me 

veprimet fillestare policore të cilat ndërmerren në fazën e zbulimit të veprës penale dhe kryesit të 

saj. Pjesëmarrësit në përfundim kanë kuptuar rendësin e këtyre veprimeve në mbledhjen e 
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informatave dhe provave për të ngritur në shkallë të caktuar nivelin e dyshimit mbi veprën penale 

dhe kryesin e saj.  

 

Pjesëmarrësit kanë fituar njohuri lidhur me  prova të cilat sigurohen në ketë fazë të hershme të 

veprimeve fillestare të policisë. Tani ata  janë në gjendje të dallojnë veprimet hetimore të cilat i 

ndërmerr policia me vetë iniciativë e cilat me autorizim të prokurorit. Policia e Kosovës në bazë 

të të dhënave dhe provave të mbledhura përpilon kallëzim penal dhe i njëjti i dorëzohet prokurorit 

të shtetit. 
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3. Sigurimi i provave me anë të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

 

3.1 Hyrje  

 

Gjatë këti prezantimi do të trajtohen në mënyrë përmbajtjesore çështjet që i referohen provave 

gjatë fazës së hetimeve, siç janë dëshmitë e dëshmitarëve, deklarimet e të pandehurit, 

ballafaqimet, ekspertimet, provat materiale dhe dokumentet të cilat sigurohen me anë të mjeteve 

dhe veprimeve të ndryshme procedurale, si këqyrja, sekuestrimet, masat e fshehta të hetimit dhe 

vëzhgimit, etj.  

 

Nëse prokurori i shtetit ka dyshim të bazuar se është kryer vepra penale nga neni 90 i KPP, po 

kryhet apo do të kryhet, ka të drejtë të autorizojë apo të kërkoj nga gjyqtari i procedurës paraprake 

që të autorizoj masat e fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit bazuar në nenin 86-100 të KPP.  

 

Zbatimi i këtyre masave mund të bëhet gjatë hetimit paraprak para fillimit formal të hetimit. Në 

këtë fazë nuk është e domosdoshme të ketë dyshim të arsyeshëm për identitetin e të dyshuarit siç 

kërkohet në nenin 102 paragrafi 1. Në bazë të kallëzimit penal të parashtruar (apo burimeve tjera) 

nga policia, nëse ka dyshim të arsyeshëm se është kryer një vepër penale nga kryesi i caktuar, 

prokurori i shtetit me aktvendim fillon hetimet.  

 

Gjatë kësaj faze procedurale kur prokurori fillon hetimin, ai e ka barrën e mbledhjes së provave, 

me qëllim që të ngritët niveli i mjaftueshëm i dyshimit (përtej dyshimit të arsyeshëm) për ngritjen 

e aktakuzës, por edhe i pandehuri dhe i dëmtuari kanë të drejt prokurorit t’i propozojnë marrjen e 

provave të caktuara. Roli i gjykatës në këtë fazë sa i përket provave është pasive, ajo me 

propozimin e palëve procedurale lëshon apo lejon masa dhe veprimet e caktuara procedurale me 

të cilat sigurohen provat e përjashtimisht te mundësia hetuese, te marrja në pyetje e dëshmitarëve 

të cilët janë të mitur, viktima, dëshmitarë të sëmur, edhe e procedon provën e caktuar. 

 

 

3.2 Objektivat e trajnimit 

 

Në  përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje të:  

 

 Dallojnë llojet e provave të cilat mund të sigurohen në fazën e hetimeve pas marrjes së 

aktvendimit për fillimin e hetimeve nga ana e prokurorit të shtetit; 

 Identifikoj subjektin i cili e ka barrën e provës në këtë fazë të procedurës penale dhe të 

kuptoj edhe mundësinë që e kanë subjektet tjerë në propozimin nxjerrjes së provave të 

caktuara; 

 Shpjegojnë masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit në krahasim me veprimet 

tjera hetuese si mjete me të cilat sigurohen provat;  

 Përpilojnë një kërkesë për lëshimin e urdhrit për masat e fshehta; 

 Shpjegojnë llojet e masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit dhe cilat prova 

mund të sigurohen me këto masa.  

 

 

3.3 Mbledhja e provave me anë të masave të fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

 

Masat e fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit mund të autorizohen në pajtim me nenin 84 dhe 

pas fillimit të procedurës penale ose në të njëjtën kohë, me aktvendimin e prokurorit për fillimin e 

procedurës paraprake. Roli i masave të fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit është tejet i 
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rëndësishëm dhe si të tilla  ndihmojnë në zbulimin e kryesve të veprave penale për mbledhjen e 

provave dhe fakteve për zbardhjen e rasteve penale.  

 

Duke marre parasysh se me këto masa preket privatësia e jetës së njeriut dhe lirit e të drejtat e 

tyre, këto masa do të aplikohen kur me masa tjera nuk mund të arrihet te një informacion apo 

zbulim i kryesit të veprës penale. Këto masa taksativisht janë të numëruara në nenin 87 par.1 të 

KPP dhe mund të urdhërohen nëse kumulativisht plotësohen këto kushte: 

 

- ekziston dyshimi i bazuar se vendi është përdorur ose personi kundër të cilit urdhërohet 

masa ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare,  

- informacioni i cili mund të merret nga këto masa ka gjasa se do të ndihmon në hetimin e 

veprës penale dhe nuk do të kishte mundësi të merrej me masa të tjera hetimore pa 

shkaktuar ndonjë vështirësi të paarsyeshme ose rrezik potencial për të tjerët.  

 

Neni 8 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në paragrafin 1, parashtron saktë të drejtat 

që i garantohen një individi nga shteti-të drejtën për respektimin e jetës private, familjare, të 

banesës dhe korrespondencës dhe paragrafi 2 i këtij neni tregon rrethanat në të cilat autoritetet 

publike mund të ndërhynë në mënyrë ligjore në drejtat e parashtruara më vonë. 

 

Këto masa mund të urdhërohen vetëm prej gjyqtarit të procedurës paraprake me kërkesë të 

prokurorit dhe ky urdhër nuk duhet të kalon 60 ditë nga dita e lëshimit dhe urdhri duhet të 

përmban të dhëna siç taksativisht ceken në nenin 92 par.1 të KPP.  

 

Përjashtimisht në nenin 91 te KPP, në raste të veçanta edhe prokurori i shtetit është i autorizuar të 

urdhëroj përkohësisht njërën nga masat e fshehta (raste urgjente), Urdhri i tillë i përkohshëm 

pushon të ketë efekt nëse nuk konfirmohet me shkrim nga gjyqtari i procedurës paraprake brenda 

tre ditëve nga lëshimi i tij.  

 

Vetë këto masa janë mjet për kërkimin e provës dhe duke marre parasysh llojllojshmërinë e këtyre 

masave dhe se kryesisht i referohen korrespondencës, andaj sendet dhe dokumentet të cilat 

pasqyrojnë ketë regjistrim (transkriptimi në procesverbal) vërtetojnë një fakt të caktuar dhe në 

këtë kuptim, ato kanë vlerën e provës në procedurë penale. 

 

Nga prezantimi, synohet që pjesëmarrësit të mësojnë se me masat e fshehta ose teknike të 

vëzhgimit dhe hetimit si veprime hetimore të cilat ndërmerren në procedurën paraprake, kryesisht 

cilat prova mund të sigurohen dhe kushtet ligjore që duhet pasur parasysh me rastin e marrjes së 

tyre. 

 

 

3.4 Ushtrime  

 

Gjatë trajnimit pjesëmarrësve do të iu ofrohen për diskutim shembuj nga praktika gjyqësore dhe 

pas ndarjes dhe punës në grupe të njëjtit edhe praktikisht do të zbërthejnë rastin praktik duke 

paraqitur kërkesat e nevojshme për lëshimin e masave të fshehta, por edhe cilin lloje provë 

pretendojnë të sigurojnë me masa të fshehta si mjet për sigurimin e provës.  
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3.5 Përmbledhje  

 

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të fitojnë njohuri të përgjithshme në  

përgjithësi për provat dhe mjetet e provës të cilat mund të sigurojnë në fazën e hetimeve të 

procedurës penale, me theks të posaçëm te masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. 

Kushtet formale dhe procedurën të cilën duhet ndjekur që të sigurohet një provë e caktuar me këto 

mjete të provës. Llojet  provave të cilat mund të sigurohen, e po ashtu edhe te pasurit kujdes që 

me rastin e aplikimit praktik të tyre të mos cenohen të drejtat themelore te njeriut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



370 

 

4. Provat në fazën e hetimeve, bastisjet- kontrolli - sekuestrimi i përkohshëm dhe 

ekspertizat 

 

4.1 Hyrje  

 

Për sigurimin e provave materiale, kontrollet janë veprime të rëndësishme hetimore që ndihmojnë 

në zbulimin e kryesit  që kryen vepër penale (neni 105). Kontrolli mund të përfshi personat dhe 

vendet ku përfshihet edhe banesa. Për kryerje të kontrollit domosdoshmërish kërkohet nxjerrja e 

vendimit (urdhrit) përkatës nga gjyqtari i procedurës paraprake, e që i dërgohet për ekzekutim 

policisë. Nga kjo rregull ka  përjashtimi  kur kryesi kapet në flagrancë ose në rast ndjekje të 

personit që është duke ikur. Me rastin e zbatimit të kontrollit  duhet pasur parasysh të drejtat e 

qytetarëve dhe të behën kufizime vetëm aq sa është e domosdoshme për zhvillimin e suksesshëm 

të procedurës. 

 

Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhëroj kontrollin e një shtëpie apo lokaleve të tjera të 

një personi që nuk dyshohet për vepër penale vetëm në rastet kur : ka gjasa reale se kontrolli do të 

rezultojë me arrestimin e të pandehurit ose 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. 

 

 Sekuestrimet si mjet i kërkimit të provës ka për qëllim marrjen dhe ruajtjen nga ana e organit 

procedues të provave dhe sendeve që kanë lidhje dhe i përkasin veprës penale. Sendet që 

përkohësisht sekuestrohen janë sendet që mund të jenë prova në procedurën penale. 

Sendet, pasuria, provat apo parat mund ti nënshtrohen kufizimit të përkohshëm me urdhër të 

prokurorit të shtetit që zgjatë jo më shumë se 5 ditë (neni 112 par 2). 

 

Rol të rëndësishëm në  procesin e vërtetimit të fakteve që lidhen me veprën penale, luan ndihma 

dhe ekspertiza e specialistëve të fushave të ndryshme . Mendimi i dhënë nga specialistet që kanë 

njohuri të posaçme teknike, shkencore ose kulturore është provë e rëndësishme, por eksperti nuk 

mund ta shpreh mendimin e tij lidhur me fajësinë e të pandehurit . Kemi disa lloj ekspertimi: 

kriminalistik, mjekoligjor, kontabël, kimik, teknik, ekonomik, komercial, veterinar etj. Ekspertimi 

mund të kryhet në çdo fazë të procedurës.( neni 136- 148 i KPP). 

 

Në ketë modul do të jepen shpjegimet e nevojshme për kontrollet, sekuestrimet dhe ekspertimet, 

si mjete për kërkimin e provës, se cilat prova mund të sigurohen me këto veprime hetimore dhe 

kushtet formale që duhet përcjellë në procedurën e sigurimit të tyre. 

 

 

4.2 Objektivate trajnimit 

 

Në  përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Shpjegojnë mjetet e provës siç janë kontrollet, sekuestrimet dhe ekspertimet; 

- Kategorizojnë llojet e provave të cilat mund të sigurohen me këto veprime hetimore; 

- Zbatojen drejtë  këto masa hetimore në kërkim të provës duke i përfillur kushtet formale 

procedurale të cilat duhet respektuar me rastin e aplikimit praktik të tyre. 
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4.3 Kontrolli dhe sekuestrimi i përkohshëm 

 

Kodi i procedurës Penale të Kosovës, ka paraparë masat të cilat shërbejnë për mbledhjen e 

provave materiale duke përfshirë edhe kontrollin e banesës dhe personit si dhe marrjen  e 

përkohshëm të sendit, (neni 105-118 i KPP). 

 

Urdhër kontrolli lëshohet nga gjyqtari i procedurës paraprake me kërkesën e prokurorit të shtetit, 

në çdo fazë të hetimit. Ky urdhër lëshohet për kontrollimin personal të një personi të caktuar apo 

për kontrollimin e shtëpisë, banesës apo të ndonjë lokali, nëse ekziston dyshimi i bazuar se 

personi i tillë ka kryer vepër penale dhe kur ka shkak të bazuar që me kontroll do të rezultojë në 

arrestimin e personit të tillë ose në zbulimin e gjurmëve ose në sekuestrimin e provave. 

 

Në qoftë se gjate kontrollit gjenden sende të cilat nuk kanë të bëjnë me veprën penale për të cilin 

është urdhëruar kontrolli, por të cilat tregojnë ndonjë vepër tjetër penale e cila ndiqet sipas detyrës 

zyrtare, ato përshkruhen në procesverbal dhe merren përkohësisht dhe për to lëshohet menjëherë 

vërtetimi. 

 

Urdhër kontrollin bëhet me kërkesën me shkrim të prokurorit e të urdhëruar nga gjyqtari i 

procedurës paraprake e ekzekuton zyrtari i autorizuar i policisë më së largu  48 orë prej kohës së 

lëshimit sipas  procedurës të paraparë me  KPP (neni 108) dhe ky urdhër duhet të përfshinë të 

dhënat e parapara në nenin (105 par.7, KPP.  

 

Përjashtimisht, në rastet e ngutshme zyrtari policor mund të bënë kontrollin edhe pa urdhrin e 

gjyqtarit, por vetëm në këto kushte:  

 

- Kur personi kundër të cilit lëshohet urdhri jep pëlqimin për kontroll;  

- Personi thërret për ndihmë (gjendet në rrezik );  

- Kryerësi është kapur në flagrancë dhe ai duhet të arrestohet;  

- Ekziston rreziku i drejtpërdrejt për njerëzit dhe pronën;  

- Është lëshuar urdhër arresti ndaj atij personi dhe ai duhet të arrestohet. 

 

Mirëpo në situata të këtilla zyrtari policor brenda 12 orëve duhet të raporton për këtë kontrollim të 

ngutshëm prokurorin e shtetit dhe gjyqtarin për tu marr aprovimi retroaktiv gjyqësor.  

 

Sekuestrimi i përkohshëm i sendeve behet kur ato sende mund të jenë provë në procedurën 

penale, që kanë mundësuar kryerjen e veprës penale ose konsiderohen dobi pasurore e fituar me 

kryerjen e veprës penale. Sendet përkohësisht mund të sekuestrohen me urdhrin e prokurorit të 

shtetit që mund të zgjatë jo më shumë se 5 ditë nga dita e sekuestrimit dhe prokurori mund të 

kërkon që gjyqtari ta lëshon urdhrin për sekuestrimin e përkohshëm të këtyre sendeve që mund të 

zgjatë deri në vendosjen meritore të çështjes me vendimin mbi konfiskimin e këtyre sendeve. 

 

Sendet dhe pasuria e sekuestruar përkohësisht, janë nën mbikëqyrjen dhe kontrollin prokurorit të 

shtetit. 

 

 

4.4 Ekspertimi  

 

Në bazë të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale, ekspertiminë e urdhëronte gjykata me 

shkrim në bazë të prokurorit të shtetit, të mbrojtësit, ose sipas detyrës zyrtare.  
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Kodi i ri i Procedurës Penale, parasheh tani se prokurori i shtetit e cakton ekspertin e lëmisë 

përkatëse për të mbledh fakte të rëndësishme që kanë të bëjnë me fajësinë apo me pafajësinë e të 

pandehurit ose për vërtetimin e shkallës së dëmit. 

 

Eksperti i caktuar i lëmisë përkatëse, me njohuri profesionale, e harton raportin dhe konkludimet 

lidhur me objektin  e kërkuar të ekspertimit, por nuk guxon të jep mendimin lidhur me fajësinë 

apo pafajësinë e të pandehurit.  

 

I pandehuri mund të kërkon nga prokurori që të caktohet ekspertiza e nëse prokurori refuzon 

atëherë për kundërshtimin e të pandehurit vendos gjyqtari i procedurës paraprake. 

Po ashtu, eksperti që ka dhënë raportin mund të jep deklaratë në hetuesi te prokurori i shtetit për 

të sqaruar apo plotësuar raportin dhe konkludimet edhe në raportin e tij.  

 

Në kuadër te procedurës penale mund te bëhen ekspertime të ndryshme. Ekspertimet e tilla janë: 

 

- Autopsia, ekspertim ky i cili ka të bëjë me vërtetimin e shkakut të vdekjes, kur dyshohet se 

vdekja e një personi nuk është vdekje e natyrshme. Kur kufoma është varrosur, urdhërohet 

zhvarrosja (ekshumacioni). Ekspertimin medicinalo gjyqësor, sipas rregullit bëhet në entin 

profesional. Me rastin dhënies së mendimit, eksperti shënon shkakun e vdekjes dhe gjetjen e 

lëndimeve eventuale. 

- Ekspertimi toksikologjik, me rastin e analizave të materieve të dyshimta të gjetura në trup, 

eksperti e përcakton llojin, sasinë dhe efektin e helmit të gjetur. 

- Ekzaminimet e lëndimeve trupore dhe ekzaminimi fizik po ashtu me këtë lloj ekspertimi 

konstatohen fakte të rëndësishme në procedurë penale, si ato se a ka gjurmë të caktuara të 

lëndimeve të një person të caktuar e po ashtu mostra të ndryshme nga floku, pështyma, 

urina, gjaku etj. të cilat rezultate sjellin deri të konstatime të caktuara apo krahasohen me 

prova tjera. 

- Ekzaminimet molekulare dhe gjenetike dhe analiza e ADN-se, i nënshtrohen materialet e 

siguruara me masat e ekzaminimeve trupore dhe të ekzaminimit fizik për të përcaktuar 

prejardhjen ose për të konstatuar gjurmët e gjetura sa i përkasin të pandehurit apo të 

dëmtuarit. Ekspertimi i tillë kryhet edhe mbi materialet dhe gjurmët e gjetura ose të marra 

nga vendi i ngjarjes. 

- Ekspertimi psikologjik, i cili kryhet me rastin e ekzistimit të dyshimit se i pandehuri në 

kohën kur ka kryer veprën penale ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose në gjendje të 

aftësisë së zvogëluar mendore. I pandehuri mund të dërgohet edhe në observim klinik 

institucion përkatës shëndetësor). 

-  Ekspertimin kompjuterik, sipas KPP analiza kompjuterike paraqet lloj të posaçëm të 

ekspertimit. Prokurori i shtetit mund të autorizojë zyrtarin e policisë apo ekspertin për të 

shqyrtuar ,analizuar dhe kërkuar informata që gjenden  brenda pajisjeve.  

- Kontrolli financiar për të vërtetuarën se mjetet financiare mungojnë për shkak të veprës 

penale, dëmi material i shkaktuar, dobia pasurore e siguruar, shuma e tarifave doganore apo 

tatimeve të papaguara. Për të gjitha këto zyrtari i autorizuar i policisë harton raport (E. Sahiti 

& R. Murati 2016:287). 
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4.5   Ushtrime  

 

Gjatë prezantimit  pjesëmarrësve do të iu ofrohen për diskutim shembuj nga praktika gjyqësore. 

Nga shembujt praktik do të kërkohet nga pjesëmarrësit që të shpjegojnë se cilat masa duhet 

aplikuar në atë rast për sigurimin e provave të nevojshme dhe subjektet e autorizuar për 

ndërmarrjen e këtyre veprimeve hetimore. 

 

 

4.6 Përmbledhje  

 

Gjatë këtij prezantimit pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të avansojnë  njohuri e përgjithshme 

për veprimet hetimore të kontrollit, sekuestrimit të përkohshme dhe llojet e ekspertizave.  

 

Gjithashtu ata do të kuptojnë rendësin e provave të siguruara me këto veprime hetimore. 

Angazhim i veçantë i tyre është  zbatimi praktik  dhe vështirësitë të cilat hasen në interpretimin e 

dispozitave të cilat iu referohen këtyre instituteve procedurale të përmendura më lartë. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



374 

 

5. Marrja e provave gjatë hetimeve deklarimi i të pandehurit dhe dëshmia e dëshmitarit 

 

5.1 Hyrje  

 

Si  burim i rëndësishëm për ndriçimin  dhe zgjedhjen e një çështje penale, pa dyshim  është 

deklarimi dhe pohimi i të pandehurit si provë dhe dëshmia e dëshmitarit.  Gjatë  këtij prezantimi 

do të trajtohen në mënyrë përmbajtjesore çështjet që rregullojnë dhe i referohen sigurimit të 

provave me anë të dëshmive të dëshmitarëve dhe deklarimit (mbrojtjes) të të pandehurit.  

 

Pjesëmarrësit nëpërmjet këtij propozimi do të njoftohen, a është i obliguar i pandehuri të 

deklarohet për veprën penale që i ngarkohet, cili subjekt procedural mund ta marrë në pyetje të 

pandehurin sipas KPP, procedurën për marrjen e dëshmisë së dëshmitarit, personat të cilët mund 

të paraqiten si dëshmitar. 

 

KPP parasheh tre forma të marrjes në pyetje  gjatë hetimeve, siç janë: marrja në pyetje e 

dëshmitarit, marrja e deklaratës në procedurë paraprake dhe mundësia hetuese e veçantë.  

 

Ndërsa te marrja në pyetje e të pandehurit, është me rëndësi situata procedurale kur i pandehuri 

trajtohet si dëshmitarë bashkëpunues sipas nenit 235 të KPP. Për pjesëmarrësit është e 

rëndësishme të kuptohet  procedura e shpalljes së një personi si dëshmitar bashkëpunues, kush e 

urdhëron shpalljen e tij, cilat dispozita ligjore vlejnë me rastin e marrjes së dëshmisë, si do të 

trajtohet dëshmia e tij si provë dhe validiteti i saj procedural e posaçërisht pozita e dëshmitarit 

bashkëpunues karshi të pandehurve të tjerë (nëse vepra penale është kryer në bashkëkryerje në 

grup). Prokurori i shtetit gjatë fazës së hetimit këtë dëshmitar bashkëpunues e merr në pyetje sipas 

nenit 131 par 1 të KPP apo  e merr deklaratë prej tij sipas nenit 132 par 2 të KPP. 
 
 

5.2 Objektivat trajnuese 

 

Në  përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Vlerësojnë se cilat janë provat personale dhe rëndësia e tyre në procedurë; 

- Identifikojnë format e marrjes së dëshmisë nga dëshmitari në fazën e hetimeve; 

- Kuptojnë rëndësinë e deklarimit të të pandehurit gjatë fazës së hetimeve; 

- Kuptojnë institutin e dëshmitarit bashkëpunues si provë. 

 

 

5.3 Dëshmia e dëshmitarit si provë në fazën e hetimeve 

 

Si provë  e rëndësishme që shërben për të vërtetuar  gjendjen faktike në mënyrë të plotë dhe të 

drejtë në një çështje penale është edhe dëshmia e dëshmitarit.( Dëshmitar  mund të jetë çdo person 

i cili mund të jep njoftime për veprën penale, për kryesin e veprës penale dhe për rrethanat e 

rëndësishme për procedurën penale). 

 

Dëshmia e dëshmitarit është deklarim i personit fizik gjatë procedurës penale si provë e 

rëndësishme gjatë fazës së hetimeve. Me dispozitat e KPP, parashihen tre forma të marrjes së 

dëshmive gjatë hetimeve dhe atë: marrja në pyetje në procedurën paraprake,  marrja e deklaratës  

në procedurën paraprake dhe   mundësia hetuese e veçantë.  Një çështje me interes të diskutohet 

është se si trajtohet dëshmia e dëshmitarit në fazën e hetimeve dhe në shqyrtimit gjyqësor, kur 

është dhënë në formë të marrjes në pyetje, dhe a dallon nga “marrja e deklaratës” dhe si trajtohet 
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kur te merret deklarata e dëshmitarit si mundësi hetuese e veçantë. Në këtë rast duhet të trajtohet 

edhe çështja se a ka mundësi një dëshmitarë gjatë fazës së hetimeve të procedohet në të tri format 

e sipërshënuara.  

 

Pra, prokurori i shtetit varësisht nga çështja e shtruar hetimore mund të cakton vetëm marrjen e 

deklaratës apo të cakton vetëm marrjen në pyetje dhe marrjen e deklaratës apo së pari mund të 

merr në pyetje dhe të merr deklaratë dhe pastaj pasi që këto dy forma kumulativisht zbatohen 

atëherë mund të kërkon edhe zbatimin e hetuesisë së veçantë. Në dispozitat e KPP, nuk parashihet 

detyrimi që dëshmitari të dëshmon tri herë apo që të zbatohen të tri format e dëshmimit. Kjo për 

arsye se sipas nenit 122 par.1, par.2 dhe par.3 të KPP, parashihet se prokurori i shtetit mund të 

cakton: marrjen në pyetje mund të cakton marrjen e deklaratës dhe mund të kërkon zbatimin e 

hetuesisë së veçantë.  

 

Provat e siguruara gjatë deklaratës në procedurë paraprake  përdoren vetëm për të forcuar urdhrat 

hetues, vendimin për paraburgim dhe për aktakuzën. Pra, prokurori i shtetit të dhënat e marra 

gjatë marrjes në pyetje mund ta përdorë në atë mënyrë që të njëjtat i mbështet në rastin e lëshimit 

të urdhrave hetimor, lidhur me vendimin për paraburgim dhe lidhur me ngritjen e aktakuzës.  Por 

prova e siguruar gjatë marrjes në pyetje nuk mund të përdoret si provë e drejtpërdrejt në 

shqyrtimin gjyqësor por se kjo marrje në pyetje mund të përdoret gjatë marrjes së tërthortë në 

pyetje. Bie fjala nëse dëshmitari gjatë marrjes së deklaratës apo në shqyrtimin gjyqësor e 

ndryshon dëshmimin që e ka dhënë më parë gjatë marrjes në pyetje, atëherë prokurori i shtetit atë 

dëshmi gjatë marrjes në pyetje e përdorë për ta vënë në dyshim dëshminë që ka dhënë në 

deklaratë apo në shqyrtimin gjyqësorë. Marrja e deklaratës sipas nenit 123 par.2 të KPP mund të 

përdoret si provë e drejtpërdrejt në shqyrtimin gjyqësor edhe nëse për shkaqe të parapara e të 

arsyeshme ligjore dëshmitari nuk dëshmon në gjykatë, kështu që kjo deklaratë për gjykatën është 

provë e pranueshme. Por, kjo deklaratë nuk mund të përdoret si provë e vetme pasi që përpos 

kësaj deklarate duhet të sigurohen edhe prova të tjera për dëshmimin e objektit të çështjes.  

 

Nëse dëshmitari në shqyrtimin gjyqësor e ndryshon këtë deklaratë, atëherë objekt vlerësimi janë 

si kjo deklaratë e dhënë para prokurorit ashtu edhe dëshmia e dhënë në shqyrtimin gjyqësor në 

pajtim me nenin 361 par.1 të KPPK.  

 

 Mundësia hetuese  e veçantë mund të zbatohet vetëm nëse plotësohen këto kushte:  

 

- Me kërkesë të palëve (prokurori i shtetit, viktima, mbrojtësi i viktimave, i pandehuri apo 

mbrojtësi i tij mund të kërkojnë nga  gjyqtari i procedurës paraprake të merr dëshmi nga 

dëshmitari, ose të kërkoj ekspertizë me qëllim të ruajtjes së provës neni 149;  

- Për hetimin e veprave penale taksativisht të përcaktuara në nenin 90 të KPP ; 

- Ka rrezik se kjo provë e rëndësishme  nuk mund të merrej gjatë shqyrtimit gjyqësor bie fjala 

dëshmitari lëngon nga një sëmundje e rëndë, ose punon dhe jeton në botën e jashtme dhe për 

krejt këto ka mundësi se nuk mund të sigurohet prezenca  e tij më vonë në shqyrtimin 

gjyqësor;  

- Gjyqtari i procedurës paraprake cakton edhe dy gjyqtar të tjerë për panelin ( tre anëtarësh) 

për mundësinë e hetuesisë së veçantë , për të vendosur eventualisht rreth ankesës kundër 

mos pranimit të këtij gjyqtari për marrjen e dëshmisë sipas hetuesisë së veçantë.  

 

Kjo formë e dëshmimit është provë e pranueshme, nëse kumulativisht plotësohen të gjitha këto 

kushte.  
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5.4 Deklarimi i të pandehurit  

 

Organet procedurale nuk duhet ta konsiderojnë të pandehurin si burim kryesor për të dhënat e 

nevojshme për zbardhjen e veprës penale  dhe përgjegjësisë penale të tij. I pandehuri është subjekt 

procedural ndaj të cilit është e drejtuar kërkesa procedurale. Ai është subjekt qendror i procedurës 

penale, por gjithashtu edhe bartës i funksionit të mbrojtjes. 

 

I pandehuri merret në pyetje në fazën e hetimit dhe në shqyrtim gjyqësor. Fillimisht pyetet për të 

dhënat personale të cilat duhet ti ofrojë e pastaj pyetet për çështjet penale. Deklarimi i të 

pandehurit dhënë policisë ose prokurorit të shtetit mundë të jetë provë e pranueshme në gjykatë 

vetëm kur është marrë në pajtim me dispozitat e neneve 151 dhe 155 të KPP. 

 

Ligjvënësi parasheh se i pandehuri si subjekt procedural ka disa obligime dhe të drejta. Ai nuk 

është i obliguar të deklarohet. Ai ka të drejt të heshtë. Por përkundër këtij fakti, organet 

procedurale kanë mundësi të marrin në pyetje të pandehurin. Marrja e tij ne pyetje behet me 

qellim qe te njoftohet me bazat e akuzës dhe t’i mundësohet mbrojta. Marrja në pyetje mund të 

bëhet në disa mënyra dhe faza të procedurës penale. 

 

Para fillimit të hetimit formal , policia ka të drejtën e intervistimit të personit të dyshimtë për 

kryerjen e një vepre penale. Në atë rast i dyshimit njoftohet për të drejtat e veta dhe përpilohet 

raporti policor mbi intervistimin e të pandehurit.  

 

Gjatë deklarimit në hetuesi i pandehuri jep deklaratë para prokurorit shtetëror ose me autorizimin 

e prokurorit edhe në polici. Por në të dy këto situata i dyshimti ose i pandehuri paralajmërohet për 

të drejtat e parapara në nenin 125 par.3 të KPP dhe këto konstatohen në procesverbal.  

 

Varësisht nga shfrytëzimi i të drejtës të pandehurit të mbrohet në heshtje (dispozitat ligjore), 

deklarimit i tij trajtohet si çdo provë tjetër në procedurë. 

 

Situatë më e veçantë është kur i pandehuri në këtë fazë të procedurës penale shpallet si dëshmitarë 

bashkëpunues neni 235-239 i KPP. 

 

5.5 Ushtrime  

 

Gjatë trajnimit pjesëmarrësve do të iu ofrohen për diskutim shembuj nga praktika gjyqësore që të 

kenë mundësi të kuptojnë dhe dallojnë  marrjen në pyetje nga marrja e deklaratës në procedurë 

penale, dhe të mundësisë hetuese të jashtëzakonshme. Rastet kur i pandehuri trajtohet si 

dëshmitarë bashkëpunues. Gjithashtu pjesëmarrësit do të hartojnë  procesverbali për marrjen e 

deklaratës nga dëshmitari.  

 

5.6 Përmbledhje  

 

Në përfundim të këtij prezantimi pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të fitojnë njohuri të 

përgjithshme mbi rendësin e dëshmisë së dëshmitarit në procedurë penale si provë . Gjithashtu ata 

janë njoftuar për tre mënyrat apo mundësit e marrjes në pyetje të dëshmitarit gjatë fazës së 

hetimeve. Për rëndësinë e deklarimit të të pandehurit në fazën e hetimeve dhe kur një i pandehur 

mund të shpallet si dëshmitarë bashkëpunues dhe trajtimi i dëshmisë së tij si provë. Pastaj kur 

deklarata e tij është provë e pranueshme në gjykatë. 
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6. Provat e papranueshme  

 

6.1 Hyrje  
 

Çështjes së provave, KPP i kushton rëndësi të veçantë. Në procedurën penale ekzistojnë disa 

mjete të provës, zbatimi i të cilave është problematik sa i përket lejueshmërisë së përdorimit të 

tyre.  

 

Qëllimi i provave të cilat mblidhen në fazën e hetimeve është të përcaktojnë probabilitetin e 

fakteve (të cilësuara vendimtare, thelbësore të cilat i referohen elementeve të veprës penale) nga 

të cilat varet suksesi i çështjes për palët, ato duhen kufizuar në vërtetësinë e atyre fakteve që 

kërkohen për këtë qellim.  

 

Provat janë me rëndësi nëse provojnë ose hedhin poshtë në mënyrë logjike disa çështje që 

kërkojnë të provohen. Prova përpos që duhet të jetë e rëndësishme ajo duhet të jetë e pranueshme. 

Provat janë të pranueshme vetëm  nëse ato janë marrë ashtu siç i parasheh KPP, dhe atë para 

ngritjes së aktakuzës dhe provat e marra në shqyrtim gjyqësor.  

 

Çështja e pranueshmërisë së provës është çështje ligjore, dhe kjo përcaktohet nga gjykata. Andaj 

çështja që ka të bëjë me problemin e lejueshmërisë juridike të mënyrës se marrjes së disa provave 

procedurale dhe të përdorimit të tyre si provë-është shumë me rëndësi. 

 

Gjatë  këtij prezantimi do të trajtohen  mënyra e marrjes së ndonjë prove e cila e  bënë provën të 

pavlefshme si dhe pasojat juridike në rast të përdorimit të tyre me rastin e shqiptimit të vendimit 

gjyqësor, çështja e mundësisë se sfidimit të lejueshmërisë se një prove në fazën e hetimeve, 

mënyrat dhe rrugët procedurale të kontestimi të një prove në fazën e hetimeve, roli i subjekteve 

procedural në këtë drejtim si dhe provat thelbësisht të pambështetëshme. 
 
 

6.2 Objektivat e trajnimit 

 

Në  përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Dallojnë provat e  papranueshme, 

- Analizojnë bazën ligjore e cila iu referohet provave të papranueshme,  

- Dallojnë mundësit e lejuara ligjore të sfidimit të lejueshmërisë së një prove në fazën e 

hetimeve dhe fazën e mëvonshme të procedurës; 

- Vlerësojnë obligimin e gjykatës që deklarimet e marra në mënyrë  joligjore ti veçojë nga 

shkresat e lëndës. 

 

 

6.3 Disa nga provat e papranueshme sipas KPP-së 
 

Gjykata në punën e saj është e pavarur dhe vendos në bazë të ligjit. Gjykata merr vendim në bazë 

të provave që shqyrtohen dhe verifikohen në shqyrtim gjyqësor. Gjykimi i drejt dhe parimi i 

ligjshmërisë, sigurojnë që një vendim gjyqësor nuk mund të bazohet në prova jo të ligjshme.  

 

Prova të papranueshme janë të gjitha ato prova të cilat janë marre në kundërshtim me ligjin duke 

mos respektuar mënyrën apo formën e marrjes së provës. Pasoja juridik e këtij veprimi është se 

ajo provë do të konsiderohet nule. Organet proceduese kanë për obligim që në çdo fazë të 
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procedurës të përkujdesën për ligjshmërinë e marrjes së provës. Sigurimi i provës se pa ligjshme 

mund të bëhet në çdo fazë të procedurës penale por kryesisht këto shkelje bëhen gjate fazës së 

hetimeve paraprake. (Me marrjen e një prove në mënyrë të paligjshme, kryesisht shkelen të drejtat 

dhe lirit më elementare  të njeriut siç janë e drejta në mbrojtje, neni 6 par 3 pika c e KEDNJ-së. 

 

“Prove e papranueshme është ajo  prove e cila për shkak te shkeljes se formës procesuale e cila të 

njëjtën kohe paraqet edhe shkelje të të drejtave të njeriut, nuk guxon që të përdoret për marrjen e 

një aktgjykimi në procedure penale,( M. Caric, Hrvatski Ljetopisza Kazneno Pravo i Praksu, vol 

17, nr.2/2010, fq 840). 
 

Me qëllim të vendosjes së baraspeshës ndërmjet organeve të ndjekjes dhe respektimit të të 

drejtave dhe lirive të njeriut është me rëndësi shumë të madhe të zbatohen  dispozitat të cilat i 

referohen mënyrës së marrjes se provave, ligjshmërisë se tyre, andaj janë instaluar disa standarde 

minimale në nivele super nacionale të shfrytëzimit, respektivisht të mos përdorimit të provave të 

papranueshme. Si pasoje e marrjes bazë të provave të papranueshme dhe mbështetja e një vendimi 

gjyqësor, paraqet bazë për atakim të vendimit si shkelje absolute të dispozitave të procedurës 

penale të cilat janë përmendur në mënyrë taksative dhe pasoje tjetër është veçimi i tyre nga 

shkresat e lendes. 

 

Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, konsideron se parimisht janë janë të papranueshme provat 

vijues.(E. Shiti & R. Murati 2016:247). 
 

- Deklarata e të pandehurit në rastet nga neni 257 par 4 nen paragrafi 1-4 I KPP , nëse marrja 

në pyetje e te pandehurit është zbatuar me shkeljen e dispozitave të nenit 257 par 4, 152). 

- Dëshmia e dëshmitarit ne rastet nga neni 128: 

- Kur si dëshmitar është pyetur personin qe nuk mund te pyetet si dëshmitar (neni 126); 

- Kur është pyetur personi qe nuk ka obligim te dëshmoi (neni 127), pa u njoftuar përket ose 

pa hequr dore shprehimisht nga kjo e drejt ose ne qofte se njoftimi dhe heqja dore nuk janë 

shënuar në procesverbal; 

- Kur personi është fëmijë i cili nuk kupton te drejtën e tij për te refuzuar dëshmimin (neni 

127 par 4 dhe; 

- Kur dëshmia e dëshmitarit është marre me force, kanosje ose me ndonjë mjet tjetër i 

ngjashëm i ndaluar sipas nenit 257 te KPP; 

- Deklarimi i ekspertit, kur për ekspert është caktuar personi i cili është dashur te përjashtohet 

(neni 45 par 1). 

- Këqyrja ose rikonstruksioni vendit të ngjarjes të ushtruar nga prokurori i shtetit ose policia 

kur i pandehuri ose mbrojtësi i tij nuk janë të njoftuar për ndërmarrjen e veprimit të tillë 

(neni 150 par 2 i KPP. 

- Kontrolli i shtëpisë ose i lokaleve i zbatuar ne kundërshtim me dispozitat e procedurës 

penale pa urdhër te gjyqtarit te procedurës paraprake ose urdhri është në kundërshtim me 

ligjin ose kontrolli është zbatuar ne kundërshtim me urdhrin e lëshuara neni 111. 

- Prova është marre nëpërmjet masës se fshehtë teknike te vëzhgimit dhe hetimit ne baze te 

urdhrit te paligjshëm neni 97 par 1. 

- KPP ndalon edhe neni 154 par 4 pra rastet kur ndalohet qe pyetjet te cilat I bëhen te 

pandehurit te mbështeten ne supozimet e te pandehurit qe ka pranuar diçka qe ai nuk ka 

pranuar (pyetje kapcioze). 

 

Nëse vendimi gjyqësor  mbështet në prove të papranueshme KPP e radhite ne dispozita qe flet për 

shkelje esenciale te procedurës penale neni 384 par 1 nen parag1.8. Ne kodin e procedurës penale 
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neni 249 par 4 kërkon qe provat e papranueshme te veçohen(ndahen nga shkresat e lendes, të 

mbyllen dhe te ruhen ndaras nga shkresat dhe provat tjera dhe mundësin e shikimit të  

Saj vetëm në procedurën e ankesës kundër aktvendimit mbi pranueshmërin e provës. 

 

 

6.4 Ushtrime  

 

Në përfundim të  prezentimit  pjesëmarrësit do të  diskutojnë shembuj nga praktika gjyqësore për 

raste të mbështetura në prova të papranueshme, por gjithashtu ata nga shembujt praktik,  vetë  do 

të dallojnë ekzistimin e provave te papranueshme të siguruara në procedurën paraprake. 

 

 

6.5 Përmbledhje  

 

Gjatë këtij prezentimi, pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të fitojnë njohuri të përgjithshme  për 

një vendimi gjyqësor te drejt, të bazuar në parimin e ligjshmërisë i cili nuk mund te bazohet në  

prova jo te ligjshme- të papranueshme. Se kur një prove konsiderohet nule. Se cila është detyra e 

organeve proceduese qe ne çdo faze te procedurës te përkujdesen për ligjmërin e marrjes se një 

prove. Në cilat raste konsiderohet një prove si e papranueshme në fazën e hetimeve, cilat janë 

pasojat juridike të sigurimit të një prove në rrugë jo ligjore si dhe veçimin e provave të 

papranueshme nga gjykata. 
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Hyrje 

 

Gjatë prezantimit të këtij moduli do të paraqiten njohuritë themelore për të sqaruar se çfarë është 

kuptimi i shprehjes i pandehur, kur dhe në cilat raste një person mund të trajtohet si i pandehur, 

cilat janë dallimet e shprehjeve “i dyshuar”, “i pandehur”, “i akuzuar” dhe “i dënuar”. Prezantimi 

do t’u ofroj mundësi pjesëmarrësve të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e të pandehurit gjatë 

procedurës penale, nga fillimi deri në përfundim të procedurës. 

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi t’i kuptojnë dallimet e pozitës së të pandehurit sipas dispozitave 

ligjore që ishin në zbatim para hyrjes në fuqi të legjislacionit të ri penal me pozitën e të 

pandehurit tani. Pjesëmarrësve do tu jepet rasti që gjatë pesë prezantimeve të këtij moduli të 

kuptojnë së cilat janë të drejtat e të pandehurit gjatë gjithë fazave të procedurës penale, ku gjendet 

baza ligjore që garanton të drejtat e të pandehurit, në cilat raste të drejtat e tij mund të kufizohen 

në bazë të ligjit dhe së fundi cilat janë detyrimit e të pandehurit gjatë procedurës penale. 

 

Gjatë këtij moduli, pjesëmarrësit e trajnimit do të kuptojnë së cilat janë organet e autorizuara për 

zbatimin e procedurës të cilat duhet të kujdesën për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të 

pandehuri, cilat janë përgjegjësitë e tyre për mbrojtjen e këtyre të drejtave dhe cilat janë pasojat 

në rast të shkeljeve ose mosrespektimit të të drejtave të pandehurit. Në këtë modul pjesa e 

ushtrimit do të zbatohet duke ju ofruar pjesëmarrësve shembuj nga praktika përkitazi me pozitën 

e të pandehurit në faza të ndryshme të procedurës në mënyrë që pjesëmarrësit përmes 

diskutimeve të identifikojnë së për cilën fazë të procedurës është fjala, duke e identifikuar pozitën 

e të pandehurit me fazën konkrete të procedurës. 

 

 

Objektivat trajnuese 

 

Pas realizimit të këtij moduli, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Dallimin në mes të shprehjeve: “i dyshuar”, “i pandehur”, “i akuzuar” dhe “i dënuar”;  

- Vlerësojnë rolin e të pandehurit gjatë procedurës penale;  

- Dallimin e pozitës së të pandehurit në faza të ndryshme të procedurës;  

- Shpjegojnë dallimet në pozitën e të pandehurit sipas Kodit të Procedurës Penale të  

Kosovës  dhe Kodit të Procedurës Penale; 

- Shpjegojnë pozitën dhe rolin e të pandehurit si subjekt i procedurës penale;  

- Shpjegoj rëndësinë e pjesëmarrjes personale të të pandehurit në procedurë;  

- Sqarojnë rastet kur mund të kufizohen të drejtat e të pandehurit gjatë procedurës;  

- Demonstrojnë mënyrën e marrjes në pyetje të të pandehurit dhe organet e autorizuara për 

marrjen në pyetje të të pandehurit;  

- Identifikojnë metodat dhe mjetet e ndaluara gjatë marrjes në pyetje të pandehurit;  

- Sqarojnë rëndësinë e deklarimit të pandehurit si provë gjatë procedurës penale;  

- Shpjegojnë rolin dhe pozitën e të pandehurit gjatë seancës fillestare, seancës së dytë, të 

drejtat dhe detyrimet e tij;  

- Shpjegojnë rolin dhe pozitën e të pandehurit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor të drejtat 

dhe detyrimet; 

- Zbatojnë dispozitat që kanë të bëjnë me të drejtën e të pandehurit për ushtrimin e mjeteve 

juridike kundër vendimeve të gjykatës;  

- Shpjegojnë veçoritë e pozitës së të pandehurit gjatë procedurës së shkurtuar;  

- Zbatojnë procedurat me KPPK për ndihmën juridike ndërkombëtare dhe ta shpjegojnë 

pozitën e të pandehurit gjatë zbatimit të këtyre procedurave.  
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Metodologjia trajnuese 

 

Gjatë realizimit të këtij moduli do të zbatohen metoda të kombinuara trajnuese duke përfshirë: 

 

- Prezantimin e temës së trajnimit në PowerPoint;  

- Shpërndarja e materialeve të shkruara lidhur me temën e prezantuar;  

- Diskutime interaktive,  

- Pyetje përgjigje,  

- Zgjedhja e rasteve praktike,  

- Simulimi i rasteve të ndryshme.  

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritet që të jenë aktiv gjatë gjithë orëve të këtij moduli, duke dhënë kontributin 

e tyre përmes diskutimeve, komenteve, në mënyre që me pjesëmarrjen e tyre aktive të ndihmojnë 

në arritjen e qëllimit të këtij programi. 

 

Pjesëmarrësit do të zgjidhin detyrat praktike që do tu jepen për zgjidhje në grupe, ose 

individualisht, duke bërë pastaj analiza dhe komente për zgjedhjet e aplikuar, me qëllim të 

këmbimit të përvojave të tyre dhe identifikimit të vështirësive dhe sfidave që dalin në zgjedhjen e 

detyrave praktike. Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje 

dhe sugjerime gjatë gjithë kohës së zgjatjes të mësimit duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën e 

tyre. 

 

 

Mjetet e nevojshme për realizimin e këtij moduli  

 

- Pajisje kompjuterike me projektor për prezantimin e materialeve të përgatitura në 

PowerPoint dhe të tjera;  

 

- Tabelë shkrimi;  

- Materialet e shkruara;  

- Mjete tjera teknike (lapsa, marker etje) sipas nevojës.  

 

 

Burimet dhe literatura  

 

- Konventa Evropiane për liritë dhe të drejtat themelore të njeriut;  

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës;  

- Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale;  

- Kodi i Procedurës Penale;  

- Vendime të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe Gjykatave të tjera. 
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1. I pandehuri si subjekt i procedurës penale 

 

1.2   Hyrje 

 

Gjatë prezantimit të këtij moduli do të paraqiten njohuritë themelore për të kuptuar së çfarë është 

kuptimi i shprehjes i pandehur, kur dhe në cilat raste një person mund të trajtohet si i pandehur, 

cilat janë dallimet e shprehjeve “i dyshuar”, “i pandehur”, “i akuzuar” dhe “i dënuar”. Prezantimi 

do t’u ofroj mundësi pjesëmarrësve të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e të pandehurit gjatë 

procedurës penale, nga fillimi deri në përfundim të procedurës. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi 

t’i kuptojnë dallimet e pozitës së të pandehurit gjatë procedurës penale sipas dispozitave ligjore që 

ishin në zbatim para hyrjes në fuqi të legjislacionit të ri penal me pozitën e të pandehurit tani. 

 

Ky prezantim ofron shpjegime edhe për rëndësinë dhe domosdoshmërinë e pjesëmarrjes së të 

pandehurit në të gjitha fazat e procedurës duke sqaruar zgjedhjet ligjore të parashikuara me Kodin 

e procedurës penale të Kosovës. Në këtë prezantim është vënë theks i veçantë individualizimin e 

të pandehurit si subjekt i procedurës penale. Përveç kësaj në këtë prezantim do të paraqiten arsyet 

për pamundësinë e zbatimit të procedurës penale pa pjesëmarrjen e të pandehurit, me qëllim që të 

pandehurit t’i mundësohet paraqitja e mbrojtjes së tij në të gjitha fazat e procedurës, duke 

përfshirë edhe të drejtën e tij për kundërshtim e provave të paraqitura nga prokurori dhe për 

prezantimin e provave të tij. 

 

 

1.3 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Analizojnë rolin e të pandehurit gjatë procedurës penale;  

- Bëjnë dallimin në mes të shprehjes “i pandehur”, “i dyshuar” “i akuzuar” dhe “ i dënuar”;  

- Dallojnë pozitën e të pandehurit sipas legjislacionit që ka qenë në fuqi dhe sipas Kodit të 

Procedurës penale;  

- Zgjerojnë njohurit rreth rëndësisë së pjesëmarrjes së të pandehurit në procedurë dhe 

pasojat e mungesës së të pandehurit gjatë procedurës penale;  

- Zgjerojnë njohurit lidhur me rëndësinë e individualizimit të personalitetit të të pandehurit.  

 

 

1.4 Kuptimi ligjor i shprehjes “i pandehur” 

 

Kodi i Procedurës Penale i Kosovës në nenin 19 par. 1 pika 1.4 të KPP e ka përcaktuar kuptimin e 

shprehjes “i pandehur” si person kundër të cilit zbatohet procedura penale.Pra, shprehja i 

pandehur nënkupton subjektin ndaj të cilit është drejtuar një kërkesë procedurale për zbatimin e 

procedurës penale.Kjo nënkupton të gjithë personat kundër të cilëve është filluar hetimi ose është 

ngritur aktakuza, por edhe në fazat e mëvonshme të procedurës deri në përfundimin e saj. 

 

Edhe pse statusi dhe pozita e të pandehurit dallon varësisht nga faza në të cilën ka arritur 

procedura penale, prapë se prapë emërtimi “i pandehur” mund të përdoret si emërues i përbashkët 

për të gjithë subjektet ndaj të cilëve zhvillohet procedura penale. 

 

Mirëpo, për ta përkufizuar sa më saktë kuptimin e të pandehurit dhe dallimin e pozitës së tij në  

faza të ndryshme të procedurës me nenin 19 të KPPK janë dhënë në mënyrë të veçantë kuptimet e 
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shprehjeve “i dyshuar”, “i akuzuar” dhe “i dënuar”. Përveç rëndësisë së përkufizimit të kuptimit të 

shprehjes “i pandehur” me këtë rast është e nevojshme që të kuptohet edhe roli dhe pozita e të 

pandehurit gjatë procedurës penale. 

 

Nga momenti kur kundër një personi fillon zbatimi i procedurës penale, fillon edhe zbatimi i 

dispozitave të caktuara juridiko-procedurale, të cilat përcaktojnë rregullat e veprimit procedural, 

por edhe të drejtat dhe obligimet e të pandehurit gjatë asaj procedure. 

 

Ligji kërkon dhe obligon që të pandehurit t’i krijohet mundësia dhe kushtet për ta provuar 

pafajësinë e tij, respektivisht shkallën e vërtetë të fajësisë së tij. Pozita e tillë e të pandehurit është 

e garantuar edhe me Konventa ndërkombëtare, por edhe me Kushtetutën e Republikës së 

 

Kosovës, andaj nuk ka arsye që të pandehurit t’i mohohen ose shkurtohen këto të drejta.Ky nuk 

 

është vetëm interes i të pandehurit, por është edhe interes i përgjithshëm që çështja e fajësisë të 

shqyrtohet objektivisht dhe në mënyrë të paanshme. 

 

Nuk ka procedurë penale pa të pandehurin.Veprime të caktuara procedurale mund të kryhen 

paraprakisht pa u bërë identifikimi i të pandehurit dhe pa u bërë individualizimi i personalitetit të 

tij, mirëpo marrja e këtyre veprimeve nuk nënkupton edhe zhvillimin e procedurës 

penale.Përfundimisht, për t’u zbatuar procedura penale duhet të jetë identifikuar edhe i pandehuri, 

në të kundërtën nuk ka procedurë penale. 

 

 

1.5  Pjesëmarrja personale e të pandehurit në procedurën penale 

 

Me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale është përcaktuar së procedura penale nuk mund të 

zhvillohet pa praninë e të pandehurit në të gjitha fazat e procedurës. 

 

Sipas dispozitës së nenit 102 par. 1 të KPP, personi i dyshuar për kryerjen e ndonjë vepre penale 

duhet të trajtohet si i pandehur, me të gjitha të drejtat që janë paraparë për të pandehurin, që nga 

momenti kur informacioni i dhënë në kallëzimin penal, ose i siguruar në mënyrë tjetër, përbën 

bazën për dyshim të arsyeshëm së ai ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. 

 

Procedura penale mund të zhvillohet vetëm me praninë e të pandehurit.Ai është subjekt aktiv i 

procedurës penale. 

 

Kodi i Procedurës Penale të Kosovës përmes dispozitave të shumta e ka përcaktuar detyrimin e 

personit që zbaton procedurën që të kujdeset për praninë e të pandehurit gjatë zbatimit të 

procedurës kundër tij në të gjitha fazat e procedurës penale, sidomos: 

 

- me rastin e marrjes ne pyetje të pandehurit në procedurën penale (neni 151-155 të KPPK)  

- me rastin mbajtjes së seancës së dëgjimit për vendosje lidhur me paraburgimin (neni 188 

par. 2 të KPPK),  

- në seancën e shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë (neni 245-250 të KPPK),  

- në seancën e shqyrtimit gjyqësor (neni 323 të KPPK),  

- në seancën e kolegjit me rastin e vendosjes lidhur me ankesën e të pandehurit (neni 390 të 

KPP).  
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1.6  Ushtrime 

 

Pjesëmarrëseve gjatë këtij ushtrimi do tu jepen dy raste nga praktika, pastaj ata të ndarë në dy 

grupe do t’i shqyrtojnë rastet dhe pas përfundimit do t’i japin komentet e tyre individuale lidhur 

me rastet e shqyrtuara duke dhënë edhe sugjerimet e tyre konkrete. 

 

 

1.7 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim do të disktohet rreth qëllimit, objektivat mësimore, metodat e të shpjeguarit 

dhe pritjet nga pjesëmarrësit. Njëkohësisht nga pjesëmarrësit janë marrë sugjerimet lidhur me 

metodat e të shpjeguarit. Po ashtu do të bëhet e mundur që pjesëmarrësit të dallojnë pozitën e të 

pandehurit në procedurën penale sipas dispozitave ligjore që ishin të aplikueshme deri në hyrjen 

në fuqi të Kodit të Procedurës Penale, sidomos lidhur me mundësinë e gjykimit në mungesë. 

 

Gjithashtu gjatë këtij prezantimi janë dhënë shpjegime për rëndësinë dhe domosdoshmërinë e 

pjesëmarrjes personale të të pandehurit gjatë zbatimit të procedurës penale. Janë dhënë shpjegime 

edhe për pasojat e mungesës së të pandehurit gjatë zbatimit të veprimeve të caktuara procedurale. 

Vëmendje e veçantë i është kushtuar shpjegimit të rëndësisë që ka identifikimi fizik dhe 

individualizimi i personalitetit të të pandehurit. 
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2. Deklarimi i të pandehurit si provë, të drejtat dhe detyrimet e tij gjatë procedurës penale 

 

2.1  Hyrje 

 

Në këtë prezantim jepen shpjegime për të drejtat e të pandehurit gjatë gjithë procedurës penale, 

rëndësinë dhe domosdoshmërinë e respektimit të këtyre të drejtave nga ana e organit që zbaton 

procedurën penale, veçanërisht do të trajtohen çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e të 

pandehurit të garantuara me nenin 6 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të 

Njeriut dhe Lirive Themelore, Kushtetutën e Kosovës dhe Kodin Penal të Kosovës. Po ashtu gjatë 

këtij prezantimi do të diskutohet edhe për rastet kur deklarimi i të pandehurit mund të merret si 

provë në të cilën mund të bazohet vendimi i gjykatës, mënyrat dhe metodat për marrjen në pyetje 

të pandehurit në faza të ndryshme të procedurës. 

 

 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Vlerësojnë rëndësinë e respektimit të të drejtave të pandehurit dhe pasojat e mosrespektimit 

të këtyre të drejtave;  

- Dallojnë rastet e kufizimit të drejtave të të pandehurit nga shkelja e të drejtave të tij gjatë 

procedurës penale;  

- Zbatojnë mënyrën e marrjes në pyetje të të pandehurit;  

- Identifikojnë personat e autorizuar për marrjen në pyetje të të pandehurit gjatë fazave të 

ndryshme të procedurës;  

- Përkufizojnë personat që mund të marrin pjesë gjatë procedurës së marrjes në pyetje të 

pandehurit;  

- Analizojnë rolin e secilit person që ka të drejtë pjesëmarrje gjatë zbatimit të marrjes në 

pyetje të pandehuri 
 

 

2.3 Të drejtat e të pandehurit gjatë procedurës penale 

 

Gjatë zbatimit të procedurës penale të pandehurit i janë garantuar të drejta të caktuara të cilat nuk 

mund t’i mohohen e as kufizohen nga ana e personave të autorizuar për zbatimin e procedurës 

penale. 

 

Përkundrazi personat e autorizuar për zbatimin e procedurës penale janë të obliguar që të    

pandehurin ta njoftojnë për të drejtat e tij dhe të marrin masat e parashikuara me ligj për 

mundësimin e realizimit të këtyre të drejtave.Të pandehurit, gjatë procedurës i janë garantuar të 

drejtat si vijon: 

 

- E drejta për t’u konsideruar i pafajshëm deri sa fajësia e tij të jetë vërtetuar me aktgjykim 

të formës së prerë (Neni 31 pika 5 e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe neni 3 i 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës);  

- E drejta për të mos u gjykuar dy herë për të njëjtën vepër apo e drejta për tu mbrojtur nga 

rreziku i dyfishtë (parimi në bis in idem) (Neni 34 i Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës, neni 4 par. 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, KEDLTHNJ);  

- E drejta për gjykim të paanshëm dhe në afat të arsyeshëm (Neni 31 pika 2 të Kushtetutës 

së Republikës së Kosovës neni 5 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës);  
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- E drejta për t’i shfrytëzuar faktet dhe provat në favor të tij (Neni 7 i KPPK, Neni 31 pika 6 

e Kushtetutës);  

- E drejta për tu njoftuar për shkaqet e akuzimit (Neni 10 i KPP);  

- E drejta e të pandehurit për t’u njoftuar për të drejtat e tij (Neni 13 i KPPK) që ka gjatë 

zbatimit të procedurës siç janë;  

- E drejta për të heshtur, për të mos u deklaruar, për të mos u përgjigje në pyetje, për të mos 

e fajësuar vetveten, për të mos e pranuar fajësinë (Neni 10 i KPPK);  

- E drejta për afat të mjaftueshëm për përgatitjen e mbrojtjes (Neni 11 i KPPK, Neni 30 i 

Kushtetutës);  

- E drejta për tu mbrojtur vetë ose me ndihmën e mbrojtësit (Neni 11 i KPPK, neni 30 i 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës);  

- E drejta për përdorimin e gjuhës amtare (Neni 14 i KPP);  

- E drejta për rehabilitim dhe kompensim të dëmit në rast të arrestit, ndalimit apo 

paraburgimit të paligjshëm (Neni 31 pika 5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe 

neni 15 i KPPK) etj.  

 

 

2.4 Kufizimi i të drejtave të pandehurit gjatë procedurës penale 
 

Gjatë zbatimit të procedurës penale kundër të pandehurit mund t’i kufizohen një numër i caktuar i 

të drejtave të tij të garantuar me Konventat ndërkombëtare, Kushtetutën e Republikës së Kosovës 

dhe Kodi i Procedurës Penale.Para marrjes së aktgjykimit të formës së prerë liritë dhe të drejtat e 

të pandehurit mund të kufizohen vetëm në rastet dhe sipas procedurave të përcaktuara me 

dispozitat e Kodit të Procedurës Penale (Neni 1 i KPPK). 

 

Vendimin për kufizimin e të drejtave dhe lirive të të pandehurit mund ta marr vetëm gjykata.Ndër 

të drejtat themelore që mund t’ i kufizohen të pandehurit është heqja e lirisë (neni 13 i KPPK). 

Heqja e lirisë mund të zbatohet vetëm në rastet e përcaktuara me ligj: 

 

- pas shpalljes së dënimit me burgim për kryerjen e veprës penale;  

- në rast të ekzistimit të dyshimit të bazuar së i pandehuri ka kryer vepër penale, nëse një gjë 

e tillë është e domosdoshme;  

- heqja e lirisë bëhet vetëm për kohë të caktuar dhe kjo në bazë të vendimit të gjykatës të 

dhënë në formë të shkruar;  

- heqja e lirisë për shkak të arrestit apo ndalimit policor nuk mund të zgjas më shumë se 72 

orë;  

- në kufizimin e të drejtave dhe lirive të pandehurit hyjnë edhe masat tjera të parashikuara 

me dispozitat e Kapitullit X të KPP;  

- kufizimi i të drejtës për të pasur një mbrojtës të zgjedhur në rast dyshimi për kryerje të 

veprës penale të terrorizmit;  

- kufizimi i të drejtës së komunikimit me persona të tjerë në rastet kur këto do të pengonin 

zbatimin efektiv të procedurës.  

 

Kufizimi i të drejtave në rast të shkeljeve disiplinore. 

 

 

2.5 Marrja në pyetje e të pandehurit gjatë procedurës penale 

 

Gjatë zbatimit të procedurës penale i pandehuri mund të merret në pyetje më shumë së një herë 

nga persona të autorizuar për zbatimin e procedurës. I pandehuri gjatë procedurës së hetimit 
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merret në pyetje nga ana e prokurorit publik, por ai mund t’ia besoj policisë gjyqësore ose 

policisë së rregullt marrjen në pyetje të pandehurit. 

 

I pandehuri para çdo marrje në pyetje njoftohet për të drejtat e tij që i ka gjatë procedurës, 

veçanërisht për të drejtat e përcaktuara me nenin 13 të KPP: 

 

- veprën penale për të cilën akuzohet;  

- të drejtën për të heshtur dhe për të mos u përgjigjur në asnjë pyetje përveç informacioneve 

për identitetin;  

- të drejtën për përkthim falas nëse nuk e flet gjuhen e personit që e drejton procedurën;  

- të drejtën për ndihmën e mbrojtësit dhe konsultimit me të para dhe gjatë marrjes në pyetje;  

- faktin së deklarimi i tij mund të përdoret si provë para gjykatës dhe  

- të drejtën së ai mund të kërkoj marrjen e provave për mbrojtjen e tij.  

 

I pandehuri gjithmonë merret në pyetje në praninë e mbrojtësit të tij kur mbrojtja është e obliguar, 

ndërsa në rastet e tjera kur ai kërkon praninë e mbrojtësit të tij dhe në rastet kur mbrojtja nuk 

është e detyrueshme, por ai nuk ka mjete financiare për mbrojtësin e tij, atij duhet t’i sigurohet një 

mbrojtës profesional në shpenzime të shtetit. 

 

Marrja në pyetje e të pandehurit që nuk e njeh gjuhen në të cilën zhvillohet procedura gjithmonë 

behët me ndihmën e përkthyesit.Ndërkaq kur i pandehuri është shurdh memec, marrja në pyetje 

behët me ndihmën e personit që di të komunikoj me të. 

 

Me rastin e marrjes në pyetje të pandehurit duhet të tregoj të dhënat e tij personale nenit 154 par. 

1 të KPPK.Marrja në pyetje bëhet gojarisht dhe i pandehuri mund të mbaj shënime. 

 

Të pandehurit duhet t’i jepet mundësia për t’i kundërshtuar arsyet e dyshimit kundër tij dhe të 

propozoj fakte në favor të tij. Marrja në pyetje bëhet duke e respektuar dinjitetin dhe 

personalitetin të pandehurit.Pyetjet parashtrohen në mënyrë të qartë të kuptueshme dhe të përpiktë 

(Neni 154 i KPP).Marrja në pyetje e personave të arrestuar është rregulluar me dispozitat e nenit. 

Marrja në pyetje e të pandehurit në kundërshtim me dispozitat e nenit 155 par. 1 dhe dispozitat e 

nenit 257 par. 4 dhe 152 të KPPK, atëherë një deklarim i tillë është provë e papranueshme. 

 

Procedura e marrjes në pyetje e të pandehurit nën masën e arrestit ose ndalimit policor është e 

rregulluar me nenin 162-172 të KPPK, ndërsa marrja në pyetje e të pandehurit në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor me nenin 372 dhe 373 të KPPK. 

 

 

2.6  Ushtrime 

 

Pjesëmarrësve do t’u jepen dy detyra konkrete për zgjidhje në tri grupe të veçanta: 

 

- Detyra që ka të bëjnë me zbatimin e të drejtave të të pandehurve dhe pastaj të jepen 

vlerësime dhe komente nga ana e pjesëmarrësve lidhur me respektimin apo shkeljen 

eventuale të drejtave të pandehurit, në përbërje të tërë grupit.  

- Detyra për marrjen në pyetje të pandehurit në faza të ndryshme të procedurës duke u vendos 

secili prej tyre në role të veçanta që kanë personat të cilët marrin pjesë në zbatimin e marrjes 

në pyetje të procedurës. Gjatë këtij ushtrimi pjesëmarrësit do t’i vlerësojnë procedurat e 

marrjes në pyetje duke vënë në pah të metat eventuale të konstatuara, duke dhënë vlerësime 

dhe komente për veprimet e ndërmarra, arsyen e marrjes ose jo të veprimeve të caktuara.  
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2.7 Përmbledhje 

 

Përmes këtij prezantimi janë dhënë shpjegime themelore për të drejtat e të pandehurit dhe 

shpjegime për mënyrën e marrjes në pyetje të të pandehurit, për rëndësinë e zbatimit të drejtë të 

procedurës së marrjes në pyetje. Janë dhënë sqarime edhe për personat e autorizuar për marrjen në 

pyetje të pandehurit dhe pjesëmarrjen e personave të tjerë në zbatimin e këtij veprimi procedural, 

për detyrimin e organit që zbaton procedurën për respektimin dhe mbrojtjen e këtyre të drejtave 

dhe për pasojat e mos respektimit të tyre. Në mënyrë të veçantë janë trajtuar rastet e kufizimit të 

drejtave të të pandehurit me qëllim të zbatimit më të lehtë të procedurës. 
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3.  Pozita e të pandehurit pas ngritjes dhe gjatë procedurës së konfirmimit të aktakuzës 

 

3.1  Hyrje 

 

Përmes këtij prezantimi do të sqarohen në pika të shkurta se cilat metoda dhe mjete janë të 

ndaluara të përdoren gjatë marrjes në pyetje të pandehurit. Prezantimi do të bëjë të mundur që të 

sqarohen se kush duhet kujdesur që gjatë marrjes në pyetje të mos zbatohen metoda ose të mos 

përdoren mjete të cilat pengojnë lirinë e të pandehurit për ta paraqitur dhe shprehur mendimin e 

tij të lirë. Nga prezantimi do të mësohet së cilat janë pasojat e përdorimit të mjeteve dhe 

metodave të palejuara gjatë marrjes në pyetje të pandehurit. 

 

Ky prezantim po ashtu ofron shpjegime për pozitën e të pandehurit gjatë procedurës së 

konfirmimit të aktakuzës, të drejtat dhe detyrimet e tij gjatë kësaj procedure. Përmes prezantimit 

pjesëmarrësve do t’u shpjegohen zgjidhjet ligjore të përfshira me Kodin e Procedurës Penale të 

cilat rregullojnë procedurën e konfirmimit të aktakuzës qoftë në seancën e konfirmimit, qoftë 

jashtë seancës kur i pandehuri ka hequr dorë nga seanca e konfirmimit, por edhe të drejtat dhe 

detyrimet që kanë palët gjatë procedurës së konfirmimit të aktakuzës. 

 

 

3.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zgjerojnë njohurit lidhur me  pozitën e të pandehurit pas ngritjes së aktakuzës;  

- Zbatojnë drejtë procedurat që duhet ndërmarrë gjykata pas ngritjes së aktakuzës;  

- Identifikojnë dallimet në mes të procedurës për konfirmimin e aktakuzës sipas Kodit të 

vjetër të procedurës penale dhe procedurës që zbatohet pas ngritjes së aktakuzës deri në 

shqyrtimin gjyqësor;  

- Zbatojnë dispozitat që kanë të bëjnë me procedurën e konfirmimit të aktakuzës; 

shpjegojnë rëndësinë e pjesëmarrjes së të pandehurit në procedurë;  

- Analizojnë detyrimet e prokurorit dhe të pandehurit pas ngritjes së aktakuzës;  

- Vlerësojnë se cilat janë aktivitetet e gjykatës në raport me të pandehurin pas ngritjes së 

aktakuzës dhe gjatë procedurës së konfirmimit.  
 

 

3.3  Pozita e të pandehurit pas ngritjes së aktakuzës 

 

Me ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës ka ndryshuar e gjithë procedura për 

konfirmimin e aktakuzës dhe me këtë ka ndryshuar edhe pozita e të pandehurit gjatë kësaj faze të 

procedurës. 

 

Me kodin e ri është hequr detyrimi për mbajtjen e seancës formale për konfirmimin e aktakuzës 

dhe është parashikuar mundësia e mbajtës së një seance fillestare dhe të seancës së dytë e ndoshta 

edhe të ndonjë seance tjetër me qëllim të vlerësimit të ligjshmërisë së aktakuzës dhe provave në të 

cilat bazohet aktakuza. 

 

Në këtë prezantim do të jepen sqarime lidhur me të drejtat e të pandehurit gjatë kësaj faze të 

procedurës, mundësitë që ai ka për kundërshtimin e pranueshmerisë së provave, kundërshtimi i 

ligjshmërisë së aktakuzës dhe veprimet që duhet zbatuar nga gjykata lidhur me kundërshtimet e të 

pandehurit. 
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Në këtë prezantim vëmendje e veçantë do tu kushtohet çështjeve si vijon: 

 

- Procedurat për ngritjen e aktakuzës;  

- Seanca e shqyrtimit fillestar dhe veprimet që ndërmerren gjatë kësaj seance (neni 242 i 

KPP);  

- Procedurat që do të ndiqen në rast të marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe pranimit të 

fajësisë nga ana e të pandehurit gjatë shqyrtimit fillestar (neni 246-248 i KPP)  

- Kundërshtimi i provave në të cilat bazohet aktakuza dhe të drejtat tjera që i pandehuri ka 

gjatë kësaj faze të procedurës (neni 249 dhe 255 të KPP);  

- Vendimet që gjykata duhet të marrë gjatë kësaj faze të procedurës;  

- Vendosja lidhur me masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit gjatë kësaj faze të 

procedurës;  

- Mundësia e ndryshimit të aktakuzës nga ana e prokurorit gjatë fazës së verifikimit të 

aktakuzës dhe provave para shqyrtimit gjyqësor;  

- Hudhja e aktakuzës nga ana e gjykatës.  

 

 

3.4 I pandehuri gjatë procedurës për vlerësimin e ligjëshmerisë së aktakuzës 

 

Roli i të pandehurit është i rëndësishëm edhe gjatë përgatitjeve për mbajtjen e séances për 

vlerësimin e ligjëshmerisë së aktakuzës, por edhe gjatë vetë seancës.Nuk ka seancë për vlerësim 

të ligjshmërisë së aktakuzës, nëse nuk ka të pandehur të pranishëm.Kjo për shkak së KPPK nuk 

ka parashikuar mundësinë e gjykimit në mungesën e të pandehurit.Me ngritjen e aktakuzës 

ndryshon dukshëm edhe pozita e të pandehurit në krahasim me pozitën e tij deri në momentin e 

përfundimit të procedurës paraprake.Nga momenti i ngritjes së aktakuzës kundër të pandehurit 

nuk mund të vazhdoj procedura pa prezencën e mbrojtësit në qoftë së aktakuza është ngritur për 

veprën penale për të cilën mund të shqiptohet dënimi me burgim prej tetë ose më shumë vjetësh. 

 

Nga momenti i ngritjes së aktakuzës prokurori ka detyrim që mbrojtësit të të pandehurit t’ia vejë 

në disponim të gjitha provat duke përfshirë procesverbalet për deklarimet e të pandehurit emrat 

dhe dëshmitë e dëshmitarëve të cilët do të thirren në seancën e konfirmimit, rezultatet e 

ekzaminimeve të ndryshme dhe referencat për provat materiale të mbledhura gjatë hetimit. Nga 

ngritja e aktakuzës edhe mbrojtësi i të pandehuri ka obligim që prokurorit t’ia prezantoj të gjitha 

propozimet për dëshmitar dhe prova të tjera të cilat e ka ndërmend t’i paraqes në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor. 

 

Me ngritjen e aktakuzës, prokurori i shtetit i siguron mbrojtësve apo mbrojtësit kryesor matrijalet 

ose kopjet e tyre të cilat janë në posedim, në kontroll ose në mbrojtjen e tij, nëse këto material nuk 

janë dhënë gjatë hetimit. 

  

Me nenin 245 par. 1 të KPPK, është përcaktuar se i pandehuri duhet të jetë i pranishëm në séance 

e shqyrtimit fillestar.Edhe në këtë seancë i pandehuri duhet të njoftohet për të drejtat e tij në 

përputhje me nenin 246 par. 1 të KPPK. Është më rëndësi për t’u theksuar së në këtë fazë të 

procedurës të pandehurit duhet dhënë mundësia që të deklarohet lidhur me fajësinë: të pranoj ose 

jo fajësinë. 

 

Njoftimi i të pandehurit për të drejtën e tij që të deklarohet për fajësinë duhet bërë në përputhje 

me nenin 248 të KPPK. Nuk ka deklarim të të pandehurit për pranimin e fajësisë nëse ai nuk e ka 

pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës.  
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Paraqitja e aktakuzës në gjykatë ka efekt ndaj të pandehurit edhe përkitazi me çështjen e 

paraburgimit. Në këtë fazë të procedurës gjykata vendos për të gjitha propozimet për të zbatuar 

apo vazhduar të gjitha masat për sigurinë e pranisë së të pandehurit . 

 

 

3.5 Ushtrime 

 

Pjesëmarrësit në trajnim duke marrë përsipër rolet e pjesëmarrësve në procedurë do të simulojnë 

një situatë pas ngritjes së aktakuzës duke zbatuar seancën e shqyrtimit fillestar, ku do të vendosin 

për kundërshtimet e të pandehurit lidhur përkitazi me provat, pastaj kundërshtimet kundër 

aktakuzës dhe pastaj do të kenë mundësinë që ta bëjnë edhe simulimin e ndryshimit të aktakuzës 

në këtë fazë të procedurës dhe do të marrin vendimet përkatëse siç është parashikuar me ligj. 

 

Gjithashtu pjesëmarrësve do t’u jepen për detyrë zgjedhja në tri grupe të një rasti praktik ku i 

pandehuri e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, në një rast kur nuk e ka pranuar 

fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe nga një rast kur i pandehuri ka hequr dorë nga seanca 

për konfirmimin e aktakuzës. Pastaj pjesëmarrësit do ta analizojnë të gjithë së bashku dhe do të 

japin vlerësimet dhe vërejtjet e tyre përkitazi me zbatimin e dispozitave që rregullojnë këtë fazë të 

procedurës në raport me të pandehurin. 

 

 

3.6  Përmbledhje 

 

Përmes këtij prezantimi janë dhënë sqarime së cilat janë risitë që ka parashikuar Kodi i 

Procedurës Penale përkitazi me procedurën për vlerësimin e ligjshmërisë së aktakuzës dhe 

provave, pastaj janë vënë në dukje rëndësia e seancës së shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë 

si dhe veprimet e vendimet që gjykata mund t’i marrë gjatë kësaj faze të procedurës. 

 

Më këtë rast janë venë në pah dallimet e procedurës për konfirmimin e aktakuzës dhe procedurës 

së tanishme siç është parashikuar me KPP, duke vënë në pah vështirësitë për zbatimin praktik të 

dispozitave që e rregullojnë këtë fushë. 

 

Gjithashtu gjatë këtij prezantimi janë dhënë shpjegime përkitazi me dispozitat që përcaktojnë 

rolin e të pandehurit gjatë procedurës së shqyrtimit të ligjshmërisë të aktakuzës. Prezantimi ka 

krijuar mundësi që pjesëmarrësit e trajnimit të kuptojnë rëndësinë e kësaj faze të procedurës, me 

theks të veçantë në deklarimin e të pandehurit për pranimin ose mospranimin e fajësisë. 

Pjesëmarrësve u është prezantuar në mënyrë praktike roli i pjesëmarrësve në shqyrtimin fillestar 

dhe shqyrtimin e dytë. 
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4. I pandehuri gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor dhe e drejta për ushtrimin e mjeteve 

juridike 

 

4.1  Hyrje 

 

Duke qenë se me hyrjen në fuqi të Kodit të ri të Procedurës Penale kanë ndryshuar kushtet, afatet 

dhe procedurat për ushtrimin të rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike, të cilat i pandehuri ka 

të drejtë t’i shfrytëzoj në favor të mbrojtjes së tij, gjatë këtij prezantimi do të jepen shpjegime për 

të drejtat e të pandehurit në ushtrimin e mjeteve juridike në të gjitha fazat e procedurës penale, 

duke përfshirë edhe procedurën paraprake dhe procedurën për caktimin e masave për sigurimin e 

pranisë së të pandehurit. 

 

Në këtë prezantim do të jepen sqarime për llojin e mjeteve juridike, natyrën e tyre, afatet për 

ushtrimin e tyre, personat e autorizuar për paraqitjen e mjeteve juridike, dallimet krahasuar me 

zgjedhjet e më parme ligjore, procedurat për vendosjen lidhur me mjetet juridike në faza të 

ndryshme të procedurës dhe çështje të tjera me interes për zbatimin e drejtë në praktik të këtyre 

instituteve. 

 

Ky prezantim gjithashtu do tu ndihmoj pjesëmarrësve të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e të 

pandehurit gjatë procedurës penale, sidomos domosdoshmërinë e pjesëmarrjes së tij në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor, të drejtat dhe detyrimet që ka gjatë kësaj seance. Ky prezantim shpjegon 

situatat kur i pandehuri nuk i përgjigjet ftesës për pjesëmarrje në shqyrtimin gjyqësor. Gjatë këtij 

prezantimi do të shpjegohen edhe situata kur i pandehuri mund të përjashtohet nga ndonjë pjesë e 

shqyrtimit gjyqësor, gjatë kryerjes së veprimeve të caktuara procedurale apo gjatë gjithë 

shqyrtimit gjyqësor. 

 

 

4.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë mjetet e lejuara juridike që janë në disponim të të pandehurit gjatë 

procedurës penale;  

- Zbatojnë afatet për ushtrimin e mjeteve juridike, kush janë personat e autorizuar për 

ushtrimin e mjeteve juridike;  

- Zbatojnë dispozitat që kanë të bëjnë me seancën e shqyrtimit  gjyqësor, 

- Idenifikojnë të drejtat dhe detyrimet e të pandehurit gjate seancës së shqyrtimit gjyqësor;  

- Njohin aktivitetet e gjykatës para seancës së shqyrtimit gjyqësor;  

- Hartojnë vendime përkitazi me kërkesat dhe propozimet e të pandehurit të paraqitura gjatë 

seancës së shqyrtimit gjyqësor.  

 

 

4.3 I pandehuri gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

Shumë nga dispozitat e kapitullit XIX nga neni 285 deri të neni 358 të KPPK që rregullojnë 

rrjedhën e procedurës së shqyrtimit gjyqësor përmbajnë edhe dispozita të cilat përcaktojnë edhe 

pozitën e të pandehurit gjatë kësaj faze të procedurës, por në këtë prezantim do të trajtohen vetëm 

ato që bëjnë fjalë ekskluzivisht për të drejtat dhe detyrimet e të pandehurit gjatë kësaj procedure, 

ato të cilat paraqesin aspekte të veçanta të pozitës së të pandehurit në raport me subjektet tjera 

procedurale. Sqarimi dhe shpjegimi i pjesës tjetër të dispozitave ka qenë e përfshirë me modulin 
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për shqyrtimin gjyqësor. 

 

Është parim i përcaktuar me dispozitat e KPPK, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, por 

edhe me Konventat ndërkombëtare së askush nuk mund të gjykohet në mungesë.Kjo është risi në 

raport me zgjedhjet ligjore që jepte Ligji i Procedurës Penale që ishte si ligj i aplikueshëm në 

Kosovë, deri në hyrjen në fuqi të KPPK më 6 prill 2004.Në disa raste ai ligj zbatohet edhe sot në 

rastet e procedurave të papërfunduara në të cilat aktakuza është ngritur para hyrjes në fuqi të 

KPPK. 

 

I pandehuri njoftohet me kohë, së paku tetë ditë para fillimit të seancës, për mbajtjen e seancës së 

shqyrtimit gjyqësor. Atij duhet t’i mundësohet që të ketë kohë të mjaftueshme për përgatitjen e 

mbrojtjes së tij, në rastet kur i pandehuri e prish rendin gjatë mbajtjes së seancës së shqyrtimit 

gjyqësor dhe nuk i respekton urdhrat e kryetarit të trupit gjykues për mbajtjen e rendit, atij i 

tërhiqet vërejta, por edhe mund të largohet nga seanca e shqyrtimit gjyqësor (Neni 302 i KPPK) 

 

Kur i pandehuri nuk i përgjigjet ftesës për seancën e shqyrtimit gjyqësor, seanca shtyhet, nëse ai 

nuk mund të sillet menjëherë në bazë urdhërarrestit (Neni 307 par.1 të KPPK). Nëse i pandehuri i 

shmanget paraqitjes së tij në gjykatë dhe nuk ekzistojnë kushtet për caktimin e paraburgimit sipas 

dispozitave të nenit 187 të KPPK, kundër tij mund të caktohet paraburgimi në kohëzgjatje prej më 

së shumti 30 ditësh (neni 307 par. 2 të KPPK). 

 

Shtyrja e seancës për shkak të çrregullimeve apo paaftësisë së përkohshme mendore të pandehurit 

(Nneni 310 të KPPK). I pandehuri është prezent në seancë gjatë gjithë kohëzgjatjes së shqyrtimit 

gjyqësor. 

 

Edhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor i pandehuri njofton të akuzuarin për të drejtat e tij gjatë 

seancës së shqyrtimit gjyqësor (Neni 323 të KPPK).Në seancën e shqyrtimit gjyqësor i pandehuri 

serish deklarohet për pranimin apo mospranimin e fajësisë (Neni 326 të KPPK). 

 

Efekti i mospranimit të fajësisë në seancën e shqyrtimit gjyqësor, në raport me deklarimin e të 

pandehurit në shqyrtimin fillestar (Neni 326 të KPPK).Marrja në pyetje e dëshmitarëve dhe 

ekspertëve nga ana e të pandehurit (neni 330-345 të KPPK).Pozita e të pandehurit në raport me 

ndryshimin e aktakuzës dhe në rast të kryerjes ose zbulimit të ndonjë vepre të re penale gjatë 

zbatimit të seancën e shqyrtimit gjyqësor (neni 350 i KPPK).E drejta e të pandehurit për ta thënë i 

fundit fjalën e tij përfundimtare (neni 352 të KPPK). 

 

 

4.4  E drejta e të pandehurit për ushtrimin e mjeteve juridike 

 

Me Kodin e Procedurës Penale, në Kapitullin e XXI, janë përcaktuar llojet, e mjeteve juridike, 

përmbajtja e tyre, procedurat për ushtrimin e mjeteve juridike, afatet për paraqitjen e tyre, pastaj 

bazën juridike për ushtrimin e mjeteve juridike nga ana e palëve dhe procedurat për vendosjen e 

tyre, që sipas dispozitave të këtij kapitulli ndryshojnë dukshëm nga dispozitat e Kodit të 

mëparshëm të procedurës penale. 

 

Në nenin 374 të KPPK janë përcaktuar mjetet juridike të cilat janë definuar si: 

 

- ankesa kundër aktgjykimit të Gjykatës themelore;  

- ankesa kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit;  

- ankesat kundër aktvendimit të Gjykatës themelore dhe  



397 

 

- kërkesat për mjete të jashtëzakonshme juridike.  

 

Me këtë dispozitë ligjore është përcaktuar së kundër Urdhrit të Gjyqtarit të Procedurës Paraprake 

mund të paraqitet kundërshtim si mjet juridik, për të cilin vendos Kolegji për rishqyrtim që do të 

përbëhet nga tre gjyqtar të gjykatës themelore brenda së cilës vepron edhe gjyqtari i cili e ka 

dhënë urdhrin. Me dispozitat e nenit 376 dhe 377 të KPP është përcaktuar së si duhet të jetë forma 

e mjetit juridik, pavarësisht së për çfarë mjeti juridik është fjala, pastaj përmbajtja dhe forma e 

përgjigjes së palës kundërshtare të paraqitur kundër mjetit juridik të palës kundërshtare. Me 

dispozitën e nenit 378 të Kodit të procedurës penale janë përcaktuar afatet për ushtrimin e mjeteve 

juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme, të cilat afate dallojnë dukshëm nga afatet e më parme 

për ushtrimin e mjeteve juridike. 

 

Afatet për ushtrimin e mjeteve konkrete juridike siç janë përcaktuar me këtë dispozitë ligjore janë 

në kundërshtim të plotë edhe me afatet e përcaktuara me dispozitat konkrete me të cilat është 

rregulluar paraqitja e këtyre mjeteve juridike. Për shembull, sipas dispozitës së nenit 378 par. 2 

është përcaktuar së afati për ushtrimin e mjetit juridik që shqyrtohet nga Gjykata e Apelit është 5 

ditë, ndërsa në dispozitën e nenit 380 par. 1 të KPP kur flitet për ankesën kundër aktgjykimit, e 

cila gjithashtu nga ana e Gjykatës së Apelit, do të ushtrohet brenda afatit prej 15 ditësh. Këto 

divergjenca të ligjit do të zgjidhen përmes praktikës së gjykatave, prandaj trajtimi i këtyre 

çështjeve në këtë prezantim do të këtë shumë rëndësi për pjesëmarrësit në këtë trajnim. 

 

Dispozitat tjera të këtij kapitulli kanë përcaktuar bazat ligjore për ushtrimin e mjeteve juridike, të 

cilat dallojnë në masë të konsiderueshme nga dispozitat e më parme. Lidhur me këtë do të 

prezantohen në mënyrë detale këto dallime në dispozitat ligjore. Edhe dispozitat tjera të cilat kanë 

përcaktuar procedurat për vendosjen lidhur me mjetet juridike përmbajnë dallime esenciale nga 

dispozitat e Kodit të më parëm, sidomos afatet për vendosje, pjesëmarrja e palëve me rastin e 

vendosjes, çështjet që kanë të bëjnë me paraburgimin etj. 

 

Me rëndësi të veçantë është që të sqarohen dallimet e shumta që ka në dispozitat që rregullojnë 

procedurat e ankesës kundër aktvendimit, veçanërisht dispozita e nenit 415 të KPP, e cila ka 

përcaktuar bazat ligjore për ushtrimin e ankesës kundër aktvendimit. Me këtë rast vlen për të 

theksuar së sa u përket mjeteve të jashtëzakonshme juridike, nuk ka dallime substanciale të ligjit 

të tanishëm, krahasuar me Kodin që ka qenë ë fuqi deri me 31.12.2012. 
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4.5  Ushtrime 

 

Pjesëmarrësve do t’u jepen detyra të veçanta praktike për zgjidhje në tri grupe, të cilët duhet të 

prezantojnë zgjidhjet e tyre lidhur me detyrat e dhëna, pastaj ato t’i komentojnë dhe vlerësojnë të gjithë 

së bashku për të identifikuar gabimet eventuale të secilit grup gjatë zgjedhjes së detyrës. Pas analizës 

dhe vlerësimit të detyrës pjesëmarrësit do të angazhohen në pyetje dhe përgjigje lidhur me prezantimin 

në fjalë. 

 

Po ashtu pjesëmarrësve të ndarë në tri grupe do tu jepet detyre për hartimin e nje ankese kundër 

aktgjykimit, një ankese kundër aktvendimit dhe një kundërshtimi kundër një urdhri të gjyqtarit të 

procedurës paraprake. Ata do të hartojnë tekstin e mjetit juridik, duke respektuar dispozitat që 

përcaktojnë formën dhe përmbajtjen dhe pastaj do të diskutojnë dhe vlerësojnë përmbajtjen e tyre duke 

i evidentuar të metat por edhe duke komentuar nëse ato janë në përputhje me ligjin, nëse janë paraqitur 

brenda afatet të caktuara ligjore dhe nga personat e autorizuar. 

 

 

4.6 Përmbledhje 

 

Përmes këtij prezantimi janë dhënë shpjegime për rëndësinë dhe domosdoshmërinë e pjesëmarrjes 

personale të pandehurit gjatë zbatimit të seancës së shqyrtimit gjyqësor, rolin dhe pozitën e të 

pandehurit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor të drejtat dhe obligimet e tij gjatë kësaj faze të 

procedurës. Nga ky prezantim pjesëmarrësit kanë mësuar së çfarë janë të drejtat e të pandehurit për 

prezantimin e provave, kundërshtimin e tyre etj. 

 

Përmes këtij prezantimi pjesëmarrësit janë njoftuar me dispozitat që rregullojnë të drejtën e të 

pandehurit për përdorimin e mjeteve juridike, kundër vendimeve të gjykatës të miratuara gjatë 

procedurës penale që është duke u zhvilluar kundër tij. Pjesëmarrësve u është sqaruar në mënyrë te 

veçantë rëndësia e ankesës kundër aktgjykimit dhe aktvendimit si mjetet më të shpeshta, pastaj me 

dallimet në mes të zgjedhjeve ligjore të më parme dhe të tanishme. 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi kanë pasur mundësi që t’i venë në pah vështirësitë në zbatimin e këtyre 

dispozitave, problemet që kanë hasur në praktik dhe kanë pas mundësi që përmes komenteve dhe 

sugjerimeve të tyre të ndikojnë në përmirësimin e praktikave gjatë zbatimit të këtyre dispozitave ligjore. 
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5. I pandehuri gjatë procedurës së shkurtër dhe procedura për ndihmë juridike 

ndërkombëtare 
 

5.1  Hyrje 

 

Ky prezantim ofron shpjegime për pozitën e veçantë të pandehurit gjatë procedurës së shkurtër 

dhe procedurës për dhënien e urdhrit ndëshkimor krahasuar me procedurën e rregullt penale. 

Përmes prezantimi do të sqarohen dispozitat e veçanta që përcaktojnë çështjen e paraburgimit për 

të pandehurin dhe masat tjera të sigurimit të pranisë së të pandehurit gjatë procedurës së shkurtër. 

 

Prezantimi gjithashtu ofron shpjegime për dispozitat që kanë të bëjnë me pozitën e veçantë të 

pandehurit gjatë zbatimit të procedurës për dhënien e ndihmës juridike ndërkombëtare sipas Kodit 

të Procedurës Penale të Kosovës. Në këtë prezantim do të paraqiten në pika të shkurta dispozitat 

që kanë të bëjnë me paraburgimin e të pandehurit, procedurën e ekstradimit të tij në ndonjë shtet 

tjetër sipas kërkesës së tij, organet e autorizuara për dhënien e ndihmës juridike ndërkombëtare 

dhe procedurat që ndiqen për dhënien e kësaj ndihme. 

 

 

5.2  Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Dallojnë specifikat e pozitës së të pandehurit gjatë procedurës së shkurtër krahasuar me 

procedurën e rregullt penale dhe procedurën e dhënies së urdhrit ndëshkimor;  

- Bëjnë dallimet e procedurës së shkurtër nga procedura e rregullt penale përkitazi me masat 

për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurës;  

- Zbatojnë dispozitat ligjore që rregullojnë procedurën e shkurtuar dhe procedurën për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor;  

- Analizojnë pozitën e të pandehurit gjatë procedurës së dhënies së ndihmës juridike 

ndërkombëtare;  

- Zbatojnë procedurën për dhënien dhe kërkimin e ndihmës juridike ndërkombëtare;  

- Dallojnë specifikat e pozitës së të pandehurit gjatë zbatimit të kësaj procedurë.  

 

 

5.3 I pandehuri gjatë procedurës  për dhënien e urdhrit ndëshkimor  
 

Dispozitat që rregullojnë pozitën e të pandehurit gjatë procedurës për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor janë dispozita të veçanta të cilat kanë rregullojnë në mënyrë specifike pozitën e të 

pandehurit gjatë zbatimit të procedurës penale kundër tij për vepra penale të lehta penale për të 

cilat është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në tri vjet. 

 

Të drejtat e të pandehurit në rast të dhënies së urdhrit ndëshkimor (neni 496 të KPPK). 

 

 

5.4  I pandehuri gjatë procedurës për dhënien e ndihmës juridike ndërkombëtare 

 

Arrestimi i të pandehurit në rast të paraqitjes së lutjes nga shteti i huaj për ekzekutimin e 

aktgjykimit penal 

 

Pozita e të pandehurit me rastin e marrja e aktgjykimit nga gjykata e vendit në bazë të lutjes për 
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ekzekutimin e aktgjykimit penal të shtetit të huaj . 

 

Pozita e të pandehurit gjatë zbatimit të procedurës së transferimit (ekstradimit) të tij në shtetin e 

huaj. 

 

Kushtet dhe procedura për caktimin e paraburgimit në pritje të përfundimit të procedurës për 

transferimin e të pandehurit.  

 

Mundësia e transferimit (ekstradimit) të pandehurit që është shtetas i Kosovës për gjykim në 

shtetin e huaj. 

 

 

5.5 Ushtrime 

 

Pjesëmarrësve do t’u jepen për diskutim detyra nga praktika në mënyrë që ata të ndarë në tri 

grupe të japin zgjidhjet e tyre dhe pastaj ata do t’i komentojnë zgjidhjet e dhëna nga grupe të 

veçanta duke identifikuar lëshimet dhe gabimet eventuale gjatë zgjedhjes së detyrave të dhëna. 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë që përmes pyetjeve dhe përgjigjeve të evitojnë dilemat që 

kanë rreth zbatimit të dispozitave ligjore që rregullojnë këtë fushë. 

 

Gjithashtu pjesëmarrësve do t’u jepet detyra nga një rast praktik kur është kërkuar ekstradimi i një 

shtetasi të Kosovës, në mënyrë që ata t’i japin zgjedhjet e tyre dhe pastaj në përbërje të gjithë 

pjesëmarrësve të analizohen dhe vlerësohen zgjidhjet që janë dhënë nga pjesëmarrësit duke i 

diskutuar çështjet kontestuese përmes pyetjeve dhe përgjigjeve. 

 

 

5.6 Përmbledhje 

 

Përmes këtij prezantimi janë dhënë shpjegime për veçantitë e dispozitave të procedurës së 

shkurtër dhe procedurës për dhënien e urdhrit ndëshkimor.Pjesëmarrësve u është mundësuar që të 

kuptojnë pozitën e veçantë që ka i pandehuri sipas dispozitave të kësaj procedure, krahasuar me 

procedurën e rregullt penale. 

 

Në këtë prezantim po ashtu është trajtuar në pika të shkurtra edhe problematika e pozitës së të 

pandehurit gjatë procedurës së dhënies së ndihmës juridike ndërkombëtare.Veçanërisht është 

trajtuar çështja e paraburgimit të të pandehurit në pritje të vendosjes së çështjes së ekstradimit në 

ndonjë shtet tjetër. 
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Hyrje 

 

Një ndër provat e rëndësishme që shërben për të vërtetuar një gjendje faktike në mënyrë të plotë 

dhe të drejtë në një çështje penale është edhe dëshmia e dëshmitarit dhe të dëmtuarit në cilësinë e 

dëshmitarit. 

 

Dëshmitar si rregull mund të jetë çdo person i cili mund të jep njoftime për veprën penale, për 

kryesin e veprës penale dhe për rrethanat e rëndësishme për procedurën penale. 

 

Meqenëse çdo rregull ka edhe përjashtim edhe të dëshmitarët vlen një parim i tillë, sepse ka raste 

kur një person edhe pse mund të jep njoftime për veprën penale, për kryesin e veprës penale dhe 

për rrethanat e rëndësishme për procedurën penale, ai nuk mund të jetë dëshmitar për shkak se më 

dëshminë e tij mund të zbuloj sekretin zyrtar apo ushtarak, pastaj në rastin kur është i 

bashkëpandehur në procedurën e përbashkët  dhe  mbrojtësi për atë që i ka besuar i pandehuri në 

cilësinë e mbrojtësit. Përveç kësaj ka edhe dëshmitar të cilët për shkak të afërsisë që kanë më të 

pandehurin apo për shkak të një pozite që kanë në shoqëri janë të liruar nga dëshmia. 

 

Gjithashtu në raste të caktuara në procedurën penale mund të ketë edhe persona që kanë kryer 

vepra penale por që dëshirojnë të bashkëpunojnë më prokurorin dhe nëse prokurori ka ndonjë 

interes për procedurën penale mund të pranoj bashkëpunimin më atë person i cili në procedurën 

penale njihet si dëshmitar bashkëpunues. 

 

Një çështje mjaft më rëndësi në procedurën penale është edhe trajtimi i dëshmitarëve dhe të 

dëmtuarve që kanë nevojë për mbrojtje për shkak të kanosjes së rrezikut serioz për atë dëshmitar 

apo familjen e tij dhe në këto raste paraqitet nevoja e ndërmarrjes së veprimeve nga të gjitha 

institucionet e implikuara në procedurën penale siç janë polica, prokuroria dhe gjykata. 

 

Çdo dëshmitar është i detyruar që ti përgjigjet ftesës për të dhënë dëshmi përveç nëse më ligj 

është paraparë ndryshe, por nëse pa arsye dhe në kundërshtim më ligjin personi nuk i përgjigjet 

thirrjes apo refuzon që të dëshmojë atëherë pasojnë masat dhe sanksionet ndaj dëshmitarit.  

 

Përmes këtij moduli synohet që pjesëmarrësit të mësojnë për llojet e dëshmitarëve, dallimin në 

mes tyre, mbrojtjen e dëshmitarëve, për mënyrat e intervistimit të dëshmitarëve, përpilimin e 

procesverbaleve për intervistimin e dëshmitarëve si dhe për rastet kur dëshmia e dëshmitarit 

konsiderohet si provë e papranueshme në procedurën penale.  

 

Gjithashtu një pjesë e këtij moduli do ti kushtohet edhe të dëmtuarit i cili mund të jetë jo vetëm 

palë në procedurë por edhe dëshmitar. Në këtë modul do ti kushtohet një vëmendje të drejtave të 

te dëmtuarit siç është e drejta në kompensimin e dëmit  dhe shumë të drejta tjera që janë 

parashikuar më Kodin e ri të procedurës penale të Republikës së Kosovës. 

 

Ky modul është bazuar në dispozitat e Kodit të ri të Procedurës Penale të cilat dispozita janë 

përshtatur për ketë modul dhe të cilat do të shpjegohen duke u dhënë sqarime dhe interpretime 

bazuar në praktikën gjyqësore. 

 

 

Objektivat e trajnimit  

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 



406 

 

- Zbatojnë infrastrukturën ligjore lidhur më dëshmitarët në procedurën penale 

- Bëjnë dallimin në mes të dëshmitarëve të rëndomtë, dëshmitarëve të privilegjuar,  

dëshmitarëve që nuk mund të dëshmojnë, dëshmitarëve që janë të liruar nga dëshmia, 

dëshmitarëve më nevoja të veçanta, dëshmitarëve bashkëpunues dhe dëshmitarëve të 

mbrojtur, 

- Zbatojnë marrjen në pyetje dhe deklaratës së dëshmitarëve 

- Aplikojnë  masat për mbrojtjen e dëshmitarëve, 

- Aplikoj dispozitat e Kodit të procedurës penale ne rastet e të dëmtuarve si dëshmitarë dhe 

- Shpjegojnë papranueshmërinë e  dëshmisë së dëshmitarëve si provë në procedurën penale. 

 

 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Gjatë këtij moduli do të përdorën metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike, të përcjella më shembuj te procesverbaleve për dëgjimin e dëshmitarëve, të 

cilat procesverbale do të punohen edhe nga vetë pjesëmarrësit, në mënyrë që secili nga 

pjesëmarrësit të jetë i familjarizuar me temën e shpjeguar dhe te jetë aktivë gjatë gjithë kohës, 

duke marr pjesë në diskutime me pjesëmarrësit tjerë dhe më vetë prezantuesin pas çdo prezantimi 

dhe ushtrimi. 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë orës duke dhënë kontributin e tyre në grupe 

dhe diskutime, në mënyrë që më pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të këtij 

moduli. Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritët që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe 

sugjerime gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi. 

 

 

Mjetet e nevojshme 

 

Monitori për prezantimin e materialeve në PowerPoint, procesverbale si shembuj praktik, tabela 

me letër të bardhë, laps/fllamaster etj. 

 

 

Burimet 

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar nga ligjëruesi edhe nga: 

 

- Kushtetuta e Republikës se Kosovës  

- Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës  

- Deklarata Universale mbi te drejtat e njeriut 

- Konventa Evropiane dhe protokollet e saj për mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut dhe Lirisë 

se Lëvizjes  

- Konventa mbi eliminimin e të gjitha formave  të diskriminimit racor 
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Përmbledhje 

 

Në ketë modul në fund të çdo prezantimi do të paraqitet një përmbledhje lidhur më objektivat 

mësimore, një përshkrim i shkurtër i temës së prezantuar sidomos për çështjet problematike të 

cilat kërkojnë zgjidhje në praktikë.  

 

Gjithashtu gjatë këtij moduli merren edhe sugjerime nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të 

shpjeguarit dhe shtjellimit te temave në përgjithësi dhe në vazhdimësi. 
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1. Kuptimi dhe llojet e dëshmitarëve 

 

1.1 Hyrje 

 

Në ketë prezantim do të jepen shpjegime lidhur me të kuptuarit e dëshmitarëve dhe llojet e tyre, 

duke përfshirë të drejtat dhe detyrimet e tyre, marrjen në pyetje dhe deklaratave, përpilimin e 

procesverbalit mbi marrjen në pyetje dhe të deklaratës si dhe për papranueshmërinë e dëshmisë së 

dëshmitarit si provë në procedurën penale. 

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë që të mësojnë për rolin e dëshmitarit në procedurën penale, 

mundësinë dhe pamundësinë e marrjes në pyetje dhe të deklaratës së dëshmitarit, duke pasur para 

vetës raste nga praktika dhe duke luajtur rolin e prokurorit në njërën anë dhe të dëshmitarit në 

anën tjetër. 

 

Gjithashtu gjatë këtij prezantimi do ti kushtohet një rëndësi e veçantë llojeve të dëshmitarëve, në 

mënyrë që të kuptohet roli i secilit dëshmitar. 

 

 

1.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë kuptimin e dëshmitarit, 

- Vlerësojnë të drejtat dhe detyrimet e dëshmitarit, 

- Zbatojnë mënyrën e marrjes në pyetje dhe deklaratës së dëshmitarit,  

- Përpilojnë procesverbalin për marrjen në pyetje dhe deklaratës së dëshmitarit,  

- Vlerësojnë papranueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit si provë në procedurën penale, 

- Bëjnë dallimin në mes dëshmitarëve. 

 

 

1.3 Kuptimi i dëshmitarit 

 

Sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës të gjithë personat që janë në gjendje të japin 

njoftime lidhur me veprën penale, kryesin e veprës penale dhe për rrethanat e rëndësishme për 

procedurën penale, mund të jenë dëshmitar në një procedurë penale, që do të thotë se dëshmitarë 

të rëndomtë mund të jenë të gjithë qytetarët që mund të japin njoftimet apo informacionet e 

lartcekura.   

 

Nga kjo rezulton se si dëshmitar të rëndomtë mundë të jenë edhe të dëmtuarit, të cilët do të 

trajtohen në mënyrë të veçantë në ketë modul. 

 

Dispozitat e Kodit të procedurës penale nuk kanë parashikuar kufizime sa i përket moshës së 

dëshmitarëve, andaj më rendësi është që dëshmitari të jetë në gjendje psikike dhe fizike që të 

dëshmoj për atë që din lidhur më veprën penale, kryesin e veprës penale dhe për rrethanat e 

rëndësishme për procedurën penale. 

 

 

1.4 Llojet e dëshmitarëve 

 

Kodi i Procedurës Penal të Republikës së Kosovës njeh si dëshmitarë: 
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 Dëshmitarët e rëndomtë 

 Dëshmitarët e privilegjuar që ndahen në  

- dëshmitar që nuk mund të dëshmojnë dhe  

- dëshmitarët e liruar nga detyrimi për të dëshmuar, 

 Dëshmitarë më nevoja të veçanta 

 Dëshmitarë bashkëpunues 

 Dëshmitarë të mbrojtur 

 

Gjatë këtij prezantimi do të përfshihen vetëm dëshmitarët e rëndomtë, dëshmitarët e privilegjuar, 

të cilët ndahen ne dëshmitar që nuk mund të dëshmojnë dhe dëshmitarë që janë të liruar nga 

dëshmia, dëshmitarë më nevoja të veçanta, ndërsa nuk do të përfshihet dëshmitarë bashkëpunues 

dhe te mbrojtur, sepse për shkak të specifikave që kanë këta dëshmitarë do të ketë prezantim të 

veçantë 

 

1.4.1 Dëshmitarët e rëndomtë 

   

Dëshmitarë të rëndomtë janë të gjithë personat që janë në gjendje të  japin njoftime lidhur me 

veprën penale, kryesin e veprës penale dhe për rrethanat e rëndësishme për procedurën penale.  

 

Në ketë kategori të dëshmitarëve mund të jetë çdo qytetar pa dallim moshe, gjinie, race apo 

përkatësie kombëtare. 

 

Të dëshmitarët e rëndomtë e rëndësishme është aftësia për të dëshmuar mbi veprën penale, 

kryesin e saj dhe rrethanat në të cilat është kryer ajo vepër penale 

 

1.4.2 Dëshmitarët e privilegjuar  

 

Dëshmitarët e privilegjuar janë persona që ngjashëm më dëshmitarët e rëndomtë, ata duhet të 

kanë njohuri lidhur me veprën penale, kryesin e veprës penale dhe për rrethanat e rëndësishme për 

procedurën penale, por sipas Kodit të Procedurës  Penale të Kosovës nuk japin dëshmi apo janë të 

liruar nga dëshmia për shkak të pozitës që kanë në shoqëri apo procedurë penale ose afërsisë dhe 

raporteve më të pandehurin. 

 

Personat e privilegjuar quhet të privilegjuar sepse pozita e tyre në shoqëri, afërsia me të 

pandehurin dhe raportet me të pandehurin u japin mundësi që të mos dëshmojnë në një procedurë 

penale dhe dëshmia e tyre është çështje e dëshirës së tyre apo në rast të caktuar e organit ku punon 

dëshmitari i privilegjuar. 

 

1.4.3 Dëshmitarët që nuk mund të merren në pyetje 

 

Personat që nuk mund të dëshmojnë sipas Kodit të Procedurës penale janë persona të cilët kanë 

pozitë të caktuar në vende të caktuara  të punës dhe në kohë të caktuar dhe për shkak të kësaj 

pozite ata nuk mundë të dëshmojnë në një procedurë penale deri sa janë në atë pozitë e në raste të 

caktuar deri sa organi kompetent nuk e liron nga detyrimi i ruajtjes së sekretit zyrtar apo ushtarak. 

 

Si dëshmitar nuk mund të merret në pyetje:  

 

- 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;  
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- mbrojtësi, për atë që i pandehuri ia ka besuar atij në cilësi të mbrojtësit të vet, përveç kur 

kërkon vetë i pandehuri; dhe  

- i bashkëpandehuri derisa zbatohet procedurë e përbashkët. 

 

Kur është fjala për të bashkëpandehurin derisa zbatohet procedurë e përbashkët, kjo nënkupton 

personin i cili nuk do të thotë se e ka kryer të njëjtën vepër penale më të pandehurin tjetër por që 

zhvillohet procedura e përbashkët, për shembull njëri i pandehur përgjigjet për vepër penale të 

vjedhjes së rëndë ndërsa tjetri për vepër penale blerja e sendeve të vjedhura, pra kanë kryer vepra 

të ndryshme por për të dytë zhvillohet një procedurë e përbashkët. 

 

 

1.4.4 Dëshmitarët e liruar nga detyrimi për të dëshmuar  

 

Siç u theksua më herët dëshmitarët e liruar nga dëshmia janë persona të privilegjuar në një 

procedurë penale për shkak të afërsisë familjare apo raporteve tjera që kanë më të pandehurin. 

 

Nga detyra e dëshmimit janë të liruar:  

 

- 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 (5) 

vjet burgim dhe ai është i dëmtuar me atë vepër penale;  

- personi fetar për atë çka i pandehuri apo një person tjetër i është rrëfyer;  

- 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  

- gazetari apo botuesi, i cili punon në media apo një ose më shumë nga bashkëpunëtorët e tij 

në pajtim me ligjin e zbatueshëm.  

 

Tre kategoritë e fundit  nuk mund të refuzojë dëshmimin kur ekziston bazë ligjore për ta liruar 

nga detyrimi i mbajtjes së fshehtësisë.  

 

Organi kompetent që zbaton procedurën detyrohet që personat e cekur 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.  

 

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.  

 

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.  

 

Gjinia e gjakut 
 

Gjinia e gjakut ndahet në dy grupe: 

 

- Gjinia e gjakut në vijë të drejtë dhe 

- Gjinia e gjakut në vijë anësore 
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Në gjininë e gjakut në vijë të drejtë hyjnë të gjithë personat që janë paraardhës të të  pandehurit pa 

kufi, pra prindërit, gjyshërit, stërgjyshërit e kështu më radhë pa kufi dhe të gjithë personat që janë 

pasardhës të te pandehurit pa kufi pra fëmijët, nipërit, stërnipërit etj. 

 

Në gjininë e gjakut në vijë anësore hyjnë personat që lidhen më të pandehurin përmes 

paraardhësve por që nuk kalon shkallën e tretë, pra këtu lidhja nuk shkon më larg se deri të  axha, 

halla, daja dhe  tezja. Të kjo gjini i dyshuari apo i pandehuri nuk llogaritët si shkallë, por shkallë e 

parë llogaritën prindërit, shkallë e dytë gjyshërit dhe shkalla e tretë axha,halla, daja dhe tezja.  

 

Gjinia e krushqisë 

 

Te gjinia e krushqisë nuk kemi lidhjen e dëshmitarit me të pandehurin në bazë të lidhjes së gjakut 

por në bazë të martesës dhe për ketë arsye është marr edhe termi krushqi që nënkupton krushqit, e 

që nuk është e domosdoshme që çdo martesë të bëhet më krushq, por lidhur me ketë gjini është 

më rendësi vetëm martesa, ndërsa praktika ka barazuar edhe bashkëjetesën faktike reale me 

martesën kur është në pyetje llogaritja e shkallshmërisë. 

 

Edhe te kjo gjini i dyshuari apo i pandehuri nuk llogaritët si shkallë por llogaritet nga 

bashkëshorti/ja, që do të thotë se shkallë e parë janë vjehrrija, ndërsa shkallë e dytë vëllezërit dhe 

motrat e bashkëshortit/ës dhe këtu nuk shkohet më shumë se në shkallën e dytë. 

 

 

1.5 Dëshmitarët me nevoja të veçanta  

 

Kur i dëshmitari 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 komunikojë me të dëshmitarin ftohet në rolin e përkthyesit, por jo në 

rastet kur ka konflikt interesi.  

 

Nëse përkthyesi nuk është betuar më parë, ai betohet se besnikërisht do të përkthejë pyetjet që i 

parashtrohen dëshmitarit dhe deklarimet e dhëna.  

 

Personi i cili shërben si interpreto ose përkthyes nga ky Kod duhet të jetë i kualifikuar për të 

interpretuar ose përkthyer si në vijim:  

 

Ministria e Drejtësisë ka kompetencë për të nxjerr rregullore mbi çertifikimin e interpretëve ose 

përkthyesve që janë kompetent për të interpretuar ose përkthyer profesionalisht në procedura 

penale në ato gjuhë që kryesisht përdoren në procedura penale. 

 

 

1.6 Ushtrime 

 

Gjatë këtij moduli do të prezantohet një shembull praktik i cili do tu shpërndahet pjesëmarrësve, 

të cilët pas punës në grupe do të zbatojnë praktikisht marrjen në pyetje të dëshmitarit të rëndomtë 

duke përpiluar procesverbal mi marrjen në pyetje të këtij dëshmitari. 
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1.7 Përmbledhje 

 

Në ketë modul janë dhënë shpjegime lidhur me kuptimin e dëshmitarëve, të drejtat  dhe  detyrimet 

e tyre. 

 

Janë dhënë shpjegime lidhur më llojet e  dëshmitarëve. 

 

Është përgatitur një rast nga praktika ku pjesëmarrësit kanë mundësinë e zbatimit praktik të 

dispozitave të Kodit të procedurës penale. 

 

Janë dhënë edhe shpjegime lidhur papranueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit si provë në 

procedurën penale. 
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2. Marrja në pyetje dhe e deklaratave të dëshmitarëve para ngritjes së aktakuzës 

 

2.1 Hyrje 

 

Gjatë marrjes në pyetje apo të deklaratës nga dëshmitari është e domosdoshme që të respektohet 

maksimalisht personaliteti dhe dinjiteti i dëshmitarit pa marr parasysh rëndësinë e dëshmisë së 

dëshmitarit në atë çështje penale dhe pa marr parasysh pozitën e dëshmitarit në shoqëri, sepse në 

të kundërtën çdo sjellje tjetër do të konsiderohej diskriminim i dëshmitarëve dhe do të paraqiste 

një rrezik që dëshmia e dëshmitarit të shpallet si provë e papranueshme. 

 

Respektimi i kohës për të cilën është i thirrur dëshmitari është shumë më rëndësi, sepse jo rrallë 

dëshmitarët thirren në të njëjtën kohë apo duke u lënë shumë pak kohë në mes intervistave të 

dëshmitarëve dhe për ketë jo rrallë shkaktohen probleme pasi që prokurori apo gjykata nuk arrin 

që të respektoj kohën e cekur në thirrje dhe kështu shkakton probleme të pa nevojshme me rastin 

e marrjes në pyetje apo të deklaratave të dëshmitarit. 

 

Gjatë këtij prezantimi do trajtohen disa çështje që kanë të bëjnë më thirrjen e dëshmitarëve, 

mënyrën e marrjes në pyetje apo të deklaratës së dëshmitarit, qoftë të personave madhor qoftë të 

personave të mitur apo fëmijë deri në moshën 14 vjeç, pastaj për renditjen e marrjes në pyetje, 

ballafaqimin e tyre, qoftë të dëshmitarëve në mes veti, qoftë të dëshmitarit me të pandehurin si 

dhe mënyra e marrjes së shënimeve. 

 

Duke marrë parasysh llojllojshmërinë e dëshmitarëve në procedurën penale, është më se e 

nevojshme që të trajtohen çështjet e lartcekura, në mënyrë që të jepen sqarime lidhur me 

ngjashmëritë dhe dallimet për secilin veprim të prokurorisë apo gjykatës që ka të bëjë më 

dëshmitarët. 

 

Edhe gjatë këtij prezantimi do tu ofrohet pjesëmarrësve edhe një rast nga praktika i cili do të 

punohet në grupe pune nga grupet e veçanta do të trajtohen çështje të ndryshme duke përpiluar 

ftesën për dëshmitar, duke marr në pyetje dëshmitar të ndryshëm dhe duke përpiluar 

procesverbale të ndryshme për marrjen në pyetje të dëshmitarëve 

 

 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jene në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë se si merren dhe ruhen provat, 

- Shpjegojnë se si përpilohet dhe dërgohet thirrja për dëshmitar, 

-  Përshkruajnë  se si merren shënimet personale të dëshmitarit, 

-  Shpjegojnë rendin e marrjes në pyetje të dëshmitarit, 

-  Zbatojnë në praktikë dispozitat e KPPRK-së për dëshmitarët, 

-  Përshkruajnë se si bëhet ballafaqimi i dëshmitarëve. 

 

 

2.3 Marrja dhe ruajtja e të dhënave apo provave nga dëshmitarët  

 

Prokurori i shtetit mund të marrë në pyetje dëshmitarin para marrjes së deklaratës në procedurë 

paraprake, ose mund të udhëzojë policinë që të zbatojë marrjen në pyetje. Pra prokurori i shtetit 

mund të caktojë marrjen e deklaratës nga dëshmitari ose i pandehuri në procedurë paraprake.  
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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.  

 

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.  

 

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.  

 

 

2.4 Thirrja e dëshmitarëve  

 

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. Siç po shihet edhe i dëmtuari 

mund të merret në pyetje si dëshmitar.  

 

Çdo person i thirrur si dëshmitar detyrohet t’i përgjigjet thirrjes, e kur me këtë Kod nuk është 

caktuar ndryshe, detyrohet edhe të dëshmojë.  

 

 

2.5 Mosparaqitja e dëshmitarit  

 

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 dyqindepesëdhjetë (250) Euro për çdo herë qe nuk 

paraqitet.  

 

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 dyqindepesëdhjetë (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 (1) muaj. 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 shqiptohet nga gjyqtari. 

 

Pjesëtarët e forcave ushtarake dhe pjesëtarët e policisë nuk mund të burgosen, por për refuzimin e 

dëshmimit të tyre njoftohet komanda e tyre përkatëse. 

 

 

2.6 Paralajmërimet për dëshmitarit dhe dëshmitarëve bashkëpunues    

 

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 
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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?".  

 

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?"  

 

- Paralajmërimet shënohen në procesverbalin e seancës për deklaratën në procedurë 

paraprake, 

- Paralajmërimet duhet të futen në regjistrin e seancës preliminare të dëshmisë.  

 

 

2.7 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.  

 

 

2.8 Marrja në pyetje, marrja e deklaratës në procedurë paraprake dhe mundësia hetuese e 

veçantë  

 

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.  

 

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 
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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.  

 

Deklarata në procedurë paraprake zbatohet nga prokurori i shtetit në pajtim me nenet 132-133 të 

Kodit të procedurës penale. 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.  

 

Mundësua hetuese e veçantë zbatohet pranë kolegjit prej tre gjyqtarësh që kryesohet nga gjyqtari i 

procedurës paraprake në pajtim me nenin 149 të Kodit të procedurës penale. 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.  

 

 

2.9 Kushtet e përgjithshme për marrjen në pyetje në procedurë paraprake, marrjen e   

deklaratës në procedurë paraprake ose mundësinë hetuese të veçantë   

 

Dëshmitari pyetet ndaras dhe pa praninë e dëshmitarëve të tjerë. Dëshmitari detyrohet t’i jep 

përgjigjet gojarisht. 

 

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. Kjo nuk zbatohet kur është në 

kundërshtim me masat për mbrojtjen e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve siç parashihet me këtë 

Kod.  

 

Zyrtarët e policisë janë të detyruar që të japin të dhënat por informohen për të drejtën e tyre, që në 

vend të adresës së banimit të japin adresën e stacionit të tyre policor.  

 

Me rastin e marrjes në pyetje të personit i cili nuk ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) 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.  
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2.10 Marrja në pyetje në procedurë paraprake    

 

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.  

 

Prokurori i shtetit mund të lejojë mbrojtësin, viktimën apo mbrojtësin e viktimave që të merr 

pjesë në marrjen në pyetje në procedurë paraprake.  

 

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.  

 

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 të Kodit të Procedurës Penale dhe i bashkëngjiten shkresave të lëndës.  

 

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.  

 

 

2.11 Marrja e deklaratës në procedurë paraprake    

 

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.  

 

Gjatë fazës së hetimit, prokurori i shtetit merr në pyetje dëshmitarët e mbrojtur dhe dëshmitarët 

bashkëpunues duke siguruar sigurinë e përshtatshme për ta.  

 

Dëshmitari thirret duke ia dërguar thirrjen me shkrim në të cilën shënohet emir, mbiemri dhe 

profesioni i dëshmitarit, koha dhe vendi ku duhet të paraqitet, lënda penale për të cilën thirret, 

shënimi se thirret si dëshmitar dhe paralajmërimi për pasojat e mungesës pa arsye.  

 

Thirrja si dëshmitar e personit që nuk ka mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë (16) 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.  

 

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.  

 

Prokurori i shtetit e njofton me shkrim pesë (5) 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.  

 

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 e lartë cekuar të prokurorit, 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 njoftim 
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2.12 Kushtet e seancës për marrjen e deklaratës në procedurë paraprake  

 

Procesverbali i seancës për marrjen e deklaratës në procedurë paraprake mbahet në pajtim me 

Kapitullin XI të këtij Kodi. Nëse në procedurë penale hetohet vepra penale për të cilën parashihet 

dënimi maksimal me tre (3) 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 (3) vjet burgim, deklarata në procedurë 

paraprake mund të audio incizohet, video incizohet, transkriptohet ose të përmblidhet në 

procesverbalin e hetimit paraprak.  

 

Prokurori i shtetit së pari merr në pyetje dëshmitarët që i ka caktuar vetë. Nëse mbrojtja ka 

kërkuar që të merret deklarata në procedurë paraprake nga dëshmitari, atëherë së pari mbrojtja 

merr në pyetje ata dëshmitarë. 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. Secilës palë duhet t’i jepet mundësia që t’i shtrojë pyetje dëshmitarit të 

pyetur nga pala tjetër. Gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit, neni 154 i Kodit të procedurës 

penale  zbatohet përshtatshmërisht që do të thotë se: 

 

Gjatë marrjes në pyetje për herë të pare, dëshmitari 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.  

 

Dëshmitari merret në pyetje gojarisht, gjatë marrjes në pyetje atij mund t’i lejohet të mbajë 

shënime, marrja në pyetje zbatohet duke respektuar plotësisht dinjitetin e të pandehurit,dëshmitari 

pyetjet i parashtrohen në mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe të përpiktë, pyetjet dëshmitari nuk 

duhet parashtruar në bazë të supozimit që dëshmitari ka pranuar diçka që ai nuk e ka pranuar, 

dëshmitari mund t’i kërkohet që të pohojë ose të mohojë fakte të caktuara, dëshmitari i 

parashtrohen pyetje bazuar në provat dhe shkresat që janë relevante për procedurën penale, gjatë 

pyetjeve që kanë të bëjnë me prova apo dokumente, dëshmitari i paraqitet çdo provë ose shkresë 

relevante, provat ose dokumentet identifikohen qartë në procesverbal, sendet të cilat janë të 

lidhura me veprën penale ose të cilat shërbejnë si provë, pas përshkrimit nga dëshmitari, atij i 

prezantohen për njohje. Nëse këto sende nuk mund të sillen, dëshmitari dërgohet në vendin ku ato 

ndodhen. 

 

Dëshmitarët pyeten lidhur me provat materiale dhe dokumentuese të rëndësishme. Dëshmitari 

mund të ballafaqohet në pajtim me nenin 334 të Kodit të procedurës penale (marrja e tërthortë). I 

dëmtuari i cili merret në pyetje si dëshmitar pyetet nëse dëshiron të realizojë kërkesën pasurore 

juridike në procedurë penale.  

 

 

2.13 Rrethanat kur deklarata është e papranueshme    
 

Dëshmia e dëshmitarit është e papranueshme nëse:  

 



419 

 

- personi nuk mund të pyetet si dëshmitar;  

- 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; 

- personi është fëmijë, i cili nuk kupton të drejtën e tij për të refuzuar dëshmimin; ose  

- dëshmia e dëshmitarit është marrë me forcë, me kanosje ose me ndonjë mënyrë tjetër të 

ndaluar.  

 

 

2.14 Identifikimi i personave apo sendeve    

 

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.  

 

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. 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.  

 

Procesverbali mbahet për përshkrimin e marrë si më lartë, përfshirë kohën dhe datën e këtij 

përshkrimi dhe personat e pranishëm me rastin e këtij përshkrimi. Procesverbali mbahet edhe për 

përshkrimin si më lartë, përfshirë kohën dhe datën e identifikimit dhe fotografitë e personave apo 

sendeve tjera. Identifikimi i peronit apo sendit nga ky nen mund të mbikëqyret nga policia apo 

nga prokurori i shtetit. Procesverbali futet në shkresat e lëndës.  

 

 

2.15 Mundësia hetuese e veçantë    

 

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. Gjyqtari i procedurës paraprake miraton kërkesën vetëm kur procedura 

penale zbatohet për hetimin e veprave penale të përcaktuar në nenin 90 të Kodit të procedurës 

penale. Gjyqtari i procedurës paraprake cakton dy (2) gjyqtarë tjerë në Panelin për Mundësinë 

Hetuese të Veçantë. Nëse ngritet aktakuza në procedurë penale, së paku njëri prej dy gjyqtarëve 

caktohet si kryetar i trupit gjykues ose caktohet në trupin gjykues. Kolegjit shqyrtues mund t’i 

paraqitet ankesë kundër mospranimit të gjyqtarit të procedurës paraprake për marrjen e dëshmisë 

së tillë.  

 

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.  
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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. 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. 

 

 

2.16 Procesverbali i veprimeve në procedurë penale    

 

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.  

 

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.  

 

Kur procesverbalin e shkruan procesmbajtësi, atij i tregon gojarisht personi i cili kryen veprimin 

se çka duhet shënuar në procesverbal.  

 

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.  

 

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.  

 

 

2.17 Shënimet në procesverbal   

 

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.  

 

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. Faktin se i 

është mundësuar përdorimi i të drejtës e cila i takon me ligj, pala e vërteton me nënshkrim.  

 

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.  

 

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 
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incizime të tjera teknike, ato po ashtu shënohen në procesverbal dhe i bashkëngjiten 

procesverbalit.  

 

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. 

 

 

2.18 Ruajtja e procesverbalit    

 

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. Të gjitha ndryshimet, korrigjimet dhe 

shtesat shënohen në fund të procesverbalit dhe ato duhet të vërtetohen nga personat që e 

nënshkruajnë procesverbalin. 

 

 

2.19 Shqyrtimi i procesverbalit    

 

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.  

 

Procesverbalin e nënshkruan personi që merret në pyetje. Kur procesverbali përbëhet nga më 

shumë se një faqe, personi i pyetur nënshkruan secilën faqe. 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 (2) dëshmitarë, përveç kur nuk është e mundur të sigurohet 

prania e tyre. Personi analfabet në vend të nënshkrimit vë shenjën e gishtit tregues të dorës së 

djathtë, kurse procesmbajtësi nën këtë shenjë shkruan emrin dhe 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. 

 

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. 

 

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. Po qe se ka pasur 

vërejte rreth përmbajtjes së procesverbalit, në procesverbal shënohen edhe ato vërejtje. Në fund, 

procesverbalin e nënshkruan personi që e ka ushtruar veprimin hetimor dhe procesmbajtësi. 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. 
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2.20 Regjistrimi i seancave me incizim audio dhe me incizim audio dhe video    

 

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:  

 

- 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; 

- incizimi duhet të përmbajë të dhënat nga neni 205, paragrafi 1. i Kodit të procedurës 

penale dhe njoftimin nga neni 125 i po këtij Kodi, si dhe informatat e 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; 

- 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;  

- 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.  

 

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.  

 

Së paku katër (4) 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.  

 

Procesverbali i shkruar i marrjes në pyetje përmban:  

 

- 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 e incizimit të 

marrjes në pyetje; 

- nëse incizimi është riprodukuar;  

- përmbledhjen e deklaratës;  

- kopjet e provave të cilat i janë treguar personit i cili është marrë në pyetje; dhe  

 

Pas shumëzimit të kopjeve, procesmbajtësi e mbyll kopjen origjinale të incizimit dhe e 

nënshkruan, si dhe ia bashkëngjit deklaratën se incizimi nuk është ndryshuar dhe së është incizim 

i vërtetë i seancës.  

 

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 
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gabimi teknik, 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 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. 

 

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.  

 

 

2.21 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 Kodit të Procedurës Penale zbatohet përshtatshmërisht.  

 

 

2.22 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 (48) orësh 

transkriptohet, kontrollohet dhe i bashkëngjitet procesverbalit.  

 

 

2.23 Incizimi nga të tjerët    

 

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.  

 

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.  Palët dhe mbrojtësit mund të bëjnë 

incizim audio të shqyrtimit gjyqësor të hapur. Të dhënat personale të regjistruara për të 

pandehurin, të dëmtuarin 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.  

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. 
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2.24 Ushtrime 

 

Gjatë këtij moduli do të prezantohet një shembull praktik i cili do tu shpërndahet pjesëmarrësve, 

të cilët pas punës në grupe do të zbatojnë praktikisht marrjen në pyetje dhe të deklaratës së 

dëshmitarit të rëndomtë duke përpiluar procesverbal mi marrjen në pyetje të këtij dëshmitari. 

 

 

2.25 Përmbledhje 

 

Në ketë modul janë dhënë shpjegime lidhur me marrjen në pyetje dhe të deklaratës së dëshmitarit. 

 

Gjithashtu janë dhënë shpjegime lidhur më mbajtjen e procesverbalit. 

 

Është përgatitur një rast nga praktika ku pjesëmarrësit kanë përpilua procesverbalin për marrjen 

në pyetje dhe të deklaratës së dëshmitarit të rëndomtë 
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3. Dëshmitarët e mbrojtur dhe dëshmitarët bashkëpunues 

 

3.1 Hyrje  

 

Çdo person i cili për shkak të një procesi penal konsideron se ai apo anëtari i familjes së tij është 

në rrezik serioz, ka të drejtë që të kërkojë masa mbrojtëse e në raste të caktuara edhe anonimitet 

dhe kjo kërkesë e dëshmitarit mund të shikohet vetëm nga ana e gjyqtarit dhe prokurorit publik. 

 

Masat procedurale për mbrojtjen e dëshmitarëve klasifikohen si masa për të fshehur identitetin e 

dëshmitarit – duke përfshirë të dhënat personale të dëshmitarit, pamjen e tij dhe zërin e tij nga 

publiku i përgjithshëm e në raste të jashtëzakonshme edhe për të pandehurin dhe mbrojtësin e tij 

si dhe në masa që pengojnë takimin fizik të dëshmitarit më të pandehurin. Këto masa llogariten si 

masa për të ruajtur jo vetëm integritetin fizik të dëshmitarit por edhe për ruajtjen e integritetit 

psikik apo ruajtja nga riviktimizimi 

 

Varësisht nga ajo që kërkohet për mbrojtje të dëshmitarit kemi dy kategori të dëshmitarëve të 

mbrojtur dhe atë: 

 

- dëshmitar të mbrojtur nga publiku – identitetin e të cilit mund ta ketë të njohur i 

pandehuri, ndërsa është çdo here identiteti i tij është i njohur për mbrojtësin e tij si dhe për 

të dëmtuarin, paditësin privat, paditësin subsidiar dhe përfaqësuesit e tyre ligjor apo të 

autorizuar por jo edhe për publikun,  

- dëshmitar anonim – identitetin e të cilit nuk e ka të njohur jo vetëm publiku por në raste të 

caktuara as i pandehuri, as mbrojtësi i tij, as i dëmtuari, as paditësi privat, as paditësi 

subsidiar e as përfaqësuesit e tyre ligjor apo të autorizuar. 

 

Më dispozitave te Kodit të Procedurës Penale të Kosovës janë dhënë sqarime lidhur rrezikun 

serioz, anëtarin e familjes dhe anonimitetin, në mënyrë që zbatuesit e ligjit të kenë më të qartë 

situatën që lidhet më dëshmitarët e mbrojtur. 

 

 

3.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë se si merren në pyetje dhe si merret deklarata e dëshmitarëve të mbrojtur,  

- Shpjegojnë se si merren në pyetje dhe si merret deklarata e dëshmitarëve bashkëpunues, 

- Shpjegojnë se si lëshohen urdhrat për dëshmitarë të mbrojtur, 

- Përshkruajnë  ngjashmëritë dhe dallimet në mes të këtyre dëshmitarëve. 

 

 

3.3  Përkufizimet  

 

“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. 

 

 “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;  
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 “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.  

 

 

3.4 Kërkesa për masë mbrojtëse apo anonimitet    

 

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.  

 

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. 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 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 Kodit të 

Procedurës penale, gjyqtari kompetent thërret seancë të mbyllur dëgjimore.  

 

Gjyqtari mund të urdhërojë masën mbrojtëse për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues ose 

dëshmitarin kur ai konstaton se:  

 

- ekziston rrezik serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues, dëshmitarin ose për 

anëtarin e familjes së tij; dhe  

- masa mbrojtëse është e domosdoshme për të parandaluar rrezikun serioz për të dëmtuarin, 

dëshmitarin bashkëpunues, dëshmitarin ose anëtarin e familjes së tij.  

 

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.  

 

 

3.5 Urdhri për masa mbrojtëse    

 

Gjyqtari kompetent mund të jep urdhër për masa të tilla mbrojtëse kur e sheh të nevojshme, duke 

përfshirë por pa u kufizuar në:  

 

- 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;  

- mos zbulimin e ndonjë shkrese që identifikon të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues ose 

dëshmitarin;  

- përpjekjen për të fshehur veçoritë ose përshkrimin fizik të të dëmtuarit, dëshmitarit 

bashkëpunues apo dëshmitarit që jep dëshminë, duke përfshirë dhënien e dëshmisë prapa 



427 

 

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; 

- caktimin e pseudonimit; 

- seancën e mbyllur për publikun;  

- 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; 

- 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  

- cilido kombinim i metodave të përmendura më lart për të parandaluar zbulimin e 

identitetit të të dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues ose dëshmitarit.  

 

Dispozitat tjera të Kodit të Procedurës Penale nuk vlejnë atëherë kur janë në kundërshtim me 

masat mbrojtëse.  

 

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.  

 

Kur urdhërohet masa mbrojtëse për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues 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.  

 

 

3.6 Urdhri për anonimitet nga publiku  

 

Kur masat mbrojtëse te cekuar më lartë 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.  

 

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.  

 

Gjyqtari kompetent mund të nxjerrë urdhër për anonimitet vetëm kur ai çmon se:  

 

- 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;  
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- dëshmia e dëshmitarit është e rëndësishme për çështjen sa që e bën të padrejtë realizimin e 

mbrojtjes pa të;  

- besueshmëria e dëshmitarit është hetuar dhe zbuluar plotësisht për gjyqtarin në seancë të 

mbyllur; dhe  

- 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.  

 

 

3.7 Urdhri për anonimitet prej të pandehurit  

 

Kur masat mbrojtëse të parapara në neni 222, paragrafi 1 të  Kodit të Procedurës Penale 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.  

 

Prokurori i shtetit kërkon urdhër për anonimitet prej të pandehurit vetëm me propozim me shkrim 

të mbyllur ku paraqiten fakte të cilat tregojnë se: 

 

- ekziston rrezik serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues ose dëshmitarin për të 

cilin kërkohet urdhri për anonimitet; dhe 

- anonimiteti do të parandalonte rrezikun serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues 

ose dëshmitarin.  

 

Gjykata nuk lëshon urdhër nga ky nen bazuar në kërkesën nga paragrafi 2. i këtij neni e cila 

bazohet në përshkrim të përgjithshëm të rreziqeve që i kanosen dëshmitarëve në raste të 

ngjashme.  

 

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.  

 

Gjyqtari kompetent mund të nxjerrë urdhër të tillë për anonimitet vetëm kur ai çmon se:  

 

- 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;  

-  

- dëshmia e të dëmtuarit, dëshmitari bashkëpunues ose dëshmitarit është e rëndësishme për 

çështjen sa që e bën të padrejtë realizimin e ndjekjes pa të;  

- besueshmëria e të dëmtuarit, dëshmitarit bashkëpunues ose dëshmitarit është hetuar dhe 

zbuluar plotësisht për gjyqtarin kompetent në seancë të mbyllur; dhe 

- 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.  
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3.8 Forma e urdhrit për anonimitet    

 

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.  

 

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.  

 

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 i 

Kodit të procedurës penale. 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.  

 

 

3.9 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.  

 

 

3.10 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.  

 

 

3.11 Dëshmitarët bashkëpunues 

 

3.11.1 Kuptimi i dëshmitarëve bashkëpunues    

 

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:  

 

- ka gjasa të parandalojë vepra të tjera penale nga personi tjetër;  

- ka gjasa të shpie drejt zbardhjes së të vërtetës në procedurën penale; 

- është bërë vullnetarisht dhe me marrëveshje të plotë për të dëshmuar të vërtetën në 

gjykatë;  

- është vlerësuar nga gjykata si e vërtetë dhe e plotë; ose  

- mund të shpie drejt ndjekjes së suksesshme të kryerësve të tjerë të veprës penale.  
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3.11.2 Kërkesa për shpalljen e personit dëshmitar bashkëpunues    

 

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. 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.  

 

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 ndiqet nga prokurori i shtetit sipas nenit 202 të Kodit Penal 

dhe neni 202, paragrafi 2. i Kodit Penal nuk zbatohet.  

 

3.11.3 Procedura për shpalljen e personit dëshmitar bashkëpunues    

 

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 Kodit të 

procedurës penale. 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.  

 

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 mbyllje të seancës dëgjimore, gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues mund të urdhërojë shpalljen e personit dëshmitar bashkëpunues kur ai 

çmon se janë plotësuar kriteret për dëshmitar bashkëpunues nga neni 235 i Kodit të procedurës 

penale.  

 

Urdhri përcakton:  

 

- 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;  

- 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;  

- natyrën dhe përmbajtjen e bashkëpunimit të dhënë nga dëshmitari bashkëpunues; dhe 

- kushtet për revokimin e urdhrit. 

 

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.  

 

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.  
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3.11.4 Revokimi i shpalljes si dëshmitar bashkëpunues  
 

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.  

 

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 Kodit të procedurës 

penale 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 nënshkruar nga ai për të vërtetuar 

saktësinë e saj, ose e incizuar në audio apo videotrakë e cila për gjykatën është autentike.  

 

3.11.5 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. 

 

 

3.12 Ushtrime 

 

Gjatë këtij moduli do të prezantohet një shembull praktik i cili do tu shpërndahet pjesëmarrësve, 

të cilët pas punës në grupe do të zbatojnë praktikisht marrjen në pyetje dhe të deklaratës së 

dëshmitarit të mbrojtur dhe dëshmitarit bashkëpunues duke përpiluar procesverbal mi marrjen në 

pyetje të këtyre dëshmitarëve. 

 

 

3.13 Përmbledhje 

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me dëshmitarët e mbrojtur 

 

Gjithashtu janë dhënë shpjegime lidhur më dëshmitarët bashkëpunues. 

 

Gjatë prezantimit është paraqitur edhe dallimi dhe ngjashmërinë mes të këtyre dëshmitarëve 

 

Është përgatitur një rast nga praktika ku pjesëmarrësit kanë përpilua procesverbalin për marrjen 

në pyetje dhe të deklaratës së dëshmitarëve të mbrojtur dhe dëshmitarëve bashkëpunues. 
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4. I dëmtuari 

 

4.1 Hyrje 

 

Në ketë prezantim do të trajtohen të dëmtuarit që në procedurën penale paraqitën edhe në cilësinë 

e dëshmitarit, pra në ketë rast i njëjti person ka dy cilësi atë të dëmtuarit dhe atë të dëshmitarit. 

 

Qëllimi i prezantimit është që të jepen sqarime lidhur me të kuptuarit e të dëmtuarve dhe pozitën e 

tyre në procedurën penale duke përfshirë të drejtat dhe detyrimet e të dëmtuarve, ngjashmëritë 

dhe dallimet në mes të dëmtuarit dhe dëshmitarit si dhe për kërkesën pasurore – juridike si një 

ndër çështjet më të rëndësishme për të dëmtuarin. 

 

Prokurori apo gjykata që zbaton procedurën penale gjatë gjithë rrjedhës së procedurës penale 

duhet të ketë parasysh nevojat e arsyeshme të te dëmtuarve, veçanërisht të të dëmtuarve që janë 

fëmijëve, personave të moshuar, personave me çrregullime ose me paaftësi mendore dhe 

viktimave të dhunës seksuale a gjinore. 

 

 

4.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Dallojnë llojet e ndryshme të dëmtuarve dhe dëshmitarëve; 

- Respektojnë të drejtat dhe detyrimet e të dëmtuarve; 

- Zatojnë dispozitat lidhur kërkesën pasurore – juridike. 

 

 

4.3 Kuptimi i të dëmtuarit 

 

Sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, i dëmtuar është personi të cilit i është shkelur 

çfarëdo e drejte personale ose pasurore ose i është rrezikuar me kryerjen e veprës penale. 

 

Prokurori apo gjykata që zbaton procedurën penale gjatë gjithë rrjedhës së procedurës penale 

duhet të ketë parasysh nevojat e arsyeshme të të dëmtuarve, veçanërisht të të dëmtuarve që janë 

fëmijëve, personave të moshuar, personave me çrregullime ose me paaftësi mendore dhe 

viktimave të dhunës seksuale a gjinore 

 

I dëmtuari dhe përfaqësuesi i tij ligjor mund t’i ushtrojnë të drejtat e tyre në procedurë edhe 

nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar, i cili detyrohet t’i mbrojë të drejtat e të dëmtuarit, 

veçanërisht integritetin e tij gjatë marrjes në pyetje pranë organit që zbaton procedurën, të 

paraqesë dhe të përfaqësojë kërkesën pasurore juridike. 

 

I dëmtuari mund të ketë përfaqësues të autorizuar nga fillimi i procedurës penale  

 

Në rast se i dëmtuari apo përfaqësuesi i tij ligjor nuk angazhon përfaqësues të autorizuar kryetari i 

gjykatës apo Prokurori kompetent që zbaton procedurën mund të caktoj përfaqësues të autorizuar 

sipas detyrës zyrtare me shpenzime të shtetit. 
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4.4 Qasja e të dëmtuarit dhe mbrojtësit të viktimës në shkresat e lëndës    

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

Nëse gjyqtari i procedurës paraprake refuzon shikimin e shkresave me të cilat disponon gjykata, 

atëherë mund të paraqitet ankesë në kolegjin shqyrtues.  

 

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.  

 

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. 

 

 

4.5 Kërkesat pasurore juridike    

 

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.  

 

Kërkesa pasurore juridike mund të përfshijë kompensimin e dëmit, kthimin e sendit ose anulimin 

e një veprimi të caktuar juridik.  

 

 

4.6 Personat e autorizuar për paraqitjen e propozimit për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike    

 

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.  

 

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 merr pjesë në procedurë penale në pajtim me autorizimet që ka në bazë të ligjit 

të tillë. 

 

 



434 

 

4.7  Paraqitja e propozimit për realizimin e kërkesës pasurore juridike    

 

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. Propozimi mund të paraqitet jo më vonë se deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në 

gjykatën themelore. Personi i autorizuar për paraqitjen e propozimit detyrohet ta parashtrojë në 

mënyrë të qartë kërkesën e vet dhe të paraqesë prova.  

 

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. të Kodit të procedurës 

penale.  

 

 

4.8 Tërheqja dhe heqja dorë nga propozimi për realizimin e kërkesës pasurore juridike  

 

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.  

 

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.  

 

 

4.9 Shqyrtimi i propozimit për realizimin e kërkesës pasurore juridike    

 

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.  

 

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. 

 

 

4.10 Vendimi mbi propozimin për realizimin e kërkesës pasurore juridike    

 

Për kërkesat pasurore juridike vendos gjykata.  

 

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.  
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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. 

 

 

4.11 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.  

 

 

4.12 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.  

 

 

4.13 Ndryshimi i aktgjykimit të formës së prerë lidhur me kërkesën pasurore juridike  

 

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.  

 

Në të gjitha rastet tjera, i dënuari apo trashëgimtarët e tij mund të kërkojnë 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 

zbatueshme në procedurën kontestimore civile.  

 

 

4.14 Masat e përkohshme për sigurimin e kërkesës pasurore juridike    

 

Masat e përkohshme për sigurimin e kërkesës pasurore juridike si rrjedhojë 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 Kodit të procedurës penale.  

 

Aktvendimi merret në procedurën paraprake nga gjyqtari i procedurës paraprake. Pas ngritjes së 

aktakuzës, aktvendimin 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.  

 

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 (3) gjyqtarësh. Ankesa nuk e pezullon 

ekzekutimin e aktvendimit. 
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4.15 Kthimi i pasurisë të dëmtuarit     

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

 

4.16 Masat për sigurimin e përkohshëm të kërkesës pasurore juridike të drejtuar kundër 

personave të tretë  

 

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 

Kodit të procedurës penale.  

 

Në aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor, gjykata revokon masat 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. 

 

 

4.17 Ushtrime 

 

Gjatë këtij moduli do të prezantohet një shembull praktik i cili do tu shpërndahet pjesëmarrësve, 

të cilët pas punës në grupe do të zbatojnë praktikisht marrjen në pyetje dhe të deklaratës së të 

dëmtuarit qoftë vetëm si i dëmtuar, qoftë edhe si dëshmitar duke përpiluar procesverbal mi 

marrjen në pyetje apo të deklaratës. 

 

 

4.18 Përmbledhje 

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me të dëmtuarin 

 

Gjithashtu janë dhënë shpjegime lidhur më rastet kur i dëmtuari ka edhe cilësinë e dëshmitarit. 

 

Gjatë prezantimit është paraqitur edhe dallimi dhe ngjashmëria në mes të dëmtuarve si dëshmitarë 

dhe dëshmitarëve tjerë 

 

Është përgatitur një rast nga praktika ku pjesëmarrësit kanë përpilua procesverbalin për marrjen 

në pyetje dhe të deklaratës së dëshmitarëve të mbrojtur dhe dëshmitarëve bashkëpunues. 
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5. Marrja në pyetje e dëshmitarëve në shqyrtimin gjyqësor 

 

5.1 Hyrje  

 

Duke marr parasysh mjaft risi që ka sjellur Kodi i ri i Procedurës Penale i cili pafilluar të zbatohet 

nga një janari i vitit 2013, konsideroj se trajtimi i marrjes në pyetje të dëshmitarëve në shqyrtimin 

gjyqësor meriton një tretman të veçantë sa i përket dëshmitarëve, sepse futja e teknikave të reja të 

marrjes në pyetje të dëshmitarëve shtron nevojën e përgatitjes sa më të mirë të prokurorëve dhe 

gjyqtarëve për shqyrtimin gjyqësor. 

 

Në ketë prezantim do ti kushtohet vëmendje e veçantë marrjes direkte në pyetje, marrjes së 

tërthortë, vënies në dyshim dhe rimarrjes në pyetje, sepse mungesa e përvojës së prokurorëve dhe 

gjyqtarëve lidhur më këto teknika mund të reflektohet negativisht gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Një rëndësi të veçantë në ketë prezantim do të ketë edhe mundësia e shfrytëzimit të provave dhe 

dëshmive të dëshmitarëve të dhëna gjatë procedurës paraprake kur dëshmitari nuk është prezent 

në shqyrtimin gjyqësor apo kur dy apo më tepër dëshmi të dëshmitarit janë në kundërshtim me 

njëra tjetrën. 

 

 

5.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që: 

 

- Zbatojnë teknikat se si merren në pyetje dëshmitarët në shqyrtimin gjyqësor; 

- Analizojnë se cila është radhitja e marrjes në pyetje; 

- Zbatojnë teknikat e marrjes në pyetje gjatë shqyrtimit gjyqësor; 

- Përshkruajnë  rastet kur mund të shfrytëzohen deklaratat apo marrjet në pyetje gjatë 

procedurës paraprake. 

 

 

5.3  Marrja në pyetje e dëshmitarëve ose ekspertëve jashtë gjykimit    

 

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.  

 

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 Kodit të procedurës penale. 

 

5.4 Mosparaqitja e dëshmitarit apo ekspertit në shqyrtim gjyqësor    

 

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.  



438 

 

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. 

 

 

5.5 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.  

 

 

5.6 Dëshmitë e dhëna nga dëshmitarët në shqyrtim gjyqësor    

 

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.  

 

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 të këtij neni.  

 

 

5.7 Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje, marrja e tërthortë në pyetje dhe rimarrja në pyetje e 

dëshmitarit    

 

Pala e cila paraqet provën merr në pyetje dëshmitarin ose paraqet provën e para. Palëve tjera 

pastaj u jepet mundësia për marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit ose kundërshtimin e 

besueshmërisë së dëshmitarit. Palës e cila ka paraqitur provën i jepet mundësia në fund që të 

sqarojë përgjigjet me dëshmitarin ose të rehabilitojë besueshmërinë e dëshmitarit.  

 

Nëse pala përfaqësohet nga më shumë se një mbrojtës, vetëm mbrojtësi kryesor mund të merr në 

pyetje dëshmitarët, t’u parashtrojë pyetje të tërthorta dhe të rehabilitojë besueshmërinë e 

dëshmitarëve.  

 

 

5.8 Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje e dëshmitarëve    

 

Dëshmitari merret në pyetje së pari nga pala e cila e ka propozuar. Pala e cila merr në pyetje 

dëshmitarin mund t’i parashtrojë pyetje në pajtim me rregullat për procedimin e provave. Pala 

mund t’i paraqesë dëshmitarit provën materiale në pajtim me nenin 336 të këtij Kodi.  

 

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.  
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5.9 Marrja e tërthortë në pyetje e dëshmitarëve    

 

Pala e cila bën marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit mund:  

 

- t’i parashtrojë pyetje dëshmitarit në pajtim me rregullat për procedimin e provave; dhe 

- 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; 

- t’i parashtrojë dëshmitarit pyetje të cilat shqyrtojnë besueshmërinë e dëshmisë së 

dëshmitarit apo paragjykimet që dëshmitari mund të ketë. 

 

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. 

 

 

5.10  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.  

 

 

5.11 Provat materiale që mbështesin dëshminë e dëshmitarit    

 

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. Provë materiale mund të jetë dokumenti, tabela, përmbledhja, videokaseta, audiokaseta 

apo prova tjetër materiale.  

 

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 shpjegojë si është krijuar prova dhe të vërtetojë se prova është e vërtetë, e bazuar 

dhe paraqet saktësisht provën e pranueshme origjinale. Cilado provë e lartcekur 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. 

 

 

5.12 Përdorimi i dëshmisë së mëparshme të dëshmitarit    

 

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 të 

këtij Kodi. 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 i Kodit të procedurës penale, dëshmitari nuk është në 

dispozicion për të dëshmuar dhe është paraqitur mbështetje e pohimit në pajtim me nenin 263 të 

këtij Kodi.  
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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 të këtij Kodi.  

 

Nëse është bërë videokaseta ose audiokaseta e dëshmisë ose deklaratës 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.  

 

Ky nen nuk ndalon përdorimin e deklaratave të mëparshme të dëshmitarit gjatë marrjes së 

tërthortë në pyetje të atij dëshmitari.  

 

 

5.13 Leximi i deklaratave të tjera të dhëna më parë    

 

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:  

 

- 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;  

- kur dëshmitarët ose ekspertët, pa arsye ligjore, nuk dëshirojnë të dëshmojnë në shqyrtim 

gjyqësor; ose  

- 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.  

 

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. Arsyet e leximit të procesverbalit shënohen në procesverbalin e 

shqyrtimit gjyqësor, e me rastin e leximit tregohet nëse dëshmitari ose eksperti është betuar. 

 

 

5.14 Dëshmitarët nën mbrojtje të veçantë    

 

1. Në shqyrtimin gjyqësor nuk lejohet marrja në pyetje e personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë 

(16) 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 të Kodit të procedurës penale 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.  

 

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  
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Masat për mbrojtjen e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve, siç parasheh kapitulli XIII i Kodit të 

procedurës penale, zbatohen gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

 

 

5.15 Betimi    

 

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 Kodit të procedurës penale, 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. 

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. 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.  

 

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”.  

 

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.  

 

 

5.16 Prania e dëshmitarëve në gjykatore   

 

Dëshmitarët dhe ekspertët e marrë 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. 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 

marrë 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. 

 

 

5.17 Provat e marra jashtë gjykatës    

 

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.  

 



442 

 

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.  

 

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 Kodit të procedurës penale.  

 

 

5.18 Leximi i procesverbaleve ose riprodhimi i regjistrimeve    

 

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 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.  

 

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. 

 

 

5.19 Ushtrime 

 

Gjatë këtij moduli do të prezantohet një shembull praktik i cili do tu shpërndahet pjesëmarrësve, 

të cilët pas punës në grupe do të zbatojnë praktikisht marrjen në pyetje të dëmtuarit gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, duke përpiluar procesverbal mi marrjen në pyetje dhe duke zbatuar teknikat e 

marrjes në pyetje 

 

 

5.20 Përmbledhje 

 

Në ketë modul janë dhënë shpjegime lidhur me marrjen ne pyetje të dëshmitarit gjatë shqyrtimit 

gjyqësor 

 

Gjithashtu janë dhënë shpjegime lidhur më teknikat e marrjes në pyetje si teknika të reja të 

parashikuara më Kodin e Procedurës Penale. 

 

Gjatë prezantimit janë paraqitur edhe dallimet dhe ngjashmëritë në mes të marrjes në pyetje gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe në procedurën paraprake 

 

Është përgatitur një rast nga praktika ku pjesëmarrësit kanë përpiluar procesverbalin për marrjen 

në pyetje të dëshmitarëve gjatë shqyrtimit gjyqësor. 
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Hyrje  
 

Duke pasur parasysh vëllimin e temës qe do te trajtohet në këtë modul dhe kohën e kufizuar për 

trajnim, gjatë trajnimit do të synoj që pjesëmarrësit të njoftohen, me rolin e Prokurorit në 

shqyrtimin gjyqësor sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

Pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me rolin e Prokurorit ne shqyrtimin fillestar (nenet : 

245-253 te KPPRK) dhe shqyrtimin e dyte (nenet: 254- 256 te KPPRK). 

  

Gjithashtu do të njoftohen edhe me rolin e prokurorit ne shqyrtimin gjyqësor qe rregullohet me 

kapitullin XIX të KPPRK (nenet: 285 – 358).   

 

Po ashtu pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me kompetencën obligimet dhe autorizimet 

e prokurorit në të gjitha fazat e shqyrtimit gjyqësor.  

 
 
Objektivat trajnuese  

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Analizojnë rolin e prokurorit në shqyrtimin e fillestar dhe të dytë gjyqësor; 

- Zgjerojnë njohurit lidhur me obligimet, kompetencat dhe autorizimet e prokurorit në 

shqyrtimin gjyqësor; 

- Të mësojnë se çka është fjala hyrëse e prokurorit; 

- Identifikojnë parimet themelore që duhet të përmbahet në procedurën penale; 

- Zbatojnë teknikat dhe metodat e marrjes në pyetje në shqyrtimin gjyqësor; 

- Praktikojnë fjalën përfundimtare e prokurorit. 
 

 

Metodat e të shpjeguarit  

 

Gjatë këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike të përcjella me shembuj praktik. Pjesëmarrësve do t’iu jepen shembuj 

praktik, ashtu që pasi që ata të ndahen në grupe, ta studiojnë rastin, të japin mendimin e tyre 

lidhur me atë se çka përmban fjala hyrëse, çka është marrja e drejtpërdrejtë në pyetje, marrja e 

tërthortë në pyetje, rimarrja në pyetje si dhe çka është fjala përfundimtare dhe çka duhet të 

përmbajë ajo. Në këtë mënyrë secili nga pjesëmarrësit do të jetë i familjarizuar me temën e 

shpjeguar dhe do të jetë aktivë gjatë gjithë kohës, duke marr pjesë në diskutime me pjesëmarrësit 

tjerë dhe me vetë prezantuesin pas çdo prezantimi dhe ushtrimi. 

 
 
Pritjet nga pjesëmarrësit  

 
Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë orës, duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të 

këtij programi.  

 

Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe sugjerime 

gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi. Ata do të angazhohen në aktivitete të ndryshme si 

diskutime, debate, punë në grupe, do të merren me raste  për studim etj.  
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Burimet  

 
Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar nga Ligjëruesi edhe nga: 

 

- Kushtetuta e Republikës se Kosovës; 

- Kodi i Procedurës penale të Republikës së Kosovës; 

- Dr. Ejup Sahiti  e drejta e procedurës penale; 

- Komentari i Ligjit të procedurës  Penale të Ish-Jugosllavisë.  

 
 
Përmbledhje  

 
 
Në ketë modul diskutimi qendror bëhet rreth qëllimit të modulit, objektivat trajnuese, metodat e të 

shpjeguarit, pritjet nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të cilat mund të mësohet nga Kodi i 

Procedurës Penale të   Republikës së Kosovës.  

 

Gjithashtu gjatë këtij moduli janë marr edhe sugjerime nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të 

shpjeguarit dhe shtjellimit të moduleve në përgjithësi në vazhdimësi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



447 

 

 1.   Roli i prokurorit në shqyrtimin gjyqësor 

 

1.1 Hyrje 

 

Në këtë modul pjesëmarrësit do të njoftohen për prokurorin e shtetit i cili është institucion i 

pavarur me autoritet dhe përgjegjësi për ndjekjen penale te personave te akuzuar për ndonjë vepër 

penale ose ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me ligj” (neni 109.1 i Kushtetutës). 

Ndërkaq, organizimi dhe detyrat e prokurorit te shtetit rregullohen me ligj (neni 109.3 i 

Kushtetues. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zgjerojnë njohuritë për të drejtat dhe detyrimet e prokurorit te shtetit në shqyrtimin 

gjyqësor; 

- Dallojnë rolin e prokurorit në krahasim me palët tjera në shqyrtimin gjyqësor.  

 

 

1.3 Roli i prokurorit në shqyrtimin gjyqësor 

 

Rregulla juridike:  

 

Actor venire debet instructior quam reus 

(Paditësi duhet të vij ne gjyq më i përgatitur se i padituri) 

 

Actore non probante, reus absolvitur. 

Nëse paditësi nuk vërteton (aktakuzën) i pandehuri lirohet) 

 

Actori incubit onus probandi. 

(Barra e provës  bie te paditësi).           

 

Kushtetuta  e Kosovës, e cila ka hy ne fuqi me 15 qershor 2008  ka parashikuar shprehimisht se: 

 

“Prokurori i shtetit është institucion i pavarur me autoritet dhe përgjegjësi për ndjekjen penale te 

personave te akuzuar  për ndonjë vepër penale ose ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me 

ligj” (neni 109.1 i Kushtetutës). Ndërkaq, organizimi dhe detyrat e prokurorit te shtetit 

rregullohen me ligj (neni 109.3 i Kushtetues). 

 

Kjo dispozite kushtetuese kësisoj reflekton natyrën juridike te funksionit të prokurorit të shtetit.    

 

Ndërsa, me Ligjin nr. 03/L-225 për prokurorin e shtetit që ka hy ne fuqi me 1 janar 2013, në 

kuadër të detyrave dhe kompetencave të prokurorit të shtetit (neni 7.1-7.11), përveç tjerave, është 

përfshire edhe “marrja e vendimeve mbi inicimin, vazhdimin apo ndërprerjen e procedurës penale 

ndaj personave  të dyshuar apo të akuzuar për kryerjen e veprave penale” (neni 7.1.7 të Ligjit për 

prokurorin e shtetit. 
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KPPK i cili ka hyrë në fuqi me 1 janar 2013 prokurorin e shtetit e përmend në pjesën e parë të 

KPPK, titulluar: Dispozitat e përgjithshme, përkatësisht në kapitullin i titulluar: Parimet 

themelore dhe përkufizimet. 

 

Kështu, se sa i madh është roli i prokurorit te shtetit rezulton nga neni 6 ku thuhet tekstualisht: 

 

“Procedura penale fillohet vetëm me vendim të prokurorit të shtetit kur ekziston dyshimi i bazuar 

se është kryer vepër penale”. 

 

Mirëpo, derisa me këtë dispozite parashihet se prokurori i shtetit ketë procedure e fillon kur gjen 

se “ekziston dyshimi i bazuar se është kryer vepra penale. me dispozitën e nenit 102.1 te KPPK 

është parashikuar se prokurori hetimin e fillon  “nëse ka dyshim te arsyeshëm …”, gjë që 

konfirmohet edhe me dispozitën e nenit 104.1. të KPPK. Ndërkaq, me shprehjen pale në 

procedure, siç rezulton nga neni 19.1.15, përkrah të pandehurit dhe të dëmtuarit, përfshihet edhe 

prokurori i  shtetit. 

 

KPPK ia ka kushtuar kapitullin e veçanet prokurorit të shtetit, kapitullin e 4 (nenet: 46-52); 

 

Sipas nenit 49 te KPPK detyre dhe kompetence e prokurorit te shtetit janë parashikuar: 

 

1. përfaqësimi i interesave  publike para gjykatave të Kosovës dhe kërkesat për urdhëra të 

masave përkatëse si dhe 

2. negocimi dhe pranimi i marrëveshjeve vullnetare për bashkëpunim apo pranim të fajësisë 

nga i pandehuri (neni 49) 

 

Kur diskutohet për rolin e prokurorit te shtetit duhet pasur kujdes për faktin se për cilën fazë është 

fjala. 

 

Gjate fazës se ngritjes se aktakuzës dhe deklarimit përkitazi me të,  roli i prokurorit të shtetit 

rregullohet me Kapitullin XV që, pos tjerash, përfshinë: 

 

- Shqyrtimin fillestar (nenet: 245-253 te KPPK) dhe 

- Shqyrtimin e dytë dhe caktimin e shqyrtimit gjyqësor (nenet:254-256 te KPPK). 

 

Ndërkaq, gjatë fazës se shqyrtimit gjyqësor roli i prokurorit rregullohet me kapitullin XIX të 

KPPK (nenet: 285- 358 te KPPK) 

 

Përndryshe, roli i prokurorit të shtetit gjatë katër fazave të procedurës penale: 

 

I .  Hetimit; 

II .  Ngritjes se aktakuzës; 

III . Shqyrtimit gjyqësor dhe 

IV . Mjetit juridik 

 

rezulton nga autorizimet konkrete qe i atribuohen prokurorit të shtetit si subjekt procedural, 

përkatësisht si subjekt i marrëdhënieve procedurale penale (Prokurori-Gjykata- I pandehuri) me 

KPPK.  

 

Prokurori i shtetit duhet ti përmbahet parimeve themelore të procedurës penale që i referohen 

padisë publike penale (akuzës) e disa prej tyre janë: 
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- parimi i oficialitetit; 

- legalitetit; 

- imutabilitetit; 

- mutabilitetit. 

 

Pas përfundimit t hetimit, nëse ngritët aktakuza, të njëjtën, bashkë me materialet përkatëse, 

prokurori është i detyruar t’ia dërgojë Gjykatës. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues, pasi pranon lënden penale nga prokurori i shtetit, cakton shqyrtimin fillestar. 

 

 

1.4 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do t’iu ofrohen shembuj praktik, të cilët pas punës në grupe 

do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të fokusohen tek roli i prokurorit 

të shtetit në shqyrtimin  gjyqësor  duke dhënë komente për secilin element. 

 

 

1.5 Përmbledhje 

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me rolin e prokurorit në shqyrtimin gjyqësor 

angazhimet e tij dhe përgjegjësit gjatë kësaj fazë të procedurës penale.  

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit kanë mësuar lidhur me  rolin e prokurorit në shqyrtimin 

gjyqësor duke marrë parasysh rolin e tij gjatë kësaj faze me rëndësi në procedurën penale. 
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2. Roli i prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit fillestar 

 

2.1 Hyrje 

 

Në këtë modul pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur me rolin dhe përgjegjësitë e prokurorit 

të shtetit në shqyrtimin fillestar dhe në shqyrtimin e dyte dhe në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi që të mësojnë se si duhet të interpretohen dispozitat ligjore që 

kanë të bëjnë me rolin e prokurorit të shtetit. Po ashtu gjatë këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë 

në gjendje të analizojnë përgjegjësit. 

 

 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

  

- Ushtrojnë përgjegjësitë e prokurorit të shtetit në shqyrtimin fillestar; 

- Dallojnë përgjegjësitë e prokurorit të shtetit në shqyrtimin fillestar; 

 

 

2.3 Roli i prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit fillestar                  

 

Gjatë shqyrtimit fillestar, prokurori i shtetit duhet të deklarohet përkitazi me atë se a i ka 

përmbush apo jo detyrimet që ndërlidhen me sigurimin e materialit të lëndës konkrete penale 

mbrojtësve. Pason leximi i aktakuzës prej tij dhe përpjekja që t’ia shpjegoje aktakuzën të 

pandehurit që të mos ketë ndonjë vështirësi eventuale rreth përmbajtjes se saj. 

 

Në rast të pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit gjatë shqyrtimit fillestar, prokurori i shtetit 

mund të shpreh mendimin e vet, me kërkesën e gjyqtarit. 

 

Në fazën pas shqyrtimit fillestar e para shqyrtimit të dytë, në rast të kundërshtimit të provave  të 

përmendura në aktakuzë, prokurori i shtetit ka mundësi t’i përgjigjet kundërshtimeve të këtilla në 

dy forma alternative: me goje ose me shkrim. 

 

Po ashtu, në fazën pas shqyrtimit fillestar e para shqyrtimit të dytë në rast të kërkesave për 

hudhjen e aktakuzës prokurori i shtetit ka mundësi të përgjigjet në dy forma alternative: me gojë 

ose me shkrim. 

 

Mirëpo, si për kundërshtimin e provave ashtu edhe për kërkesat për hedhjen e aktakuzës, 

prokurori i shtetit përgjigjet detyrohet ti paraqes me shkrim  brenda një jave. Ndërkaq, nëse nuk 

përgjigjet ka mundësi te paraqes aktakuze te ndryshuar  brenda një jave nga shqyrtimi i dyte. 

 

Përndryshe, KPPK, parashikon shprehimisht se prokurori i shtetit mund ta ndryshoje aktakuzën 

një here, përveç  ne rastet kur siguron te dhëna te reja qe bëjnë te nevojshme ndryshimin e 

aktakuzës” (neni 252.5.). 

 

2.4 Roli i prokurorit në shqyrtimin e dytë 

 

Prokurori i shtetit merre pjese ne shqyrtimin e dyte (neni 262). Me kërkesën e Gjykatës  prokurori 

i shtetit detyrohet që të përgjigjet ne dy forma alternative: gojarisht ose me shkrim. 
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Mirëpo, në rastet kur duhet të mbështetet në deklaratat e mëparshme, prokurori i shtetit paraqet 

edhe Mbështetjen e pohimit. Në ketë tekst prokurori i shtetit duhet ti përshkruaj dëshmitë, 

deklaratat, provat tjera. Kjo mbështetje e pohimit, formalisht duhet ti dërgohet gjykatës bashkë 

me aktakuze  por jo me vone se deri  ne fillim te shqyrtimit  gjyqësor (neni 263).  

 

Prokurori i shtetit ka mundësi të lëshojë urdhër edhe rreth aseteve: ndalimit te shitjes; shkëmbimit 

te pronësisë; tërheqjes nga llogaria; 

 

Këto mundësi i referohen provave të artikulueshme që tregojnë dyshim të bazuar se pasuria e 

paluajtshme ose e luajtshme: 

 

1. është përdorur në veprën penale nën hetim;  

2. është prove e veprës se hetuar penale ose  

3. është fituar nga vepra penale nën hetim (neni 264). 

 

Efekti i urdhrave te këtillë është se bankat ndalojnë aktivitetet e mëtejmë të llogarive bankare. 

 

Prokurori i shtetit detyrohet që në urdhër të përshkruaje pasurinë (ndalimin e shitjes; shkëmbimit 

të pronës; tërheqjen nga llogaria), datën e lëshimit të urdhrit dhe skadimit te tij. 

 

Mirëpo, urdhëri i prokurorit te shtetit lëshohet nëse ai paraqet kërkese gjyqtarit të procedurës 

paraprake për urdhër ndalues për asetin e caktuar (neni 264). 

 

Prokurori i shtetit ne kërkese për urdhër ndalues duhet të shënoje: 

 

1. kopjen e urdhrit për ngrirje te përkohshme te aseteve; 

2. provat qe arsyetojnë  urdhëron; 

3. arsyet pse te ndalohet shitja, shkëmbimi apo tërheqja nga llogarite e asetit 

4. personat qe kane interes pasuror ne aset sipas regjistrave kadastral etj. 

 

Në shqyrtimin për konfirmimin e ndalimit te pasurisë  prokurori i shtetit paraqet prova ose dëshmi 

për tu lëshuar urdhër ndalues (neni 266). Gjate këtij shqyrtimi gjyqtari i procedurës paraprake  

vendos nëse duhet lëshoje urdhër për ndalim afatgjate pas urdhrit ndalues lëshuar me pare. 

 

 

2.5  Roli i prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurori i shtetit ka mundësi te tërheq aktakuzën para fillimit te shqyrtimit gjyqësor, “nëse 

paraqet njoftimin për tërheqjen  nga aktakuza” e cila me nuk mund te përsëritet. Me leximin e 

aktakuzës nga prokurori i shtetit fillon shqyrtimi gjyqësor. 

 

Në rast të pranimit të fajësisë gjatë shqyrtimit gjyqësor prokurori i shtetit mund të shpreh 

mendimin e tij. 

 

Pas thirrjes se gjyqtarit, prokurori i shtetit paraqet fjalën hyrëse. 
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Fjala hyrëse 
 

Fjala hyrëse i referohet vlerësimit të provave të pranueshme dhe të bashkangjitura me aktakuze e 

të cilat prova i ka siguruar prokurori i shtetit dhe me të vërtetohen faktet relevante që përbejnë 

elementet esenciale të figurës së veprës penale për të cilën prokurori i shtetit ka ngritur aktakuzën. 

Fjala hyrëse është prezantimi i skenarit të nxjerrjes së provave të aktakuzës, e asaj që prokurori do 

ta bej gjatë procedurës të provave. Në të vërtet kjo është paraqitje e një teorie te aktakuzës 

respektivisht mënyrës ne te cilën prokurori do ta provon besueshmërinë e akuzës. Shpesh thuhet se 

fjala hyrëse është prijës ose harta e rrugës  

për çdo lëndë penale. 

 

Ligji parasheh qe paraqitja e provave ne te cilat bazohet aktakuza e që është obligim i prokurorit 

sipas ligjit kërkohet që të behet sa me shkurt. Në praktik posaçërisht theksohet nevoja qe fjala 

hyrëse e prokurorit te jete e efektshme. Në ketë drejtim është e rëndësisë së madhe qe prokurori 

provat ne te cilat e mbështet akuzën e tij ti prezantoj ne mënyre qe ato te vën ne pah 

qëndrueshmërinë e tyre, mirëpo kjo paraqitje e shkurt e provave në të cilat bazohet aktakuza duhet 

të jetë e besueshme. Prokurori duhet të jetë i vetëdijshëm në çdo moment se vendimin mbi 

provueshmërinë apo mos provueshmërinë e fakteve kryesore e merr gjyqtari profesional 

respektivisht kolegji i gjyqtareve që përbehet nga gjyqtaret profesional dhe atë vetëm atëherë kur 

provat të nxjerrën  në shqyrtimin kryesor. 

 

Pasi që prokurori bën prezantimin e shkurt të provave në të cilat bazohen (mbështetet) aktakuza, i 

akuzuari apo mbrojtësi i tij mund ta paraqesin mbrojtjen dhe në pika të shkurtra ti paraqesin provat 

të cilat do ti ofrojnë ne mbrojtjen e tyre. Duhet cekur se fjala hyrëse e prokurorit, të akuzuarit apo 

mbrojtësit të tij nuk është prove. Prokurori i shtetit ka të drejte i pari ti merre ne pyetje dëshmitaret 

gjatë shqyrtimit gjyqësor sipas radhës siç figuron në aktakuze: para të dëmtuarit, mbrojtësit të 

viktimave, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij (neni 331). 

 

Po ashtu, gjatë shqyrtimit gjyqësor, prokurori i shtetit  mund të kërkoje nga gjykata që ti dëgjoje 

dëshmitë e paraqitura nga pala e kundërt. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, prokurori  i shtetit mund te propozoje nxjerrjen e provës nga audio 

kasetat, videokasetat e te akuzuarit  qe përmes masave te fshehta dhe teknike te vëzhgimit e 

hetimit janë siguruar gjate hetimit me urdhra gjyqësore apo prokuroriale (neni 337). 

 

Gjatë shqyrtimi gjyqësor prokurori i shtetit merr ne pyetje  te pandehurin me pyetje të tërthorta. 

 

Prokurori i shtetit, gjatë shqyrtimit gjyqësor mund të ndryshoje aktakuzën  gojarisht.  

 

Prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor mund të propozoje që shqyrtimi gjyqësor të ndërpritet 

për përgatitjen e aktakuzës se re. 

 

Në situatën kur lejohet ndërprerja e shqyrtimit gjyqësor, prokurori i shtetit detyrohet ta paraqes 

aktakuzën e re brenda afatit gjyqësor. Nëse dështon prokurori i shtetit duke mos respektuar afatin 

e dhëne,  shqyrtimi gjyqësor vazhdon sipas aktakuzës paraprake (neni 351). 

  

Në raport me të dëmtuarin, mbrojtësin dhe të akuzuarin, prokurori i shtetit i pari paraqet fjalën 

përfundimtare, pas përfundimit të procedurës provuese (neni 352). 

 

Fjala përfundimtare e prokurorit të shtetit, përmban (neni 353): 
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1. vlerësimin e provave te administruara gjate shqyrtimit gjyqësor; 

2. shpjegimin e konkluzioneve mbi faktet e rëndësishme; 

3. arsyetimin për përgjegjësinë penale te te akuzuarit dhe 

4. propozimin për rrethanat lehtësuese dhe renduese; 

 

Prokurori i shtetit mund  të propozoje shqiptimin e: 

  

1. vërejtjes gjyqësore dhe 

2. dënimet alternative:  

 

1) dënimin me kusht;  

2) gjysemlirinë dhe  

3) urdhrin për pune ne dobi te përgjithshme 

 

Përndryshe, prokurori i shtetit mund te rekomandoje: 

 

1) kufijtë e dënimit; 

2) qortimin gjyqësor; 

3) një dënim alternativ; 

 

por, me kusht qe i akuzuari si dëshmitar bashkëpunues te ketë pranuar fajësinë në baze të 

marrëveshjes mbi fajësinë. 

 

Prokurori i shtetit, me te përfunduar fjalën përfundimtare mbrojtësi dhe i akuzuari,  ka te drejte te 

përgjigjet ne mbrojtjen, përkatësisht pretendimet e te akuzuarit. Prokurori i shtetit mund te 

tërhiqet nga akuza nga hapja e shqyrtimit gjyqësor deri ne përfundim te tij (neni 363). Prokurori i 

shtetit merre pjese ne shqyrtimin gjyqësor me rastin e shpalljes se aktgjykimit. 

 

Mirëpo, para caktimit apo abrogimit te paraburgimit prokurori i shtetit paraqet mendimin e vet 

(neni 367). Përndryshe, kundër aktgjykimit te shpallur, prokurori i shtetit ka mundësi të paraqes 

ankese si ne dem ashtu edhe ne dobi te te akuzuarit duke iu referuar bazave ankimore (nenet 381 

dhe 383). 

 

 

2.6 Ushtrime 

 

Gjatë këtij moduli do të prezantohen raste studimi, që do t’iu shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të bëjnë prezantimin duke dhënë mendimin e tyre. Këtu pjesëmarrësit do të 

japin komentet e tyre, lidhur me rolin e prokurorit në shqyrtimin gjyqësor. 

 

 

2.7 Përmbledhje 

  

Në këtë modul janë dhënë shpjegime lidhur me rolin e prokurorit në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Gjatë këtij moduli pjesëmarrësit kanë mundur të njohin rolin dhe detyrat dhe përgjegjësit e  

prokurorit në shqyrtimin gjyqësor. 
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3. Roli i prokurorit në shqyrtimin e dytë 

 

3.1 Hyrje  

 
Duke pasur parasysh vëllimin e temës qe do te trajtohet ne ketë modul dhe kohën e kufizuar për 

trajnim, gjatë trajnimit do të synoj që pjesëmarrësit të njoftohen, me rolin e Prokurorit ne 

shqyrtimin gjyqësor sipas Kodit te Procedurës Penale të Republikës se Kosovës. 

 

Pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me rolin e Prokurorit ne shqyrtimin e dyte (nenet: 

254 - 256 te KPPRK). 

  

Po ashtu pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me kompetencën obligimet dhe autorizimet 

e prokurorit në të gjitha fazat e shqyrtimit gjyqësor.  
 
 

3.2 Objektivat trajnuese  

 
Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 
- Të njoftohen me rolin e prokurorit ne shqyrtimin e dytë gjyqësor; 

- Të njoftohen me obligimet, kompetencat dhe autorizimet e prokurorit në shqyrtimin e dytë 

gjyqësor; 

- Të identifikojnë parimet themelore që duhet të përmbahet në procedurën penale.  

 
 

3.3 Roli i prokurorit në shqyrtimin e dytë 

 

Me sipër u theksua se prokurori i shtetit është ai subjekt procedural që ka për funksion ndjekjen 

penale. Si i tillë, prokurori i shtetit merre pjese edhe në shqyrtimin e dytë (neni 262). Me kërkesën 

e Gjykatës prokurori i shtetit detyrohet që të përgjigjet në dy forma alternative: gojarisht ose me 

shkrim. Prokurori i shtetit merre pjese në shqyrtimin e dytë (neni 262). Me kërkesën e Gjykatës  

prokurori i shtetit detyrohet që të përgjigjet në dy forma alternative: gojarisht ose me shkrim . 

 

Mirëpo, në rastet kur duhet të mbështetet në deklaratat e mëparshme, prokurori i shtetit paraqet 

edhe Mbështetjen e pohimit. Në ketë tekst prokurori i shtetit duhet ti përshkruaj dëshmitë, 

deklaratat, provat tjera. Kjo mbështetje e pohimit, formalisht duhet ti dërgohet gjykatës bashkë 

me aktakuze  por jo me vonë se deri  në fillim te shqyrtimit gjyqësor (neni 263).  

 

Prokurori i shtetit ka mundësi të lëshoje urdhër edhe rreth aseteve: ndalimit të shitjes; shkëmbimit 

të pronësisë; tërheqjes nga llogaria; 

 

Këto mundësi i referohen provave të artikulueshme që tregojnë dyshim të bazuar se pasuria e 

paluajtshme ose e luajtshme: 

 

- është përdorur në veprën penale nën hetim;  

- është prove e veprës se hetuar penale ose  

- është fituar nga vepra penale nën hetim (neni 264). 
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Efekti i urdhrave të këtillë është se bankat ndalojnë aktivitetet e mëtejme të llogarive bankare. 

Prokurori i shtetit detyrohet që në urdhër te përshkruaje pasurinë (ndalimin e shitjes; shkëmbimit 

te pronës; tërheqjen nga llogaria), datën e lëshimit te urdhrit dhe skadimit te tij. Mirëpo, urdhri i 

prokurorit te shtetit lëshohet nëse ai paraqet kërkese gjyqtarit te procedurës paraprake për urdhër 

ndalues për asetin e caktuar (neni 264). 

 

Prokurori i shtetit ne kërkese për urdhër ndalues duhet të shënoje: 

 

- Kopjen e urdhrit për ngrirje te përkohshme te aseteve; 

- provat që arsyetojnë urdhrin; 

- arsyet pse tëndalohet shitja, shkëmbimi apo tërheqja nga llogarite e asetit 

- personat që kanë interes pasuror në asset sipas regjistrave kadastral etj. 

 

Në shqyrtimin për konfirmimin e ndalimit te pasurisë  prokurori i shtetit paraqet prova ose dëshmi 

për tu lëshuar urdhri ndalues (neni 266). Gjate këtij shqyrtimi gjyqtari i procedurës paraprake  

vendos nëse duhet lëshoje urdhër për ndalim afatgjate pas urdhrit ndalues lëshuar me parë. 
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4. Roli i prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

4.1 Hyrje  

 

Duke pasur parasysh vëllimin e temës qe do te trajtohet ne ketë modul dhe kohën e kufizuar për 

trajnim, gjatë trajnimit do të synoj që pjesëmarrësit të njoftohen, me rolin e Prokurorit në 

shqyrtimin gjyqësor sipas Kodit te Procedurës Penale të Republikës se Kosovës. 

 

Gjithashtu do të njoftohen edhe me rolin e prokurorit ne shqyrtimin gjyqësor qe rregullohet me 

kapitullin XIX të KPPRK (nenet: 285 – 358). Po ashtu pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të 

njoftohen me kompetencën obligimet dhe autorizimet e prokurorit në të gjitha fazat e shqyrtimit 

gjyqësor.  
 
 
4.2 Objektivat trajnuese  

 
Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Zgjerojnë njohuri rreth obligimeve, kompetencat dhe autorizimet e prokurorit në shqyrtimin 

gjyqësor; 

- Analizojn fjaln hyrëse e prokurorit; 

- Identifikojnë parimet themelore që duhet të përmbahet në procedurën penale.  

 
 
4.3  Roli i prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 
Prokurori i shtetit ka mundësi te tërheq aktakuzën para fillimit te shqyrtimit gjyqësor, “nëse 

paraqet njoftimin për tërheqjen  nga aktakuza” e cila me nuk mund te përsëritet.  

 

Me leximin e aktakuzës nga prokurori i shtetit fillon shqyrtimi gjyqësor. 

 

Në rast të pranimit te fajësisë gjatë shqyrtimit gjyqësor prokurori i shtetit mund te shpreh 

mendimin e tij. Pas thirrjes se gjyqtarit, prokurori i shtetit paraqet fjalën hyrëse. 

 

 

4.4 Fjala hyrëse  

 

Fjala hyrëse i referohet vlerësimit te provave te pranueshme dhe te bashkangjitura me aktakuze e 

te cilat prova  i ka siguruar prokurori i shtetit dhe me te vërtetohen faktet relevante qe përbejnë 

elementet esenciale te figurës se veprës penale për te cilën prokurori i shtetit ka ngritur aktakuzën. 

 

Fjala hyrëse është prezantimi i skenarit të nxjerrjes së provave të aktakuzës, e asaj që prokurori do 

ta bëj gjatë procedurës të provave. Në të vërtet kjo është paraqitje e një teorie të aktakuzës 

respektivisht mënyrës në të cilën prokurori do ta provon besueshmërinë e akuzës. Shpesh thuhet 

se fjala hyrëse është prijës ose harta e rrugës për çdo lënde penale. 

 

Ligji parasheh që paraqitja e provave në të cilat bazohet aktakuza e qëështë obligim i prokurorit 

sipas ligjit kërkohet që të bëhet sa me shkurt. Në praktik posaçërisht theksohet nevoja që fjala 

hyrëse e prokurorit të jete e efektshme. Në ketë drejtim është e rëndësisë se madhe që prokurori 
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provat në të cilat e mbështet akuzën e tij ti prezantoj në mënyre që ato te vënë në pah 

qëndrueshmërinë e tyre, mirëpo kjo paraqitje e shkurt e provave në të cilat bazohet aktakuza duhet 

te jete e besueshme. Prokurori duhet të jetë i vetëdijshëm ne çdo moment se vendimin mbi 

provueshmëri apo mos provueshmërinë e fakteve kryesore e merr gjyqtari profesional 

respektivisht kolegji i gjyqtareve qe përbehet nga gjyqtaret profesional dhe atë vetëm atëherë kur 

provat të nxjerrën në shqyrtimin kryesor. 

 

Pasi qe prokurori benë prezantimin e shkurt të provave në të cilat bazohen (mbështetet) aktakuza, 

i akuzuari apo mbrojtësi i tij mund ta paraqesin mbrojtjen dhe në pika te shkurtra ti paraqesin 

provat të cilat do ti ofrojnë në mbrojtjen e tyre. Duhet cekur se fjala hyrëse e prokurorit, të 

akuzuarit apo mbrojtësit te tij nuk është prove.                       

 

Prokurori i shtetit ka tëdrejte i pari ti merre ne pyetje dëshmitaret  gjate shqyrtimit gjyqësor sipas 

radhës siç figuron ne aktakuze: para te dëmtuarit, mbrojtësit te viktimave, te pandehurit dhe 

mbrojtësit te tij (neni 331). 

 

Po ashtu, gjatë shqyrtimit gjyqësor, prokurori i shtetit  mund të kërkoje nga gjykata që ti dëgjoje 

dëshmitë e paraqitura nga pala e kundërt. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, prokurori  i shtetit mund te 

propozoje nxjerrjen e provës nga audio kasetat, videokasetat e te akuzuarit  qe përmes masave te 

fshehta dhe teknike te vëzhgimit e hetimit janë siguruar gjate hetimit me urdhra gjyqësore apo 

prokuroriale (neni 337). 
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5. Marrja e drejtpërdrejt në pyetje, marrja e tërthortë në pyetje dhe rimarrja në 

pyetje e dëshmitarit (neni 332 KPPK) 

 

5.1 Hyrje  

 

Duke pasur parasysh vëllimin e temës qe do te trajtohet ne ketë modul dhe kohën e kufizuar për 

trajnim, gjatë trajnimit do të synoj që pjesëmarrësit të njoftohen, me rolin e Prokurorit në 

shqyrtimin gjyqësor sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës se Kosovës. 

 

Po ashtu pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me kompetencën obligimet dhe autorizimet 

e prokurorit në të gjitha fazat e shqyrtimit gjyqësor.  

 
 
5.2 Objektivat trajnuese  

 
Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Analizojnë obligimet, kompetencat dhe autorizimet e prokurorit në shqyrtimin gjyqësor; 

- Identifikojnë parimet themelore që duhet të përmbahet në procedurën penale; 

- Zbatojnë teknikat dhe metodat e marrjes në pyetje sëdrejtpërdrejte, tërthortë dhe rrimarrjes 

në pyetje. 

 
 
5.3 Marrja e drejtpërdrejt ne pyetje, marrja e tërthorte ne pyetje  dhe rimarrja ne pyetje e 

dëshmitarit (neni 332 KPPK) 

 
Dëshmitari merret ne pyetje nga pala e cila e ka propozuar dhe pala e cila e merr në pyetje 

dëshmitarin mund ti parashtroje pyetje në pajtim me rregullat për procedimin e provave. 

 

 

5.4 Marrja e tërthorte ne pyetje e dëshmitareve (334 KPPK) 

 

Pala e cila bën marrjen e tërthorte në pyetje të dëshmitarit pyetjet duhet ti parashtroje në pajtim 

me rregullat për procedimin e provave dhe të pyes dëshmitarin të konfirmoje ose të mohoje një 

fakt, ti parashtroje dëshmitarit pyetje të cilat shqyrtojnë besueshmërinë e dëshmisë se dëshmitarit 

apo paragjykimet që dëshmitari mund ti ketë. 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.  

 

 

5.5 Rimarrja në pyetje (335 KPPK)  

 

Pas marrjes se tërthorte në pyetje t dëshmitarit pala e cila ka propozuar dëshmitarin ka mundësinë 

që ti parashtroje pyetje të cilat sqarojnë dëshminë e paqartë, shpjegojnë mospërputhjet në dëshmi, 

dyshimet lidhur me besueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit apo çfarëdo paragjykimi që 

dëshmitari mund t ketë. Pala e cila paraqet provën merr në pyetje dëshmitarin ose paraqet pyetje e 

para. Nderja, palëve tjera iu jepet mundësia për marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit ose 

kundërshtimin e besueshmërisë se dëshmitarit. 
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Gjatë shqyrtimit gjyqësor, prokurori i shtetit mund të propozoje nxjerrjen e provës nga 

audiokasetat, videokasetat e të akuzuarit që përmes masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit e 

hetimit janë siguruar gjatë hetimit me urdhra gjyqësore apo prokuroriale (neni 337). Gjatë 

shqyrtimi gjyqësor prokurori i shtetit merr ne pyetje  te pandehurin me pyetje te tërthorta. 

 

Prokurori i shtetit, gjatë shqyrtimit gjyqësor mund të ndryshoje aktakuzën gojarisht.  

 

Deri të ndryshimi i aktakuzës nga ana e prokurorit te shtetit vjen atëherë kur provat e shqyrtuara 

tregojnë se gjendja faktike e paraqitur ne aktakuze ka pësuar ndryshim. D.m.th. fakti se do te 

ndryshoje apo jo dispozitivi i aktakuzës varet nga përmbajtja e çdo  provë konkrete materiale të 

administruar në kuptim të vërtetimit të faktit konkret të cilin fakt e vërteton prova përkatëse 

materiale. Prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor mund të propozoje që shqyrtimi gjyqësor të 

ndërpritet për përgatitjen e aktakuzës se re. E në situatën kur lejohet ndërprerja e shqyrtimit 

gjyqësor, prokurori i shtetit detyrohet ta paraqes aktakuzën e re brenda afatit gjyqësor.  D.m.th. 

prokurori i shtetit obligohet të hartoje një akuze tjetër por duke respektuar një afat ligjor. Nëse 

eventualisht dështon aktakuza prokurori i shtetit, duke mos respektuar afatin e dhenë,  shqyrtimi 

gjyqësor vazhdon sipas aktakuzës paraprake (neni 351). 

 

Në raport me të dëmtuarin, mbrojtësin dhe të akuzuarin, prokurori i shtetit i pari paraqet fjalën 

përfundimtare, pas përfundimit të procedurës provuese (neni 352). Kësisoj, praktikisht del në pah 

roli procedural i prokurorit të shtetit përball të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit, rol të cilin 

KPPK ia ka atribuuar prokurorit të shtetit si njërën nga palët proceduralo- penale.   

 

Gjatë shqyrtimi gjyqësor prokurori i shtetit merr në pyetje të pandehurin me pyetje të tërthorta. 

Prokurori i shtetit, gjatë shqyrtimit gjyqësor mund të ndryshoje aktakuzën  gojarisht.  

 

Prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor mund të propozoje që shqyrtimi gjyqësor të ndërpritet 

për përgatitjen e aktakuzës se re. Në situatën kur lejohet ndërprerja e shqyrtimit gjyqësor, 

prokurori i shtetit detyrohet ta paraqes aktakuzën e re brenda afatit gjyqësor. Nëse dështon 

prokurori i shtetit duke mos respektuar afatin e dhëne, shqyrtimi gjyqësor vazhdon sipas 

aktakuzës paraprake (neni 351). 

  

Në raport me te dëmtuarin, mbrojtësin dhe te akuzuarin, prokurori i shtetit i pari paraqet fjalën 

përfundimtare, pas përfundimit te procedurës provuese (neni 352). 

 

 

5.6 Marrja e tërthortë në pyetje e dëshmitarëve (334 KPPK) 

 

Pala e cila bënë marrjen e tërthortë në pyetje të dëshmitarit pyetjet duhet ti parashtroje në pajtim 

me rregullat për procedimin e provave dhe të pyes dëshmitarin të konfirmoje ose të mohoje një 

fakt, ti parashtroje dëshmitarit pyetje të cilat shqyrtojnë besueshmërinë e dëshmisë se dëshmitarit 

apo paragjykimet që dëshmitari mund ti ketë. Provat materiale të përdorura gjatë marrjes se 

tërthortë në pyetje duhet të identifikohen qartë për gjykatën dhe përdorimi i provës se tillë 

shënohet në procesverbal.  

 

 

5.7 Metodat e të shpjeguarit  

 

Gjatë këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike të përcjella me shembuj praktik. Pjesëmarrësve do t’iu jepen shembuj 
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praktik, ashtu që pasi që ata të ndahen në grupe, ta studiojnë rastin, të japin mendimin e tyre 

lidhur me atë se çka është marrja e drejtpërdrejtë në pyetje, marrja e tërthortë në pyetje, rimarrja 

në pyetje. Në këtë mënyrë secili nga pjesëmarrësit do të jetë i familjarizuar me temën e shpjeguar 

dhe do të jetë aktivë gjatë gjithë kohës, duke marr pjesë në diskutime me pjesëmarrësit tjerë dhe 

me vetë prezantuesin pas çdo prezantimi dhe ushtrimi.  

 

 

5.8 Pritjet nga pjesëmarrësit  

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë orës, duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të 

këtij programi. Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje 

dhe sugjerime gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi. Ata do të angazhohen në aktivitete të 

ndryshme si diskutime, debate, punë në grupe, do të merren me raste për studim etj.  
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6. Roli i Prokurorit në fjalën përfundimtare, fjala përfundimtare e prokurorit të shtetit dhe  

përmbajtja e fjalës përfundimtare (neni 353) 

 

6.1 Hyrje  

 

Duke pasur parasysh vëllimin e temës qe do te trajtohet ne ketë modul dhe kohën e kufizuar për 

trajnim, gjatë trajnimit do të synoj që pjesëmarrësit të njoftohen, me rolin e Prokurorit ne 

shqyrtimin gjyqësor sipas Kodit te Procedurës Penale të Republikës se Kosovës. 

 

Gjithashtu do të njoftohen edhe me rolin e prokurorit ne shqyrtimin gjyqësor qe rregullohet me 

kapitullin XIX të KPPRK (nenet: 285 – 358).   

 

Po ashtu pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me kompetencën obligimet dhe autorizimet 

e prokurorit në të gjitha fazat e shqyrtimit gjyqësor dhe rolin e prokurorit ne fjalën përfundimtare 

(neni 353).Gjithashtu do te mësojnë se çka përmban fjala përfundimtare e prokurorit.  

 
 

6.2 Objektivat trajnuese  

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Identifikojnë parimet themelore që duhet të përmbahet në procedurën penale; 

- Zbatojnë drejtë fjalën përfundimtare të prokurorit dhe çka duhet të përmbajë ajo.  

 
 
6.3  Roli i Prokurorit në fjalën përfundimtare, fjala përfundimtare e prokurorit të shtetit 

dhe përmbajtja e fjalës përfundimtare (neni 353) 

 

Fjala përfundimtare (pretenca) e Prokurorit te Shtetit përmban (neni 353): 

 

- vlerësimin e provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor; 

- shpjegimin e konkluzioneve mbi faktet e rëndësishme; 

- arsyetimin për përgjegjësinë penale të të akuzuarit dhe 

- propozimin për rrethanat lehtësuese dhe rënduese; 

 

Në kuadër të fjalës përfundimtare, prokurori i shtetit mund  të propozoje shqiptimin e: 

  

- vërejtjes gjyqësore dhe 

- dënimet alternative:  

- dënimin me kusht;  

- gjysme lirinë dhe  

- urdhrin për pune në dobi të përgjithshme 

 

Përndryshe, në kuadër të kësaj fjale përfundimtare  prokurori i shtetit mund të rekomandojë: 

 

- kufijtë e dënimit; 

- qortimin gjyqësor; 

- një dënim alternativ; 
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por, me kusht që i akuzuari si dëshmitar bashkëpunues të ketë pranuar fajësinë në bazë të 

marrëveshjes mbi fajësinë. 

 

Pra, rekomandimi i dhenëkushtëzohet me cilësinë e të akuzuarit si dëshmitare bashkëpunues i cili 

ka pranuar fajësinë me negocimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë.     

 

Prokurori i shtetit, me të përfunduar fjalën përfundimtare mbrojtësi dhe i akuzuari,  kanë  të drejte 

të përgjigjen në mbrojtjen, përkatësisht pretendimet e të akuzuarit.  

 

Prokurori i shtetit mund të tërhiqet nga akuza nga hapja e shqyrtimit gjyqësor deri në përfundim 

të tij (neni 363). Me terheqjen e Prokurorit te Shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor pason aktgjykimi 

refuzues. 

 

Prokurori i shtetit merre pjese ne shqyrtimin gjyqësor me rastin e shpalljes se aktgjykimit. 

 

Mirëpo, para caktimit apo abrogimit te paraburgimit prokurori i shtetit paraqet mendimin e vet 

(neni 367). 

 

Përndryshe, kundër aktgjykimit të shpallur, prokurori i shtetit ka mundësi të paraqes ankese si në 

dem ashtu edhe në dobi të të akuzuarit duke iu referuar bazave ankimore (nenet 381 dhe 383). 
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Hyrje 

 

Në këtë modul do të jepen shpjegime në përgjithësi për mjetet juridike që i ushtron prokurori 

publik, në fazën e hetimeve, kundër aktvendimeve të gjyqtarit të procedurës paraprake dhe në 

procedurën përgatitor. Ankesës kundër aktgjykimeve dhe aktvendimeve në shkallën e parë dhe 

për ushtrimin e mjeteve juridike të jashtëzakonshme.  

 

 

Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Përpilojnë mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike, që sipas KPP, prokurori i 

shtetit është i autorizuar dhe atë:  ankesë kundër aktvendimeve të gjyqtarit të procedurës 

paraprake, gjyqtarit për të mitur, gjyqtarit të vetëm apo kryetarit të  trupit gjykues pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar; 

- Përpilojnë ankesë kundër aktgjykimit dhe  aktvendimeve të  gjykatës themelore  dhe  

aktgjykimeve të gjykatës së apelit, në rastet e parapara më KPP dhe; 

- Përpilojnë mjetet e jashtëzakonshme juridike. 

 

 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Gjatë këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike të përcjella më shembuj  konkret,  në mënyrë që secili nga pjesëmarrësit të 

jetë i familjarizuar me temën e shpjeguar dhe të jetë aktivë gjatë gjithë kohës, duke marr pjesë në 

diskutime me pjesëmarrësit tjerë dhe më vetë prezantuesin pas çdo prezantimi dhe ushtrimi. 

 

 

Pritjet nga Pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë orës duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime, në mënyrë që më pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të këtij 

programi. 

 

Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritët që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe sugjerime 

gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi. 

 

 

Burimet 

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar nga Ligjëruesi edhe nga: 

 

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës; 

- Kodi i Procedurës Penale; 

- E drejta e procedurës penale, dr. Ejup Sahiti, e Rexhep Murati  botim i vitit 2013; 

- Komentari i Ligjit të Procedurës penale, dr. Tihomir Vasileviq. 
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Përmbledhje 

 

Në ketë modul kemi diskutuar për qëllimin e modulit, objektivat mësimore, metodat e të 

shpjeguarit, pritjet nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të cilat mund të mësohet lidhur më 

ushtrimin e mjeteve juridike nga ana e prokurorit publik sipas Kodit të Procedurës  Penale. 

 

Gjithashtu gjatë këtij moduli janë marrë edhe sugjerime nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të 

shpjeguarit dhe shtjellimit te moduleve në përgjithësi në vazhdimësi. 
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1. Përpilimi i ankesës nga prokurori i shtetit kundër aktvendimeve të gjyqtarit të 

procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit gjykues pas mbajtjes 

së seancës  fillestare apo të gjyqtarit për të mitur 

 

1.1 Hyrje 

  

Në  këtë modul do të jepen shpjegime në përgjithësi për ankesën që e ushtron prokurori i shtetit, 

kundër aktvendimeve të gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit për të mitur në procedurën 

përgatitore, gjyqtarit të vetëm dhe kryetarit të trupit gjykues pas seancës  fillestare.  

 

 
1.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të 

 

- Përpilojnë ankesën që e ushtron prokurori shtetit kundër aktvendimeve të gjyqtarit në 

procedurës paraprake, gjyqtarit për të mitur në procedurën përgatitore, gjyqtarit të vetëm 

dhe kryetarit të trupit gjykues pas seancës fillestare; 

- Zbatojnë drejtë prcedurën e paraqitjes së ankesës; 

- Zbatojnë drejtë procedurën lidhur më ankesë kundër aktvendimit në Gjykatën e Apelit; 

- Zgjerojnë njohurit arsyet e ankesës kundër aktvendimit dhe  

- Zgjerojnë njohuritë lidhur me vendimet mbi ankesën kundër aktvendimeve. 

 

 

1.3  Përpilimi i mjeteve juridike nga ana e prokurorit  të shtetit 

 

Zyra e prokurorit të shtetit si organ i pavarur e përgjegjës për hetimin e veprave penale, për 

ushtrimin e ndjekjes penale ndaj personave të akuzuar për kryerjen e veprave penale që ndiqen 

sipas detyrës zyrtare apo sipas propozimit të dëmtuarit, në faza të ndryshme të procedurës penale, 

në punën e tij ndodhë që mos të jetë i kënaqur më vendimet gjyqësore, andaj në rastet e lejuara 

sipas KPP, ushtron mjetet juridike. Mjetet juridike që i ushtron prokurori i shtetit sipas KPP, 

ndahen në mjete te rregullta dhe të jashtëzakonshme. 

 

Mjet i rregullt juridik kundër vendimeve gjyqësore është ankesa, kurse mjete të jashtëzakonshme 

juridike janë: kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, kërkesa për rishikimin e procedurës penale 

dhe kërkesa për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit. Kur kemi të bëjmë më ankesën si mjet i 

rregullt juridike, duhet të bëjmë dallimin në mes të ankesës së ushtruar kundër aktvendimeve të 

gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit për të mitur në fazën e  procedurës përgatitore,  

ankesës kundër aktvendimeve të gjyqtarit të vetëm apo kryetarit të trupit gjykues pas seancës 

fillestare. Kundër aktvendimeve të gjyqtarit të procedurës paraprake si dhe aktvendimeve të tjera 

gjyqtarit të vetëm apo kryetarit të trupit gjykues  vendos  kolegjit i  gjykatës së apelit. Çështja e 

ushtrimit të ankesës kundër aktvendimeve, është e rregulluar më dispozitat e KPP. 

 

Mirëpo KPP, parasheh raste që nuk lejohet ankesa kundër aktvendimit, p.sh. aktvendimit mbi 

bashkimin e procedurës, aktvendimeve gjatë shqyrtimit gjyqësor, këto aktvendime mund të 

atakohen vetëm më ankesë kundër aktgjykimit. 

 

Në përgjithësi afatet për ankesë kundër aktvendimeve është 3 ditë, por KPP, parasheh edhe afate 

më shkurtë apo edhe më të gjatë se tri ditë. Kështu ankesa kundër aktvendimit për caktimin e 

paraburgimit është 24 orë nga koha e pranimit të aktvendimit, kurse kundër aktvendimeve të 



468 

 

gjykatës ku shqiptohen masa të ndryshme për të mitur është 8 ditë. Pra Kodi i Procedurës Penale, 

parasheh detale se kur mund të ushtrohet ankesë kundër aktvendimeve dhe afatin për ushtrimin e 

ankesës. 

 

Aktvendimet e gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit 

gjykues ose trupit gjykues mund të ankimohen kur ai aktvendim shkel: 

 

- Të drejtën e cila i njihet palës më Kushtetutën e Republikës së Kosovës; 

- Të drejtën  thelbësore të palës të paraparë më Kodin e Procedurës Penale; 

- Të drejtën thelbësore të palës  të paraparë më ndonjë  ligj tjetër të Kosovës dhe 

- Të drejtën  procedurale e që ka për qëllim garantimin e të drejtës  nga nën paragrafët 1.1 deri  

1.3 të cekura më lartë. 

 

Pala e cila ushtron ankesë kundër aktvendimit të gjykatës themelore  duhet të demonstroj se 

shkelja  e së drejtës i shkakton  asaj dëm të  parevokueshëm. Nëse ankesa nuk është në pajtim më 

bazat dhe arsyen e cekur më lartë, Gjykata e Apelit mund ta hedhë ankesën. Parimisht lidhur më 

ankesa vendos Gjykata e Apelit , vetëm në raste të caktuara nëse KPP  parasheh ndryshe. Gjykata 

kur të vendos lidhur më ankesa mund të marr këto vendime: 

 

- që të hedhet ankesa si e pa afatshme ose të pa pranueshme, ta refuzoj si të pa bazuar, ta 

aprovoj ankesën dhe ta ndryshoj aktvendimin, ta anuloj dhe çështjen ta kthejë në rivendosje. 
 

Gjykata kur vendos lidhur më ankesën kundër aktvendimit mbi hedhjen e aktakuzës, gjykata 

mund ta refuzoj ankesën e tillë më aktgjykim nëse mëson se ka arsye për aktgjykim të ti mandej 

ankesa kundër aktgjykimeve të gjykatës së shkallës së parë dhe gjykatës së apelit (në raste e 

parapara më KPP) për madhorët është 15 ditë, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Kurse 

kundër aktvendimeve të gjykatës kur të miturve u shqiptohen masa të ndryshme  si  të diversitetit, 

për pushimin e procedurës në shqyrtimin gjyqësor, aktvendimit mbi shqiptimin e masave 

edukuese, kundër aktgjykimit për shqiptimin e dënimit dhe aktgjykimit apo aktvendimit mbi 

shqiptimin e masave e trajtimit të detyrueshëm dhe dënimeve plotësuese, afati i ushtrimit të 

ankesës është 8 ditë.  

   

Personat që kanë të drejtën në ankesë kundër aktgjykimit është paraparë në nenin 381 par. 1  të 

KPP, e ata janë: prokurori i shtetit, i akuzuari, mbrojtësi, përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i 

dëmtuari. Sipas paragrafit 2 të të njëjtit nen, prokurori i shtetit mund të ushtroj ankesë si në dëm 

ashtu edhe në dobi të te akuzuarit.  

 

I dëmtuari mund të ushtroj ankesë ndaj aktgjykimit vetëm për vendimet e gjykatës lidhur  me 

sanksionet penale  për veprat penale kundër jetës e trupit, kundër integritetit seksual, kundër 

sigurisë së trafikut publik dhe shpenzimet e procedurës penale. Po ashtu ankesë mund të paraqesin 

edhe personat pasuria e të cilëve është konfiskuar ose nga i cili është konfiskuar dobia pasurore  e 

fituar më vepër penale, si dhe personi juridik, pasuria e të cilit është konfiskuar. Pasi që 

aktgjykimi apo aktvendimi i gjykatës te ketë  marr formën e prerë, mund të ushtrohen mjetet e 

jashtëzakonshme juridike, kërkesa për rishikimin e procedurës, kërkesa për zbutjen e 

jashtëzakonshme të dënimit dhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. 
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1.4 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi do tu ofrohen shembuj praktik të cilët do tu shpërndahen pjesëmarrësve, të 

cilët pas punës në grupe do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të 

fokusohen tek baza e ankesës, arsyetimi dhe  propozimi që duhet dhënë, secili grup veç e veç. 

 

 

1.5  Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime  në përgjithësi që pjesëmarrësit të dinë që të përpilojnë 

ankesën që e ushtron prokurori shtetit kundër aktvendimeve të gjyqtarit në procedurës paraprake, 

gjyqtarit për të mitur në procedurën përgatitore, gjyqtarit të vetëm dhe kryetarit të trupit gjykues 

pas seancës fillestare: 

 

- Procedura e paraqitjes së ankesës; 

- Procedura  lidhur më ankesë kundër aktvendimit në Gjykatën e Apelit; 

- Arsyet e ankesës kundër aktvendimit dhe; 

- Vendimet mbi ankesën  kundër aktvendimeve. 
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2. Përpilimi i ankesës nga prokurori shtetit kundër aktgjykimit për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, neni 384 të KPPK 

 

2.1 Hyrja 

 

Në këtë  prezantim pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur me përpilimin e ankesës kundër 

aktgjykimit të gjykatës themelore dhe aktgjykimeve të gjykatës së apelit në rastet e parapara më 

KPP, kur kemi të bëjmë më shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, përmbajtjen e 

ankesës, formën e saj, bazën ligjore, afatin për ushtrimin e ankesës, kujt i adresohet në sa kopje, 

propozimet në ankesë dhe mundësitë e vendosjes së gjykatës lidhur me ankesë. 

 

 
2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

-  

- Përpilojnë ankesën kundër aktgjykimit të gjykatës themelore dhe aktgjykimeve të gjykatës së 

apelit në rastet e parapara më KPP; 

- Zbatojnë drejtë bazën ligjore për përpilimin e ankesës; 

- Zgjerojnë njohurit lidhur me propozimet që duhet bërë në ankesë; 

- Zgjerojnë njohurit për mundësitë e vendosjes së gjykatës lidhur më ankesë. 

 

  

2.3 Përpilimi i ankesës nga prokurori shtetit kundër aktgjykimit për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale 
 

Kundër aktgjykimeve të gjykatës së shkallës së parë dhe gjykatës së apelit (në raste e parapara më 

KPP) personat e autorizuar më KPP, kanë të drejtë ankese në afat 15 ditë, nga dita e dorëzimit të 

kopjes së aktgjykimit. Kurse kundër aktvendimeve të gjykatës kur të miturve u shqiptohen masa 

të ndryshme si të diversitetit, për pushimin e procedurës në shqyrtimin gjyqësor, aktvendimit mbi 

shqiptimin e masave edukuese, kundër aktgjykimit për shqiptimin e dënimit dhe aktgjykimit apo 

aktvendimit mbi shqiptimin e masave e trajtimit të detyrueshëm dhe dënimeve plotësuese, afati i 

ushtrimit të ankesës është 8 ditë.  

 

Personat që kanë të drejtën në ankesë kundër aktgjykimit është paraparë në nenin 381 par. 1  të 

KPP, e ata janë: prokurori i shtetit, i akuzuari, mbrojtësi, përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i 

dëmtuari. Sipas paragrafit 2 të te  njëjtit nen, prokurori i shtetit mund të ushtroj ankesë si në dëm 

ashtu edhe në dobi të te akuzuarit.  

 

I dëmtuari mund të ushtroj ankesë ndaj aktgjykimit vetëm për vendimet e gjykatës lidhur  me 

sanksionet penale  për veprat penale kundër jetës e trupit, kundër integritetit seksual, kundër 

sigurisë së trafikut publik dhe shpenzimet e procedurës penale. Po ashtu ankesë mund të paraqesin 

edhe personat pasuria e të cilëve është konfiskuar ose nga i cili është konfiskuar dobia pasurore  e 

fituar më vepër penale, si dhe personi juridik, pasuria e të cilit është konfiskuar. Pasi që 

aktgjykimi apo aktvendimi i gjykatës te ketë  marr formën e prerë, mund të ushtrohen mjetet e 

jashtëzakonshme juridike, kërkesa për rishikimin e procedurës, kërkesa për zbutjen e 

jashtëzakonshme të dënimit dhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 

Prokurori i shtetit si palë në procedurë, ka të drejtë të ushtroj ankesë kundër aktgjykimeve të 

gjykatës, në dëm dhe dobi të te akuzuarit. Përveç prokurorit publik të drejtë ankese kanë i 
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akuzuari, mbrojtësi i të akuzuarit, përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i dëmtuari (neni 381 par .1 

të KPP). 

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par. 1 nën par. 1 .1 deri 1. 12 

të KPP, janë shkelje absolute të procedurës penale, ndërsa shkelja nga paragrafi 2  nën paragrafët 

1.1 dh 1.2 i këtij neni paraqet shkelje relative të procedurës penale. Kur kemi të bëjmë më shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale-absolute të aktgjykimit, me rastin e ankesës çdo herë 

gjykata e shkallës së dytë, aktgjykimin e anulon dhe lëndën e kthehen në rigjykim, kurse të 

shkeljet relative aktgjykimi anulohet vetëm në rastet kur shkelja ka ndikuar ose ka mundur të 

ndikojë në marrjen e  aktgjykimit të ligjshëm dhe të drejtë. Derisa shkeljet absolute të procedurës 

penale janë të shprehimisht të parapara në nenin 384 par.1 nën paragrafët 1.1 deri 1.12  të KPPK, 

shkeljet relative nga par. 2 janë të përgjithësuara në KPPK. 

 

Kur ushtrohet ankesë kundër aktgjykimit, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, në ankesë propozohet çdo herë që aktgjykimi të anulohet dhe lënda të kthehet 

në rigjykim. 

 

Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par.1 nën par. 1.1 të KPPK, 

qëndron kur përbërja e gjykatës nuk ka qenë në pajtim me ligjin ose kur në marrjen e aktgjykimit 

ka marrë pjesë gjyqtari ose gjyqtari porotë në procedurën e të miturve i cili nuk ka qenë i 

pranishëm në shqyrtimin gjyqësor ose kur me vendim të formës së prerë është përjashtuar nga 

gjykimi. Ankesa ushtrohet për këtë arsye, kur trupi gjykues nuk ka qenë në pajtim me ligjin, p.sh. 

në çështjen penale ku për vepër penale parashihet dënimi mbi 10 vite gjykon gjyqtari individual, 

ose trupi gjykues për të mitur nuk ka qenë në përbërje sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur (neni 

51).  

 

Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par .1 .1 nën par 1. 2 të KPP, 

konsiderohet në rastet kur në shqyrtimin gjyqësor ka marrë pjesë gjyqtari ose gjyqtari laik i cili 

është dashur të përjashtohet (neni 39 KPP). Neni 39 i KPP, ka paraparë rastet kur gjyqtari apo 

gjyqtari laik duhet të përjashtohet. Sipas KPP palët menjëherë kur gjyqtari apo kryetari i trupit 

gjykues, shpallë përbërjen e trupit gjykues, nëse ekzistojnë ndonjëra nga shkaqet e parapara në 

nenin 39 të KPP,  duhet të bënë propozim për përjashtimin e tyre menjëherë pa filluar shqyrtimi 

gjyqësor. Andaj nëse refuzohet kërkesa e  palës e ekzistojnë arsyet për përjashtim, është bazë e 

mirë për ankesë kundër aktgjykimit. Për këtë bazë të ankesës palët mundë të ushtrojnë ankesë  

edhe pas shpalljes së aktgjykimit, nëse për këto arsye palët  kanë mësuar më vonë.  

 

Prokurori  i shteti duhet të ushtroj ankesë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par .1 nën paragrafi 1.3 i KPP, në rastet kur shqyrtimi gjyqësor 

është mbajtur pa personat, prania e të cilëve në shqyrtimin gjyqësor kërkohet sipas ligjit, ose kur 

të akuzuarit, mbrojtësit pavarësisht nga kërkesa e tij, i është mohuar  përdorimi i gjuhës  së vet në 

shqyrtimin gjyqësor dhe përcjellja e shqyrtimit gjyqësor në gjuhën e tij (neni 14 i KPPK).  Shkelja 

e parë sipas paragrafit të përmendur është kur shqyrtimi gjyqësor mbahet pa praninë e personave, 

prania e të cilëve në shqyrtimin kryesor kërkohet më ligj. Këtu bëhet fjalë për pranin e palëve në 

procedurë, prokurorit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij. 

 

 Shkelja e dytë sipas paragrafit 3 të nenit të cekur më lartë ekziston kur palëve në procedurë,  

gjykata pavarësisht kërkesës së tyre, i është mohuar e përdorimi i gjuhës së vet në shqyrtimin 

kryesor dhe përcjellja e shqyrtimit gjyqësor në gjuhën e tij. Prokurori i shtetit mund që kundër një 

aktgjykimi të ushtroj ankesë për shumë shkelje esenciale apo për shumë arsye tjera ligjore, p.sh. 

për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, vendimit mbi dënim apo për 
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shkak të shkeljes së ligjit penal dhe të jep propozim në ankesë në dy alternativa. Varësisht prej 

arsyeve të ankesës. 

 

Kur ankesës i janë bashkangjitur prova të reja, atëherë në ankesë  duhet të arsyetoj, pse këto prova 

nuk janë paraqitur në shqyrtimit gjyqësor. Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale, 

nga neni 384 par. 1 nën par. 1.4 të KPP, qëndron kur gjykata përjashton publikun nga shqyrtimi 

gjyqësor në kundërshtim më ligjin. Parimi i publicitetit të shqyrtimit gjyqësor është njëkohësisht 

edhe parim kushtetues. 

 

Shqyrtimit gjyqësore në gjykata janë publike, por në KPP dhe me Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës është paraparë se më qëllim të ruajtjes së sekretit, moralit, rendit, interesave të te miturit, 

është paraparë mundësia që në shqyrtime gjyqësore të përjashtohet publiku. Publiciteti i 

shqyrtimeve gjyqësore nënkupton të drejtën e palëve, të dëmtuarit, përfaqësuesit të tij, mbrojtësit 

dhe personave të tretë, të prezantojnë në shqyrtimin kryesor dhe me rastin e shpalljes së 

aktgjykimit. 

  

Kur flitet për përjashtimin e publikut, nuk nënkupton në përjashtimin e palëve në procedurë, të 

dëmtuarit, përfaqësuesit apo mbrojtësit që e përfaqëson por të personave të tretë që marrin pjesë 

në shqyrtimin kryesor. Nuk kuptohet si shkelje absolute nëse në kundërshtim me ligjin nuk është 

përjashtuar publiku. Shkelja nga nën paragrafi i 1.4 i nenit të përmendur ekziston, në rastet kur 

kanë ekzistuar arsyet për përjashtimin e publikut, publiku është përjashtuar, por gjykata nuk ka 

marrë aktvendim. Aktvendimi për përjashtimin e publikut gjykata e merr pas dëgjimit të palëve, 

aktvendimi duhet të jetë i arsyetuar dhe publikisht i shpallur. Trupi gjykues mundet që në fillim të 

procedurës të marrë një aktvendim të tillë sipas detyrës zyrtare apo edhe me propozimin e palëve, 

për krejt shqyrtimin kryesor apo një pjesë të shqyrtimit. 

 

Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën par.1. 5 të KPP, 

konsiderohet në rastet kur gjykata ka shkelur dispozitat e procedurës penale lidhur me çështjen 

nëse ekziston akuza e paditësit të autorizuar, propozimi i të dëmtuarit ose leja e organit publik 

kompetent. Më akuzë nënkuptohet vetëm aktakuza e cila ka marrë formën e prerë. Që do të thotë 

se gjykata  ka caktuar shqyrtimin gjyqësor. Akuzë nuk ka nëse është ushtruar nga ana e paditësit 

të pa autorizuar, ose procedura është vazhduar pasi që paditësi ma parë për të njëjtën vepër ka 

hequr dorë. Kjo shkelje ekziston edhe në rastet kur prokurori i shtetit ka ngritur aktakuzë për 

vepër penale ku ndjekja bëhet sipas propozimit të te dëmtuarit e ky propozim nuk ekziston ose i 

dëmtuari është shprehur se nuk dëshiron që  i pandehuri të ndiqet penalisht. 

 

Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën paragrafi 1.6 i KPP, 

konsiderohet nëse aktgjykimin e ka marrë gjykata e cila nuk ka kompetencë lëndore për gjykimin 

e çështjes ose kur gjykata gabimisht ka refuzuar akuzën për shkak të mos kompetencës lëndore.  

Zakonisht shkelje të tillë mund të bëjnë gjykatat të cilat më aktgjykim vendosin për vepra penale 

të cilat  nuk janë në kompetencën e tyre  lëndore. Për shembull nëse gjatë gjykimit në gjykatën 

themelore-departamenti i përgjithshëm, një të akuzuari për vepër penale lëndim i rëndë trupor, 

prokurori në fjalën përfundimtare e ndryshon kualifikimin juridik në tentim vrasje e gjyqtari i 

vetëm e gjykon.  

 

Rast tjetër i shkeljes esenciale kishte meqenëse gjykata për shkak të mos kompetencës reale  p.sh. 

Departamenti i përgjithshëm  ,gabimisht e refuzon akuzën, në vend që të ia dërgoj në kompetencë 

departamentit të krimeve të rënda. Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga 

neni 384 par. 1 nën par. 1.7,1. 8 e 1.9 të KPP, mund të vijnë shprehje, me rastin e marrjes së 

aktgjykimit nga ana e gjykatës. Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 
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384 par. 1 nën par. 1. 7 deri 1.9 të KPP, janë shkelje absolute të procedurës penale. Shkelja 

esenciale e dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par. 1 nën par. 1.7 të KPP, qëndron  

kur gjykata  me aktgjykim nuk e ka gjykuar plotësisht lëndën e akuzës.   

 

Kjo shkelje konsiston në rastet kur gjykata për ndonjë pikë të akuzës nuk ka vendosur, kështu që 

gjykata me aktgjykim nuk e ka zgjidhur akuzën në tërësi. Gjykata me aktgjykim duhet të vendos 

për të gjitha pikat e akuzës. Më akuzë në këtë rast kuptohet edhe akuza e ndryshuar apo e zgjeruar 

në shqyrtimin gjyqësor. Akuza është gjykuar plotësisht në rastet kur gjykata ka gjetur se në 

veprimet e të akuzuarit në vend të shumë veprave penale, gjen se ka të bëjë me një vepër penale 

në vazhdim apo një vepër penale e ka konsumuar veprën tjetër penale. Në këto raste mund të 

ushtrohet ankesë për shkak të shkeljes së ligjit penal. 

 

Akuza nuk është gjykuar plotësisht edhe në rastet kur një i akuzuar është akuzuar për vepra penale 

si madhor por edhe si i mitur, kur gjykata ka vendosur akuzën vetëm për veprat penale që i ka 

kryer si madhor, kurse për veprat penale që i ka kryer si i mitur nuk ka vendosur fare. Shkelja 

esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën paragrafi 1. 8 të KPP, 

qëndron në rastet kur gjykata aktgjykimin e bazon në provë të pa pranueshme. 

 

 

Kjo shkelje bëhet në rastet kur hetuesit e policisë gjyqësore apo prokurori  i shtetit gjatë hetimeve 

ka siguruar prova në kundërshtim më KPP, e në bazë të tyre ka ushtruar aktakuzën. E këto prova 

gjyqtari i vetëm apo kryetari i trupit gjykues nuk i ka veçuar më aktvendim si prova të pa 

pranueshme në seancën fillestare apo të dytë. Ashtu që pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor 

gjykata e bazon aktgjykimin në prova të pa pranueshme. Prova të papranueshme janë deklaratat e 

dëshmitarëve, të pandehurve të cilat para se të merren në pyetje në procesverbal, të njëjtit nuk 

janë njoftuar lidhur më paralajmërimin nga neni 125 të KPP, nuk janë  udhëzuar për të drejtat dhe 

obligimet e tyre, që i kanë sipas KPP, ose p.sh. aktgjykimi bazohet në masat e hetimit të fshehtë 

që i ka lëshuar prokurori publik, e sipas ligjit është dashtë të sigurohen sipas urdhëresës së 

gjykatës, aktgjykimi bazohet në deklaratën e dëshmitarit të dhënë para prokurorit të shtetit, pa 

prezencën e të pandehurit apo mbrojtësit, e një deklaratë e tillë lexohet në shqyrtimin kryesor nga 

ana e gjykatës pa pëlqimin e të akuzuarit etj. Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale 

nga neni 384 par .1 nën par. 1.9 të KPP, qëndron në rastin kur i akuzuari thirrur të pranoj fajësinë, 

nuk e ka pranuar fajësinë për tërë akuzën ose ndonjë pikë të saj dhe është marrë në pyetje para 

prezantimit të provave. 

 

Kjo nënkupton se prokurori i shtetit, në rastet kur i akuzuari i njoftuar nga ana e gjykatës për 

mundësin e pranimit të fajësisë, nuk ka pranuar fajësinë për tëra pikat  akuzës apo ndonjë pikë të 

saj dhe gjykata e merr në pyetje para administrimit të provave, ka bazë të mirë për të ushtruar 

ankesë për shkelen esenciale të dispozitave penale nga neni 384 par. 1 nën par. 1.9 i KPP. Kjo nga 

arsyeja se në raste të tilla konsiderohet se i akuzuari nuk ka pranuar fajësinë dhe së pari duhet të 

administrohen të gjitha provat e pastaj të merret në pyetje i akuzuari. Shkelja esenciale e 

dispozitave të procedurës penale, nga neni 384  par. 1 nën par. 1.10 të KPP, qëndron kur gjykata  

më aktgjykim  ka  tejkaluar akuzën . 

 

Akuza është tejkaluar atëherë kur gjykata më aktgjykim gjykon për një ngjaje tjetër nga e kaluara 

ose përshkrim tjetër të gjendjes së fakteve, e jo në përshkrimi e dhënë në akuzën  e parë apo të 

ndryshuar në shqyrtimin kryesor. Në këtë rast kemi të bëjmë më ndryshimin e identitetit objektiv 

të akuzës. Përveç ndryshimit të identitetit objektiv të akuzës. Mund të ndodhë edhe ndryshimi i 

identitetit subjektiv të akuzës, në rastet kur me akuzë akuzohet personi A, kurse gjykata e shpallë 
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fajtor personin B. Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 384  par .1 nën 

paragrafi 1.11 të KPP, qëndron në rastet kur gjykata me aktgjykimi ka shkelur dispozitat e nenit 

39 të KPP. Kjo shkelje bëhet në rastet, kur kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ka 

ushtruar ankesë vetëm i akuzuari dhe në rastet kur ky aktgjykim anulohet nga gjykata e shkallës 

së dytë, në rigjykim aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, sa i përket vlerësimit juridik dhe 

sanksionit penal nuk mund të te ndryshohet në dëm të tij, kurse gjykata e shpall fajtor për vepër 

penale ma të rëndë apo i shqipton dënim më të ashpër. 

 

Kjo shkelje kishte me ndodhë p.sh. kur personi A është shpallur fajtor nga gjykata e shkallës së 

parë, për vepër penale lëndim i rëndë trupor me pasoja, kundër të cilit aktgjykim ka ushtruar 

ankesë vetëm i akuzuari dhe në rastin kur ky aktgjykim është anuluar nga gjykata e shkallës së 

dytë, në rigjykim gjykata e shkallës së parë e shpallë fajtor për vrasje në tentativë dhe i shqipton 

dënim më të rëndë. 

 

Prokurori ushtron ankesë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës nga neni 

384 par. 1 nën par. 1.12 i KPPK, në rastet kur  aktgjykimi nuk është  përpiluar në pajtim më nenin 

370 të KPP. P sh. Kur më aktgjykim një i akuzuar është shpallur fajtor për shumë vepra penale, 

gjykata nuk ka caktuar dënimet për çdo vepër veç e veç ,e pastaj të shqiptoj dënim burgu unik, 

por i ka shqiptuar dënimin më burg unik, nuk ka dhënë arsyeja për çdo vepër penale veç e veç, 

gjykata nuk ka dhënë arsyeja se cilat fakte i konsideron të vërtetuara apo të pa vërtetuara,  nuk ka 

dhënë arsyeja  lidhur më përgjegjësin penale të te akuzuarit, rrethanat që kanë ndikuar në dënimin 

e shqiptuar, nuk ka dhënë arsyer lidhur më kualifikimin juridik, për më sendet e konfiskuara, 

shpenzimet e procedurës penale,  lidhur më arsyet e lirimit apo refuzimit të aktakuzës, kur arsyet e 

dhëna lidhur më faktet vendimtare janë të pakuptueshëm, kundërthënës më përmbajtjen e 

dëshmive të dëshmitarëve apo mbrojtjen e të pandehurve të dhënë në procesverbale në hetime apo 

në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Pra siç shihet rrethi i shkeljeve është i gjerë dhe i shumë i ndryshëm. Aktgjykimi është i 

pakuptueshëm në rastet kur në dispozitiv të aktgjykimit, ku për fajësinë  kërkohet dashja, e dashja 

nuk ceket në dispozitiv të aktgjykimit. Në rastet kur qartë shihen kundërthëniet në mes të 

dispozitivit të aktgjykimit me arsyetimin, mos pajtueshmëria në mes të procesverbalit mbi 

këshillim e votim lidhur me dënimin dhe aktgjykimit të shpallur publikisht. 

 

Aktgjykimi është kundërthënës me vetveten dhe arsyet e aktgjykimit, në rastet kur lartësia e dëmit 

si element i veprës penale është vërtetuar në aktgjykim, kurse kompensimi i dëmit apo marrja e 

përfitimit të kundërligjshëm nuk është caktuar me të njëjtin aktgjykim. Kjo shkelje ekziston edhe 

në rastet kur në dispozitiv të aktgjykimit ceket shuma e saktë e përfitimi më vepër penale, kurse 

gjykata të dëmtuarin i cili ka kërkuar kompensimin e dëmit, gjykata për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike i udhëzon në kontest civil, ose kur në arsyetim të aktgjykimit ceket se nuk është 

vërtetuar lartësia e saktë e dëmit. Ankesa  për shkeljen e cekur më lartë ushtrohet edhe në rastet 

kur aktgjykimi nuk ka arsye. Një shkelje e tillë bëhet kur aktgjykimi fare nuk ka arsye lidhur më 

faktet vendimtare, nuk ka analizë të provave se cilat faktet i ka vërtetuar prej provave të 

analizuara. Kjo shkelje bëhet në rastet kur gjykata në aktgjykim vetëm i përmend provat, pa bërë 

analizën e tyre, apo bënë përshkrimin e deklaratave të te  akuzuarve, dëshmitareve, ekspertit pa 

dhënë arsyeje se cilat fakte i ka  vërtetuar për të marrë  një  aktgjykim të tillë. 

 

Kundërthënie e konsiderueshme ndërmjet asaj që paraqitet në arsyetimin e aktgjykimit lidhur më 

përmbajtjen e shkresave ose të procesverbaleve për deklarimet e dhëna në procedurë dhe vetë 

këtyre shkresave dhe procesverbaleve, ekziston në raste kur arsyetimi i aktgjykimit nuk përputhet 

më përmbajtjen e provave çoftë formale apo materiale, p.sh. në aktgjykim thuhet se i akuzuari ka 
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pranuar veprën penale, kurse nga përmbajtja e procesverbalit të shqyrtimit  gjyqësor rrjedhë se i 

akuzuari nuk e pranon veprën penale. Prokurori i shtetit mund që kundër një aktgjykimi të ushtroj 

ankesë për shumë shkelje esenciale apo për  arsye tjera ligjore, p.sh. për shkak të vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, vendimit mbi dënim apo për shkak të shkeljes së ligjit 

penal dhe të jep në fund të ankesës propozim më dy alternativa. Varësisht prej arsyeve të ankesës. 

 

Ankesa kundër aktgjykimit duhet të përmbaj: 

 

- Të dhënat kundër mbi aktgjykimin i cili ankimohet, 

- Arsyet e kundërshtimit të aktgjykimit neni (382 të KPP), 

- Arsyetimin e ankesës, 

- Propozimin për anulim të tërësishëm apo të pjesshëm të aktgjykimit ose për ndryshimin e 

tij dhe  

- Nënshkrimin e ankuesit - prokurorit publik, meqenëse tema është për të. 

 

Kur ankesës i janë bashkangjitur prova të reja, atëherë ankuesi duhet të arsyetoj, pse këto prova 

nuk i ka bashkangjitur  më parë detyrohet të paraqesë faktet që synon ti vërtetoj më to. 

 

Arsyet e ushtrimit të ankesës kundër aktgjykimit, janë paraparë në nenin 383 të KPP, ato janë: 

 

- Për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale; 

- Për shkak të shkeljes së ligjit penal; 

- Për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 

- Për shkak të vendimit lidhur me sanksionet penale, konfiskimit të pasurisë të fituar me 

vepër penale, shpenzimeve të procedurës etj. 

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale janë paraparë në nenin 384 par .1 nën par. 

1.1 deri  1.12 dhe par. 2 të KPP. Ankesa duhet të përpilohet dhe i dorëzohet gjykatës që ka marrë 

aktgjykimin shkallë të parë, në afatin e paraparë, në kopje të mjaftueshme për të pandehurit, 

mbrojtësve, për gjykatë dhe një kopje për prokurori. 

 

Ankesa duhet të jetë e përpiluar mirë, e qartë, e bazuar në dispozita ligjore, duke cekur se cilat 

shkelje të dispozitave të KPP, përmban aktgjykimi i atakuar, duke i arsyetuar mirë dhe në fund 

duke bërë propozimin adekuat në ankesë. Kur prokurori i shtetit ushtron ankesë kundër 

aktgjykimit për shkak të shkeljeve esenciale, çdo herë duhet të propozoj në ankesë që aktgjykimi 

të anulohet dhe lënda të kthehet në rigjykim ose në raste kur nuk është i sigurt që gjykata do të 

aprovoj një shkelje të tillë e ankesa ka edhe baza tjera atëherë bënë propozimin alternativë, në atë 

mënyrë që nëse gjykata nuk gjen se aktgjykimi përmban shkelje esenciale, atëherë aktgjykimin ta 

ndryshoj p.sh. të akuzuarit t’i shqiptohet dënim burgu në kohëzgjatje ma të madhe. 

 

Shkelja esenciale nga neni 384 par. 2 , nën par. 1.1 dh 1.2 të KPP, qëndron vetëm në ato raste kur 

gjatë procedurës penale, duke përfshi edhe procedurën paraprake, gjykata, prokurori i shtetit dhe 

policia, gjatë procedurës nuk kanë aplikuar ndonjë dispozitë të KPP ose e kanë aplikuar 

gabimisht, kanë shkelur të drejtat e mbrojtjes dhe kjo ka ndikuar ose ka mundur të ndikoj në  

marrjen e aktgjykimit të ligjshëm dhe të drejtë.   

 

Gjykata e cila vendos në shkallë të dytë, lidhur me ankesë mundet: 

 

- Ta hedhë ankesën si të pa afatshme ose të palejuar, 

- Ta refuzoj si të pa bazuar, 
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- Ta aprovoj ankesën si të bazuar,  

- Ta ndryshoj aktgjykimin ose ta anuloj, aktgjykimin dhe lëndën ta kthej në rigjykim e 

vendosje. 

 

 

2.4 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi do tu ofrohen shembuj praktik të cilët do tu shpërndahen pjesëmarrësve, të 

cilët pas punës në grupe do të japin prezantimet e tyre lidhur me përmbajtjen dhe arsyet e ankesës. 

 

 

2.5 Përmbledhje 

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime në përgjithësi për ankesën e prokurorit të shtetit, kundër 

aktgjykimit, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni384 të 

KPP, afatin për paraqitjen e ankesës, përmbajtja e ankesës, arsyet e ushtrimit të ankesës, në sa 

kopje duhet të përpilohet dhe mundësitë e gjykatës më rastin e vendosjes lidhur më ankesë. 
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3 . Përpilimi i ankesës nga prokurori i shtetit për shkak të shkeljes së ligjit penal, për shkak 

të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak vendimit lidhur me 

sanksionin penal, konfiskimit të dobisë pasurore të fituar me vepër penale, shpenzimeve të 

procedurës penale, kërkesave pasurore juridike 

 

3.1 Hyrja 

 

Në këtë prezantim pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur më  përpilimin e ankesës nga ana e 

prokurorit të shtetit, kundër aktgjykimeve të gjykatës, për shkak të shkeljes së ligjit penal, 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të vendimit mbi sanksionin 

penal, konfiskimit të dobisë pasurore të fituar më vepër penale, shpenzimeve të procedurës 

penale, kërkesave pasurore juridike, si dhe për shkak të publikimit të aktgjykimit, si dhe njohurit 

themelore të mjeteve të jashtëzakoshme juridike 

 

 

3.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Përpilojnë ankesë kundër aktgjykimi për shkak të  shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, 

konfiskimit të dobisë pasurore të fituar më vepër penale, shpenzimeve të procedurës 

penale, kërkesave pasurore juridike, si dhe për shkak të publikimit të aktgjykimit; 

- Njohin përmbajtjen ankesa; 

- Vlerësojnë arsyet e ushtrimit të ankesës; 

- Procedurën e paraqitjes së ankesës kundër aktgjykimit; 

- Procedura lidhur me ankesën kundër aktgjykimit në Gjykatën e Apelit; 

- Vendimet e Gjykatës së Apelit lidhur më ankesën kundër aktgjykimit. 

- Zbatojnë në mënyrë të drejtë dhe efikase dispozitat ligjore mbi marrëveshjen për pranimin 

e fajësisë, 

- Verësojnë parimet dhe qëllimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë i cili institut ndikon 

në zgjidhjen më të shpejtë të rasteve, 

- Aalizojnë faktet që mundësojnë inicimin e negocimit të marrëveshjes për pranimin e 

fajësisë, 

- Zbatojnë afatet procedurale për negocimin e marrëveshjes, 

- Vlerësojn pozitën e palëve në procedurë, 

- Hartojnë marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe 

- Njohin sistemet tjera juridike, lidhur me zbatimin e kësaj marrëveshje 

 

 

3.3 Përpilimi i ankesës nga prokurori publik për shkak të shkeljes së ligjit penal 

 

Kur prokurori i shtetit nuk është i kënaqur me aktgjykim, për shkak të shkeljes së ligjit penal 

ushtron ankesë. 

 

Ankesa kundër aktgjykimit ushtrohet në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, ndërsa në 

procedurën ndaj të miturve, ankesa kundër aktgjykimit apo aktvendimit mbi masën e shqiptuar, 

afati i ankesës është 8 ditë nga dita e pranimit të kopjes së aktgjykimit.  
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Neni 385 i KPP, parasheh se shkelje e ligjit penal ekziston kur ligji penal është shkelur në  

çështjet: 

 

- Nëse ekzistojnë rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale; 

- Nëse ekzistojnë rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale, e sidomos nëse ndjekja  penale 

është parashkruar ose është përjashtuar për shkak të amnistisë a faljes ose ma parë është 

Nëse vepra për të cilën i akuzuari ndiqet është vepër penale; 

- gjykuar me aktgjykim të formës së prerë; 

- Nëse lidhur më veprën e gjykuar penale është zbatuar ligji i cili nuk mund të  zbatohet; 

- Nëse në marrjen e  vendimit për dënim, dënimit alternativ, vërejtjes gjyqësore ose në 

marrjen e vendimit mbi masën e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitim apo për 

konfiskimin e dobisë pasurore të fituar më vepër penale gjykata ka tejkaluar  kompetencat 

ligjore ose  

- Nëse janë  shkelur dispozitat mbi llogaritjen e paraburgimit dhe të dënimit të vuajtur. 

 

Të paragrafi 1.1  i nenit të cekur, mund të ndodh që vepra për të cilën i akuzuari ndiqet nuk është 

vepër penale, por kundërvajtje, delikt ekonomik, kundërvajtje disiplinore etj. Por ndodhë që 

gjykata të shkel ligjin duke vlerësuar gabimisht se një veprim paraqet vepër penale që në fakt nuk 

është apo e kundërta që një veprim nuk paraqet vepër penale edhe pse në të vërtetë paraqet vepër 

penale. 

 

Paragrafi 1.2  paraqet rastet kur ekzistojnë rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale, siç është 

vepra e rëndësisë së vogël, neni 7, mbrojtja e nevojshme neni 8, nevoja ekstreme neni 9 etj. 

 

Paragrafi 1.3, i nenit të cekur ka të bëjë me rastet kur vepra penale është parashkruar, është falur 

apo amnistuar ose është gjykuar më aktgjykim të formës së prerë. 

 

Paragrafi 1.4 ka të bëjë më rastet kur gjykata e shpallë fajtor të akuzuarin, por gabimisht ka bërë 

kualifikimin juridik të veprës penale, p.sh në vend të veprës penale pranimi i sendeve të vjedhura, 

e shpall fajtor për veprën penale dhënia e ndihmës kryesit pas kryerjes së veprës penale, ose 

gjykate e shpallë fajtor të akuzuarin për një vepër penale në vazhdim, në vend të shumë veprave 

penale apo e kundërta.  

 

Shkelje e ligjit penal sipas paragrafit 1.5, ekziston p.sh. kur të akuzuarit i shqipton gjykim me 

kusht për veprën penale për të cilën me ligj nuk mund të shqiptohet gjykim më kusht, p.sh. për 

vrasje nga neni 146 të KPK, që do të thotë se gjykata në këtë rast ka tejkaluar autorizimet – 

kompetencat ligjore. Shkelja nga paragrafi 1.6 i nenit të cekur ka të bëjë më rastet kur gjykata më 

rastin e shqiptimit të dënimit më burg, të akuzuarit nuk ia ka llogaritur në dënim kohen e kaluar 

në paraburgim apo të dënimit të vuajtur te procedura e rishikimit të procedurës penale, ose dënimi 

i mbajtur për kundërvajtje nuk është llogaritur në dënimin e shqiptuar me aktgjykim. 

 

Kur prokurori i shtetit ushtron ankesë kundër aktgjykimit për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe 

mendon se dënimi i shqiptuar është i butë, atëherë në propozim të ankesës çdo herë duhet të 

propozoj që aktgjykimi të ndryshohet, duke kërkuar që shkelja e ligjit penal të eliminohet, të 

bëhet rikualifikimi i veprës penale, që i akuzuari të shpallet fajtor për të cilën prokurori pretendon 

dhe të akuzuarit ti shqiptohet dënim burgu në kohëzgjatje ma të madhe, apo dënim më gjobë në 

shumë më të lartë. 

 

Ankesa ushtrohet në kopje të mjaftueshme për të akuzuarit, mbrojtësit, për gjykatë dhe një kopje 

për prokurori. Ankesa i dërgohet gjykatës që ka vendosur në shkallës të parë. 
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3.4 Përpilimi i ankesës nga prokurori i shtetit, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike 

 

Prokurori i shtetit si palë në procedurë ka të drejtë të ushtroj ankesë kundër aktgjykimeve të 

gjykatës, në dëm dhe dobi të të akuzuarit. Përveç prokurorit i shtetit të drejtë ankese kanë i 

akuzuari, mbrojtësi i të akuzuarit, përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i dëmtuari (neni 381 i 

KPP). Prokurori i shtetit në punën e përditshme ndodhë që mos të jetë, i kënaqur më aktgjykimet 

e gjykatës, sa i përket vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike, e që ndikon edhe në shkeljen e ligjit 

penal dhe vendimin mbi sanksionin penal, andaj e përdor mjetin e rregullt juridik ankesën. 

 

Neni 386 i KPP, parasheh se aktgjykimi mund të kundërshtohet për shkak të vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 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 vënë në pikëpyetje saktësinë ose besnikërinë e vërtetimit 

të fakteve të rëndësishme (par. 2 i nenit të cekur). 

 

Në paragrafin 3 të nenit të njëjtë është paraparë se: vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike ekziston 

kur gjykata nuk ka vërtetuar ndonjë fakt të rëndësishëm.(p.sh. deri të vdekja e një personi a ka 

ardhur nga lëndimet e pësuara apo për shkak të sëmundjes- infarktit). Çdo aktgjykim gjykata e 

merr në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar gjatë shqyrtimit kryesor, e në bazë të saj e aplikon  

ligjin. Angazhimi ma i madh në shqyrtimin kryesor bëhet më qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të 

plotë të gjendjes faktike, pa të cilën është e pamundur aplikimi i drejtë i  ligjit material, edhe pse 

ndodhë qe edhe më rastet e vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike, ligji të mos aplikohet në 

mënyrë të drejtë. Kontestimi se gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë, do të thotë 

kundërshtimi i konkluzioneve - përfundimeve në të cilat ka ardhur gjykata gjatë procedurës së 

provave, mbi ekzistimin apo mosekzistimin e ndonjë prove të rëndësishme për aktgjykim. Për 

shembull në ankesë theksohet se gjykata gabimisht ka vlerësuar provat e administruara, e për këtë 

arsye gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike. Kontestimi se gjendja faktike nuk është vërtetuar në 

mënyrë të plotë, bazohet në faktin se lëshimi në vërtetimin e ndonjë fakti që kishte më ndikuar në 

marrjen e një aktgjykimi të drejtë, kanë mbetur të pa sqaruara, apo provat mbi vërtetësinë fakteve 

nuk janë nxjerrë në tërësi. 

 

Si te vërtetimi i gabuar, ashtu edhe të vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike, në shprehje vijnë 

vetëm faktet e rëndësishme për vendimin e gjykatës. Në ankesë nuk mjafton të konstatohet se 

gjykata nuk ka vërtetuar gjendjen faktike, pa precizuar se cilat fakte nuk janë vërtetuar drejtë apo 

cilin fakt të rëndësishëm gjykata nuk e ka vërtetuar. Gjykata e shkallës së dytë në bazë të ankesës, 

mund të ndryshoj gjendjen faktike të vërtetuar më aktgjykimin e shkallës së parë, duke 

nënkuptuar këtu edhe vendimin mbi fajësinë d.m.th. duke vërtetuar faktet në bazë të vlerësimit të 

lirë, përkundër vlerësimit të gjykatës së shkallës së parë, por vetëm në bazë të shqyrtimit gjyqësor 

të mbajtur në bazë të ankesës. Gjykata e shkallës së dytë e mbanë shqyrtimin gjyqësorë, nëse 

ekzistojnë arsye që çështja penale mos ti kthehet gjykatës së shkallës së parë. Sipas rregullit 

gjykata e shkallës së dytë kur vendos lidhur më ankesë kundër aktgjykimit, në rastet kur gjendja 

faktike është vërtetuar gabimisht apo nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë, aktgjykimin e anulon 

dhe çështjen ia kthen gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. Gjykata e shkallës së dytë nuk 

mund të bëjë vlerësimin e gjendjes faktike sipas detyrës zyrtare. 
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3.5 Ankesa kundër aktgjykimit lidhur me vendimin mbi sanksionet penale dhe vendimeve 

tjera 

 

Prokurori i shteti si palë në procedurës, ka të drejtë të ushtroj ankesë kundër aktgjykimeve të 

gjykatës, në dëm dhe dobi të te akuzuarit. Përveç prokurorit të shtetit të drejtë ankese kanë i 

akuzuari, mbrojtësi i të akuzuarit, përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i dëmtuari. 

 

Kur prokurori i shtetit nuk është i kënaqur më dënimin e shqiptuar, vendimet mbi masën e 

trajtimit të detyrueshëm rehabilitues të personave nga droga ose alkooli, më konfiskimin e dobisë 

pasurore të fituar më vepër penale, shpenzimet e procedurës penale, kërkesës pasurore juridike, 

ushtron ankesë. 

 

Te ankesa për shkak të vendimit mbi dënim, kemi të bëjmë më rastet kur gjykata drejtë ka 

vërtetuar gjendjen faktike dhe drejtë ka aplikuar ligjin penal sa i përket kualifikimit juridik të 

veprës penale, por dënimi i shqiptuar edhe pse mund të jetë në kuadër të lartësisë së paraparë më 

ligj për vepër penale, i ka shqiptuar dënim burgu në kohëzgjatje të vogël, që nuk i përgjigjet 

shkallës së rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe shkallës së përgjegjësisë penale të te 

akuzuarit. 

 

Bazat për ushtrimin e ankesës janë të shumta në praktikë p.sh. gjykata me rastin e zbutjes së 

dënimit ka shkelur dispozitat e kodit Penal të Republikës së Kosovës mbi zbutjen e dënimit, ka 

shqiptuar dënim nën minimumin e paraparë për at vepër penale, pa aplikuar dispozitat mbi 

zbutjen e dënimit, ka shpallur fajtor një person por e ka liruar nga dënimi, në rastet kur sipas 

dispozitave të kodit penal nuk është paraparë, i ka shqiptuar vërejtje gjyqësore edhe pse nuk 

plotësohen kushtet formale, nuk i ka konfiskuar pasurinë e fituar më vepër penale, nuk i ka 

shqiptuar masën e trajtimit të detyrueshme adekuate etj. 

 

Ankesa kundër aktgjykimit ushtrohet në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, kurse në 

procedurën ndaj të miturve afati i ankesës kundër aktvendimit apo aktgjykimit është 8 ditë. 

 

Në arsyetimin e ankesës për shkak të vendimit mbi dënim, duhet të ceken se cilat rrethana gjykata 

e shkallës së parë gabimisht në aktgjykim, i ka marrë si lehtësuese apo cilat rrethana gjykata është 

dashur t’i marrë si rënduese, me rastin e marrjes së vendimit mbi dënim, ose cilat dispozita ligjore 

gjykata i ka aplikuar gabimisht e që kanë ndikuar në lartësinë e dënimit etj. Ankesa ushtrohet në 

kopje të mjaftueshme për të akuzuarit, mbrojtësit, për gjykatë dhe një kopje për prokurori. 

 

 

3.6. Ankesa kundër aktgjykimit lidhur më vendimin mbi sanksionet penale dhe vendimeve  

tjera 

 

Në ankesë propozimet duhet të jenë precize, p.sh. nëse një i akuzuar është shpallur fajtor dhe 

është gjykuar më burg dhe prokurori mendon se dënimi i shqiptuar është i vogël dhe ushtron 

ankesë për shkak të vendimit mbi dënim, duhet që në ankesë të propozohet, që aktgjykimi të 

ndryshohet dhe të akuzuarit për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor ti shqiptoj dënim 

burgu në kohëzgjatje më të madhe, ose nëse ka qenë i gjykuar më kusht, aktgjykimi të ndryshohet 

dhe ti shqiptohet dënim burgu efektiv, në mënyrë që prokurori në mënyrë të qartë të cek se çka 

dëshiron më ankesë, e jo siç ndodhë në praktik të gjykimet më kusht, prokurori propozon që të 

akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i ashpër, sepse këtu nuk është e qartë se a dëshiron prapë 
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gjykim më kusht duke rritur qoftë dënimin apo kohën e kushtëzimit apo dëshiron burg efektiv për 

të akuzuarin. 

 

Kur prokurori i shteti kundër një aktgjykimi ushtron ankesë për të gjitha arsyet, atëherë propozimi 

i prokurorit në ankesë duhet të jetë që aktgjykimi i animuar të anulohet dhe lënda të kthehet në 

rigjykim e vendosje, veçanërisht kur ushtrimi i ankesës bëhet për arsye se aktgjykimi përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale apo për shkak të vërtetimit të gabuar apo jo 

të plotë të gjendjes faktike, e pastaj mund të jep propozimin alternativ, që nëse gjykata e shkallës 

së dytë gjen se aktgjykimi i animuar nuk përmban shkelje esenciale, drejtë është vërtetuar  gjendja 

faktike dhe është aplikuar ligji penal, të propozoj që aktgjykimi të ndryshohet ashtu që të 

akuzuarit-ve, tu shqiptohet p.sh. dënim burgu efektivë në kohëzgjatje ma të madhe, ose i akuzuari 

është gjykuar më kusht, aktgjykimi të ndryshohet dhe në vend të gjykimit më kusht ti shqiptohet 

dënim burgu efektiv. 

 

Kur prokurori i shtetit ushtron ankesë vetëm për arsye te shkeljes së ligjit penal dhe për shkak të 

vendimit mbi sanksionin penal, atëherë në propozim të ankesës duhet të propozohet që të bëhet 

rikualifikimi juridik i veprës penale për të cilën prokurori pretendon, ashtu që të akuzuarin ta 

shpall fajtor për atë vepër penale dhe ti shqiptoj dënimin për të cilin prokurori mendon se është 

adekuat, me rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të te 

akuzuarit. 

 

Kur ankesës i janë bashkangjitur prova të reja, atëherë ankuesi duhet të arsyetoj, pse këto prova 

nuk i ka propozuar në shqyrtim gjyqësor. 

 

Ankesa duhet të përpilohet dhe dorëzohet gjykatës themelore në afatin e paraparë, në kopje të 

mjaftueshme për të akuzuarit, mbrojtësve, për gjykatë dhe një kopje për prokurori. 

 

Ankesa duhet të përpilohet mirë, e qartë, e bazuar në dispozita ligjore, duke cekur se cilat shkelje 

të dispozitave të KPP, përmban aktgjykimi apo aktvendimi i atakuar, duke i arsyetuar mirë dhe në 

fund propozimi adekuat në ankesë. 

 

 
3.7 Vendimet e Gjykatës së Apelit lidhur më ankesën kundër aktgjykimit të gjykatës 

themelore në bazë të seancës së kolegjit ose në bazë të shqyrtimit  
 

Këto vendime mund të jenë: 

 

- Ta hedhë ankesën si të pa afateshme ose të palejuar; 

- E refuzon ankesën si të pa bazë dhe e vërteton aktgjykimin e gjykatës themelore; 

- E anulon aktgjykimin dhe çështjen ia kthen gjykatës themelore për rigjykim e vendim ose; 

- E ndryshon aktgjykimin e  shkallës së parë. 

 

Gjykata e Apelit mund të urdhërojë gjykatën themelore që të caktoj 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 rastin n mënyrë të vazhdueshme nuk ka zbatuar ligjin siç 

duhet, ka vlerësuar shumë gabimisht provat ose mos caktimi i gjyqtarit apo trupit gjykues tjetër  

do të rezultonte në keqpërdorim të drejtësisë ose konflikt i interesit. 
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Vlen të ceket se Gjykata e Apelit vendos për të gjitha ankesat  kundër të njëjtit aktgjykim me  një 

vendim. 

 

Kundër aktgjykimeve të Gjykatës së Apelit, mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën Supreme të 

Kosovës, vetëm në rastet kur: Gjykata e Apelit e ndryshon aktgjykimin lirues të gjykatës 

themelore dhe zëvendëson më aktgjykim dënues ose kur më aktgjykimin e gjykatës themelore ose 

Gjykatës së Apelit është shqiptuar dënimi më burgim të  përjetshëm. 

 

 

3.8 Njohuritë themelore të mjeteve të jashtëzakonshme juridike 

 

Vendimi gjyqësor i shkallës së parë, me të cilën vendoset meritorisht çështja penale dhe ndaj të 

cilit nuk mund të ushtrohet ankesë, merr formën e prerë. Ky vendim gjyqësor i formës së prerë 

është përfundimtar, i pandryshueshëm dhe i ekzekutueshëm. Ky vendim gjyqësor merret në formë 

të aktgjykimit apo aktvendimit. Nën disa baza ligjore ndaj këtij vendimi gjyqësor të formës së 

prerë mund të ushtrohen mjetet e jashtëzakonshme juridike. 

 

Mjetet e jashtëzakonshme juridike mund të ushtrohen vetëm ndaj aktgjykimit të formës së prerë 

ose aktvendimit të formës së prerë për pushimin e procedurës penale, nga personat  e autorizuar 

sipas bazave ligjore dhe sipas procedurës së paraparë në KPPK. Pra, me këto mjete juridike mund 

të atakohen: aktgjykimi refuzues; apo aktgjykimi me të cilin i pandehuri lirohet nga aktakuza apo 

aktgjykimi me të cilën shpallet i pandehuri fajtor e i shqiptohet sanksioni penal dhe aktvendimi 

me të cilin hedhet aktakuza dhe pushon procedura penale. Këto mjete të jashtëzakonshme juridike 

i paraqiten asaj gjykate themelore e cila ka marr aktgjykimin respektivisht aktvendimin e formës 

së prerë. Pala e autorizuar mund të ushtron këto mjete edhe nëse më parë nuk ka paraqitur ankesë 

kundër vendimit gjyqësor të shkallës së parë.  

 

Dallimet ndërmjet këtyre mjeteve të jashtëzakonshme juridike qëndrojnë: në afatet për ushtrimin e 

tyre; pala e autorizuar për ushtrimin e tyre; bazat ligjore për atakimin e vendimeve gjyqësore të 

formës së prerë; në kompetencën e gjykatave që vendosin meritorisht për këto mjete si dhe 

procedura e vendosjes sipas këtyre mjeteve. Këto dallime do të trajtohen me rastin e prezantimit 

të secilit mjet juridik gjatë trajnimit.  

 

Kodi i Procedurës Penale ka paraparë këto mjete të jashtëzakonshme juridike:  

 

- Procedura pa rishikimin e procedurës penale ; 

- Procedura për ri shikimin e procedurës penale ;  

- Kërkesa për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit;  

- Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë.  

 

Sa i përket formës së parë – procedura pa rishikimin e procedurës penale, Kodi i Procedurës 

Penale ka paraparë dy mundësi apo variante: 

 

- procedura për ndryshimin e aktgjykimit të formës së prerë pa rishikimin e procedurës penale 

dhe  

- procedura për ndryshimin e aktvendimit të formës së prerë dhe vazhdimin e procedurës.  

 

Prokurori i Shtetit që merr pjesë në procedurën penale detyrohet që me vëmendje dhe me 

përkushtim maksimal dhe me përkujdesje të njëjtë të vërteton dhe të ndërmerr veprime 

procedurale si person i autorizuar si për faktet që janë në disfavor të te pandehurit njashtu edhe 
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ato që janë në favor të te pandehurit. Në këtë drejtim Prokurori detyrohet që gjatë procedurës po 

qe se konstaton se për një çështje të gjykuar me vendim gjyqësor të formës së prerë ka baza 

ligjore për ushtrimin e mjetit të jashtëzakonshëm juridik, atëherë ai detyrohet të ndërmerr 

veprimet e parapara me ligj në ushtrimin e mjetit të jashtëzakonshëm juridik pavarësisht se ky 

mjet juridik a është në favor apo në disfavor të të pandehurit.  

 

 

3.9 Procedura për ndryshimin e aktgjykimit të formës së prerë pa rishikimin e procedurës 

 

Aktgjykimi i formës së prerë mund të ndryshohet pa rishikimin e procedurës penale vetëm sipas 

tri bazave ligjore të parapara në nenin 420 par.2 të KPPK.  

 

Sipas bazës së parë, aktgjykimi ndryshohet po qe se në dy ose më shumë aktgjykime kundër të 

njëjtit person të dënuar janë shqiptuar disa dënime por nuk janë zbatuar dispozitat për shqiptimin 

e dënimit unik për vepra penale në bashkim. Bie fjala: i njëjti person i dënuar në tri aktgjykime 

dënohet me tri dënime dhe kështu nuk zbatohen dispozitat për shqiptimin e dënimit unik. Në këtë 

rast, gjykata me aprovimin e kërkesës, i ndryshon ato tri aktgjykime të më parme dhe me 

aktgjykim të ri shqipton dënimin unik. Kompetente për ndryshimin e aktgjykimeve është Gjykata 

Themelore që ka gjykuar çështjen ku është shqiptuar lloji më i rëndë i dënimit. Po qe se këto 

dënime janë të llojit të njëjte, aktgjykimin e ri e merr Gjykata Themelore e cila ka shqiptuar 

dënim  më të rëndë ndërsa kur janë dënime të njëjta atëherë aktgjykimin e ri e merr ajo gjykatë, e 

cila e fundit e ka shqiptuar dënimin. 

 

Sipas bazës së dytë ligjore, aktgjykimi i formës së prerë ndryshohet po qe se në këtë aktgjykim 

me rastin e shqiptimit të dënimit unik sipas dispozitave për bashkim të veprave penale, është 

përfshirë dënimi në dënimin që është shqiptuar sipas një aktgjykimi tjetër të më parmë për vepra 

penale në bashkim që gjithashtu është marr parasysh. Në këtë rast aktgjykimin e ndryshon gjykata 

e cila me rastin e shqiptimit të dënimit unik ka përfshirë gabimisht dënimin i cili është përfshirë 

në aktgjykimin e më parmë. Për këtë ndryshim të aktgjykimit, kompetente është gjykata e cila ka 

vendosur në shkallë të parë me aktgjykimin e formës së prerë. 

 

Sipas bazës së tretë, ndryshohet aktgjykimi me të cilin për disa vepra penale është shqiptuar 

dënimi unik por ai dënim nuk mund të ekzekutohet për shkak të amnistisë, faljes ose për shkaqe të 

tjera. Bie fjala: me aktgjykim i dënuari është fajësuar për tri vepra penale dhe ndaj tij është 

shqiptuar dënimi unik. Mirëpo në ndërkohë njëra prej atyre tri veprave penale është përfshirë me 

amnisti, kështu që tani dënimi unik pjesërisht nuk mund të ekzekutohet sepse sipas Ligjit për 

amnistinë nuk mund të ekzekutohet dënimi për vepër penale të përfshirë në amnisti.  

 

Kjo bazë e mjetit juridik e zgjidh këtë situatë njashtu që gjykata e ndryshon aktgjykimin e 

mëparshëm sa i përket dënimit dhe shqipton dënimin e ri duke mos përfshirë atë dënim të 

mëparshëm për vepër penale që nuk mund të ekzekutohet për shkak të amnistisë, ose vendos se 

cila pjesë e dënimit të shqiptuar me aktgjykimin e më parmë duhet ekzekutuar.  

 

Këtë formë të mjetit juridik mund të paraqesin: Prokurori i Shtetit, mbrojtësi dhe personi i dënuar. 

I dëmtuari nuk ka të drejtë të paraqet këtë mjet juridik por ai mund të paraqet Prokurorit 

iniciativën për ushtrimin e këtij mjeti juridik. 

 

Prokurori i Shtetit këtë mjet juridik mund të ushtron për të tri bazat ligjore, sipas detyrës zyrtare 

edhe pa iniciativën e palëve. Kështu, prokurori po qe se gjen që janë plotësuar bazat ligjore për 

paraqitjen e këtij mjeti, atëherë e paraqet Kërkesën gjykatës kompetente themelore për aprovim. 
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Në kërkesë shprehimisht duhet të konstatohet baza ligjore (ceket dispozita përkatëse) për 

ndryshimin e aktgjykimit dhe epen arsyet adekuate për aprovimin e kërkesës. Prokurori kërkesës i 

bashka ngjet aktgjykimet e formës së prerë të cilat duhet të ndryshohen pa rishikimin e procedurës 

penale dhe në të njëjtën kohë ndërmerr veprimet përkatëse në sigurimin eventual të atyre 

shkresave të cilat gjykata duhet ti shqyrtoj. Roli i Prokurorit duhet të jetë aktiv edhe në situatën 

kur pala mbrojtëse e ka paraqitur kërkesën sipas këtij mjeti juridik dhe në këtë situatë kur gjykata 

kërkon nga Prokurori të deklarohet me kërkesën e palës mbrojtëse, atëherë Prokurori duhet me 

vëmendje ta shqyrton të gjitha shkresat dhe të dhënat e lëndës, e pastaj të paraqes gjykatës 

propozimin me shkrim për aprovimin apo refuzimin e kërkesës së palës mbrojtëse.  

 

Gjykata kompetente Themelore me aktgjykim vendos njashtu që : ose e aprovon kërkesën dhe e 

ndryshon aktgjykimin e formës së prerë ose e refuzon kërkesën si të pa bazë ose e hedh kërkesën 

si të palejuar. Në të gjitha këto raste, kundër aktgjykimit të ri palët e autorizuar kanë të drejtë 

ankese Gjykatës së Apelit të Kosovës në afat prej 15 dite nga dita e pranimit të aktgjykimit.  

 

 

3.9 Procedura për ndryshimin e aktvendimit të formës së prerë dhe vazhdimin e procedurës  

 

Mund të ushtrohet kërkesë për ndryshimin e aktvendimit të formës së prerë vetëm sipas bazës nga 

neni 253 par.1.2 të KPPK. Kështu, nëse me aktvendimin e formës së prerë gjyqtari i vetëm apo 

kryetari i trupit gjykues e ka hedhur aktakuzën dhe e ka pushuar procedurën penale vetëm sipas 

bazës ligjore (253 par.1.2 të KPPK) – për shkak se ekzistojnë rrethanat që përjashtojnë 

përgjegjësinë penale të të pandehurit, atëherë kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ky mjet i 

jashtëzakonshëm juridik. Këtë mjet e ushtron ekskluzivisht Prokurori i Shtetit i cili me kërkesë 

duhet të konstaton – precizon bazën (neni 253 par.1.2) dhe të jep arsyeja të qarta mbi faktet e 

provuara se tani nuk qëndrojnë rrethanat e përjashtimit të përgjegjësisë penale të të pandehurit. 

Gjyqtari apo Kryetari  i trupit me aktvendim e ndryshon aktvendimin e formës së prerë dhe 

vazhdon procedurën njashtu që e cakton shqyrtimin e dytë ose e refuzon kërkesën e Prokurorit. Po 

qe se kjo kërkesë refuzohet Prokurori ka të drejtë të ushtron ankesë Gjykatës së Apelit të Kosovës 

brenda tri dite nga dita e marrjes së aktvendimit.  

 

Trupi gjykues me aktvendim të formës së prerë e hedh aktakuzën kur:  

 

- Procedura është zbatuar pa kërkesën e Prokurorit ; 

- Ka munguar Propozimi i kërkuar i të dëmtuarit ose leja e organit publik kompetent dhe  

- Ekzistojnë rrethanat tjera që e pengojnë procedurën. 

 

Po që se mënjanohet ndonjëra prej bazave të hedhje së aktakuzës së përmendur në pikën 3.2 të 

këtij prezantimi, atëherë Prokurori paraqet kërkesën gjykatës kompetente themelore për 

vazhdimin e procedurës. Pra, në rast se Prokurori siguron provat është dhënë kërkesa e prokurorit 

për zbatimin e procedurës; është siguruar propozimi i të dëmtuarit ose është siguruar leja e organit 

publik, e ushtron këtë kërkesë për ndryshimin e aktvendimit të formës së prerë me propozimin që 

të vazhdohet procedura penale. Me kërkesë të prokurorit duhet të precizohet dispozita përkatëse 

ligjore dhe epen arsyerat mbi faktet e provuara sipas të cilave vërtetohet se tani kanë pushuar 

(eliminuar) bazat e përmendura ligjore për hedhjen e aktakuzës. Gjyqtari apo Kryetari i trupit me 

aktvendim ose e aprovon kërkesën e Prokurorit dhe vazhdon procedurën duke e caktuar 

shqyrtimin gjyqësor ose e refuzon kërkesën si të pabazë. Kundër aktvendimit mbi refuzimin e 

kësaj kërkese Prokurori ka të drejtë ankesë Gjykatës së Apelit të Kosovës në afat prej 3 dite nga 

dita  e pranimit të aktvendimit.  
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3.10 Rishikimi i procedurës penale të përfunduar me aktvendimin e formës së prerë   

 

Nëse Prokurori para fillimit të shqyrtimit gjyqësor e tërheq aktakuzën, gjykata e pushon 

procedurën penale. Në këtë situatë procedura penale mund të rishikohet vetëm kur me aktgjykim 

të formës së prerë vërtetohet se tërheqja është pasojë e veprës penale të keqpërdorimit të 

autorizimit zyrtar të kryer nga ana e Prokurorit. Në këtë situatë më parë duhet të zbatohet 

procedura penale sipas nenit 423 par. 2 të KPPK dhe pas zbatimit të kësaj procedure atëherë 

Prokurori paraqet kërkesën që të rishikohet procedura penale e përfunduar me aktvendimin e 

formës së prerë me të cilën ka pushuar procedura. Pra, Prokurori me rastin e paraqitjes së këtij 

mjeti juridik së pari duhet të siguron aktgjykimin e formës së prerë me të cilën është shpallur 

fajtor Prokurori për vepër penale dhe nga i cili aktgjykim vërtetohet se si pasoj e kësaj vepre 

penale është tërhequr aktakuza. Kërkesa i dërgohet asaj Gjykate Themelore e cila me aktvendimin 

e formës së prerë e ka pushuar procedurën. Në kërkesë duhet të konstatohet baza ligjore (neni 423 

par.2) të ipen arsyet mbi faktet që e vërtetojnë se tërheqja e aktakuzës është pasojë e veprës penale 

të kryer nga Prokurori. Kërkesës së Prokurorit patjetër duhet ti bashkëngjitet aktgjykimi i formës 

së prerë.  

 

Nëse gjykata gjen se nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i 

pandehuri ka kryer vepër penale, atëherë merr aktvendim me të cilin e hedh aktakuzën dhe e 

pushon procedurën penale. Po qe se zbulohen dhe mblidhen fakte dhe prova të reja Prokurori së 

pari me kërkesë i drejtohet Kolegjit shqyrtues për të vendosur se faktet dhe provat e reja e 

arsyetojnë ngritjen e aktakuzës së re. Pra, Prokurori në procedurën e hetimeve mbledh prova të 

reja dhe nëse nga këto prova të reja gjen se ka dyshim të bazuar mirë që i pandehuri ka kryer 

vepër penale, atëherë materialin e hetimeve bashkë me kërkesën ia dërgon Kolegjit shqyrtues. Po 

qe se Kolegji shqyrtues me aktvendim e aprovon dhe ky aktvendim merr formën e prerë atëherë 

Prokurori, ngrit aktakuzë të re.  

 

 

3.11 Rishikimi i procedurës penale të përfunduar me aktgjykimin e formës së prerë 

 

Procedura penale e përfunduar me aktgjykimin e formës së prerë mund të rishikohet sipas pesë 

bazave ligjore shprehimisht të parapara në nenin 423 par.1 të KPPK. 

 

Procedura mund të rishikohet vetëm në favor të pandehurit përveç (situatat përjashtuese) nëse 

vërtetohet se aktgjykimi i formës së prerë është mbështetur në: dokumentin e falsifikuar; 

deklarimin e rremë të dëshmitarit, ekspertit, përkthyesit ose ky aktgjykim është marr si pasojë e 

veprës penale të keqpërdorimit të autorizimit zyrtar nga ana e Gjyqtarit, Prokurorit. Në këto raste 

përjashtuese nga parimi i përmendur, mund të rishikohet procedura kundër të pandehurit edhe në 

disfavor të tij. Këto situata janë: kur si pasojë e keqpërdorimit të autorizimit zyrtar të gjyqtarit 

është marr aktgjykimi lirues, apo e Prokurorit kur ka tërhequr aktakuzën me ç ‘rast është marr 

aktgjykimi refuzues. Kusht i domosdoshëm për të rishikuar procedurën për këto raste është që të 

provohet me aktgjykimin e formës së prerë se Gjyqtari apo Prokurori kanë kryer vepër penale të 

keqpërdorimit të pozitës zyrtare dhe si pasojë e kësaj vepre penale është marr aktgjykimi i formës 

së prerë i cili duhet të atakohet me këtë mjet të jashtëzakonshëm juridik.  

 

Po ashtu, duhet të provohet se aktgjykimi i formës së prerë është mbështetur në: dokumentin falsë 

apo se dëshmitarët, eksperti, përkthyesi janë shpallur fajtorë për vepër penale deklarim i rremë. 

Në rast se kundër këtyre personave nuk mund të zbatohet procedura penale (kanë vdekur, ka 

rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale) atëherë këto rrethana mund të vërtetohen edhe me prova 
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të tjera. Si do qoftë rishikimi i procedurës penale kundër (disfavor) të pandehurit mund të lejohet 

brenda 5 viteve nga koha e shpalljes së aktgjykimit të formës së prerë.  

 

Prokurori në kërkesën për rishikim duhet të konstaton dhe precizon bazën ligjore për rishikim, të 

arsyeton me prova konkrete rrethanat që tregojnë bazueshmerinë e Kërkesës varësisht prej asaj se 

për cilën bazë paraqitet kërkesa. Arsyetimi i kërkesës duhet të përmban prezantimin e fakteve të 

provuara që do të shpijnë në aprovimin e kërkesës. Propozimi në këtë Kërkesë duhet të jetë 

konkret dhe i drejtuar në lejimin e rishikimit të procedurës. Kërkesa bashkë me dokumentet 

përcjellëse i dërgohet Gjykatës kompetente Themelore e cila ka marr aktgjykimin e formës së 

prerë.  

 

Duke vepruar sipas kërkesës për rishikim, gjykata mund ta hedh këtë kërkesë po qe se në bazë të 

shkresave të lëndës vërteton se kërkesa është parashtruar nga personi i paautorizuar, nuk ka baza 

ligjore për rishikim; kërkesa mbështetet po në ato fakte e prova të paraqitura në kërkesën e 

mëparshme e cila është refuzuar; se faktet e provat e paraqitura në kërkesë nuk ofrojnë arsyeja për 

lejimin e rishqyrtimit si dhe kur në kërkesë nuk shënohet baza ligjore për rishikim. Kundër këtij 

aktvendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese Gjykatës së Apelit në afat prej 3 dite nga dita e 

pranimit të aktvendimit.  

 

Nëse gjykata nuk e hedh kërkesën atëherë kopjen e kërkesës së ushtruar ia dërgon palës 

kundërshtare e cila ka të drejtë të përgjigjet brenda 8 ditëve. Pasi kalon ky afat apo merr 

përgjigjen e palës kundërshtare, Kryetari i Kolegjit shqyrtues i Gjykatës Themelore urdhëron 

gjurmimin dhe shqyrtimin e fakteve dhe provave të paraqitura në kërkesë dhe në përgjigje. Pasi i 

shqyrton këto fakte dhe prova cakton seancën e kolegjit shqyrtues prej tre gjyqtarëve në të cilën ai 

është kryetar. Kolegji shqyrtues bazuar në rezultatet e gjurmimeve dhe shqyrtimit të shkresave të 

lëndës me aktvendim mund ta aprovon kërkesën dhe e lejon rishikimin ose e refuzon kërkesën. 

Nëse e lejon rishikimin, kjo gjykatë e urdhëron caktimin e shqyrtimit të ri kryesor ose ia kthen 

çështjen Prokurorit në fazën e hetimit apo të fillimit të hetimit. Po ashtu, Gjykata urdhëron që 

ekzekutimi i aktgjykimit të shtyhet ose të ndërpritet kur çmon se i dënuari në procedurë të 

përsëritur mund të dënohet me dënim të atillë që pas llogaritjes së dënimit të mbajtur, ai duhet të 

lirohet nga dënimi , apo personi i dënuari në gjykimin e përsëritur mund të lirohet nga aktakuza 

apo mund të refuzohet aktakuza. Mirëpo, gjithsesi kur aktvendimi me të cilin lejohet rishikimi 

merr formën e prerë, pushohet ekzekutimi i dënimit. Në gjykimin e përsëritur, gjykata kompetente 

me aktgjykim të ri e anulon aktgjykimin e mëparshëm apo vetëm  një pjesë të tij ose e len në fuqi 

aktgjykimin e mëparshëm. Kundër aktgjykimit të ri të gjykimit të përsëritur, pala e pakënaqur ka 

të drejtë ankesë sipas dispozitave përkatëse për ankesën kundër aktgjykimit të shkallës së parë.  

 

 

3.12  Kërkesë për zbutje të jashtëzakonshme juridike 

 

Zbutja e dënimit, sipas këtij mjeti të jashtëzakonshëm juridik, mund të lejohet po qe se paraqiten 

rrethanat (neni 429 KPPK) të cilat nuk kanë ekzistuar në kohën e marrjes së aktgjykimit të formës 

së prerë ose edhe nëse kanë ekzistuar në atë kohë gjykata nuk ka qenë në dijeni dhe këto rrethana 

dukshëm do të ndikonin në dënimin e ultë. Pra, pas marrjes së aktgjykimit të formës së prerë 

mund të dalin rrethana të reja të natyrës lehtësuese në anën e të dënuarit si bie fjala: sëmundja e 

rëndë e të dëmtuarit; përkeqësohet dukshëm gjendja e tij materiale etj. Po te ekzistonin këto 

rrethana në kohën kur gjykata ka vendosur gjatë matjes së dënimit, të njëjtat do të kishin me pas 

ndikim në shqiptimin e dënimit më të ulët. Po ashtu, si bazë për këtë mjet juridik mund të 

paraqiten edhe rrethanat e këtilla lehtësues, të cilat përndryshe kanë ekzistuar gjatë matjes së 

dënimit në gjykatë, porse gjykata për këto rrethana në atë kohë nuk ka patur dijeni.  
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Këtë mjet juridik mund ta paraqesin ekskluzivisht Prokurori i Shtetit, i dënuari dhe mbrojtësi i tij. 

Pra përjashtohen nga kjo e drejtë edhe personat e tjerë të cilët kanë autorizim të ushtrojnë ankesë. 

Për kërkesën mbi zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit vendos Gjykata Supreme e Kosovës. 

 

Procedura e vendosjes rreth këtij mjeti juridik zbatohet si vijon:  

 

Kërkesa i paraqitet Gjykatës Themelore e cila ka marr aktgjykimin e formës së prerë. Kjo gjykatë 

kërkesën ia dërgon Prokurorit të Prokurorisë Themelore i cili jep përgjigje me shkrim duke 

propozuar: ose të aprovohet kërkesa ose ajo të refuzohet. Pasi e merr përgjigjen prej Prokurorit, 

Gjykata Themelore mund ta hedh kërkesën si të palejuar. Nëse nuk e hedh kërkesën, Gjykata 

Themelore ka autorizim që me dorëzimin e shkresave të lëndës Gjykatës Supreme të Kosovës ta 

paraqet propozimin : ose të aprovohet kërkesa ose e njëjta të refuzohet. Gjykata Supreme e 

Kosovës së pari shkresat e lëndës me propozimin e Gjykatës Themelore ia dërgon Kryeprokurorit 

të Shtetit për të dhënë përgjigje në kërkesë. Pas marrjes së përgjegjës nga Kryeprokurori, Gjykata 

Supreme e Kosovës ka tri mundësi ligjore: ose e hedh kërkesën, ose e refuzon kërkesën ose e 

aprovon kërkesën. Nëse e aprovon atëherë e ndryshon aktgjykimin e formës së prerë lidhur me 

vendimin mbi dënimin njashtu që ndaj të dënuarit i shqipton një dënim më të ultë.  

 

Edhe gjatë ushtrimit të këtij mjetit juridik roli i Prokurorit duhet të jetë aktiv pavarësisht faktit se 

ky mjet ekskluzivisht ushtrohet në favor të të gjykuarit. Kështu, Prokurori gjatë procedurës nëse 

mëson ose në ndonjë mënyrë vie në dijeni se në anën e të dënuarit janë paraqitur rrethana të reja 

të cilat e arsyetojnë bazën (neni 429 KPPK) për paraqitjen e këtij mjeti, atëherë ai duhet të mbledh 

dhe siguron provat që vërtetojnë këto rrethana dhe menjëherë e paraqet kërkesën për zbutjen e 

jashtëzakonshme të dënimit. Në kërkesë duhet të prezantohen rrethanat dhe të bashkëngjiten 

provat që i vërtetojnë këto rrethana. Po ashtu, Prokurori duhet me përkushtim të madh të shqyrton 

kërkesën e ushtruar nga pala mbrojtëse dhe në këtë drejtim po qe se gjen se rrethanat e paraqitura 

e arsyetojnë bazën ligjore për aprovimin e kërkesës, të paraqet propozimin që ajo kërkesë të 

aprovohet.  

 

 

3.13 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqesin : Kryeprokurori i Shtetit, i pandehuri, 

mbrojtësi i tij dhe pas vdekjes së të pandehurit personat  e apostrofuar në nenin 421 par.1 të 

KPPK. Përpos Kryeprokurorit të Shtetit, Prokurorët e niveleve tjera nuk kanë autorizim që të 

paraqesin këtë mjet juridik, por ata gjatë procedurës së përfunduar me vendim gjyqësor të formës 

së prerë në lëndët që i kanë pasur në punë, po qe se gjejnë se ka arsye ligjore për ngritjen e 

Kërkesës,  janë të detyruar të paraqesin iniciativën me shkrim Kryeprokurorit të Shtetit që ai të 

paraqet këtë kërkesë. Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit nuk është e njoftuar për të gjitha rastet e 

përfunduara me vendim gjyqësor të formës së prerë, kështu që në të shumtën e rasteve në 

praktikën profesionale Prokurorët e rasteve janë të njoftuar në çështjet që i kanë në punë kështu që 

këta janë të autorizuar që me përkushtim të madh të vlerësojnë se a ka arsye ligjore për ushtrimin 

e këtij mjeti juridik dhe menjëherë të paraqesin iniciativën Kryeprokurorit të Shtetit. Prokurorët e 

niveleve tjera iniciativën në formë të propozimit duhet t’ia dërgojnë menjëherë Kryeprokurorit të 

Shtetit pasi që ky tani me Kodin e ri është i lidhur me afatin tre mujor për ngritjen e Kërkesës dhe 

atë prej ditës kur i pandehuri e ka marr vendimin gjyqësor të formës së prerë e jo prej ditës e ka 

marr propozim- iniciativën. Zyra e Kryeprokurorit posa të merr Propozim- iniciativën duhet 

menjëherë të kërkon prej gjykatës së shkallës së parë që të sillen të gjitha shkresat e lëndës për të 

vendosur lidhur me propozim- iniciativën. I dëmtuari nuk është i autorizuar që të paraqet këtë 
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mjet juridik, por ai ka të drejtë që ti drejtohet Kryeprokurorit të Shtetit me propozim – iniciativë 

për ngritjen e këtij mjeti juridik. Në praktikën profesionale është dukuri që propozim iniciativën i 

paraqesin Kryesisht të dëmtuarit e shumë pak Prokurorët e rasteve që i kanë pasur në punë. 

 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë paraqitet kundër:  

 

- Vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe  

- Procedurës penale e cila i ka paraprirë vendimit të përmendur pas përfundimit të procedurës 

penale në formë të prerë.  

 

Sipas formës së parë, ky mjet juridik mund të paraqitet kundër çdo aktgjykimi apo aktvendimi të 

formës së prerë, me të cilën meritorisht ka përfunduar procedura penale. Mirëpo, sipas formës së 

dytë, ky mjet juridik mund të ushtrohet për të gjitha veprimet: urdhëresat apo vendimet gjyqësore 

gjatë procedurës penale që si pasojë kanë pasur marrjen e aktgjykimit apo aktvendimit gjyqësor të 

formës së prerë me kusht po qe se procedura penale ka përfunduar. Në rast se procedura penale 

nuk ka përfunduar (gjatë gjykimit) dhe ende nuk është marr vendimi gjyqësor i formës së prerë 

nuk mund të ushtrohet ky mjet juridik.  

 

 

Bie fjala: gjatë fazës së akuzimit apo gjykimi (para marrjes së vendimit të formës së prerë ) 

gjykata ka vendosur lidhur me masat e fshehta teknike të hetimit, me aktvendim të formës së 

prerë ka refuzuar kërkesën e palëve, nuk mund të ushtrohet ky mjet juridik pasi që procedura 

penale nuk ka përfunduar por për këto mund të ushtrohet ky mjet pasi të përfundon procedura 

penale. Përjashtim nga ky parim vlen vetëm kundër vendimeve gjyqësore të formës së prerë 

lidhur me caktimin apo vazhdimin e paraburgimit.  

 

 

3.14 Bazat ligjore për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Ky mjet juridik mund të paraqitet (neni 432 par.1 të KPPK) për shkak:  

  

- shkeljeve të ligjit penal;  

- shkeljeve absolute të dispozitave procedurale taksativisht të parapara në nenin 384 par.1 të 

KPPK, dhe  

- shkeljeve relative të dispozitave tjera procedurale me kusht që këto shkelje kanë ndikuar në 

ligjshmërinë e vendimit gjyqësor. 

 

Sipas bazës së parë, (neni 432 par.1.1) gjykata kompetente (Gjykata Supreme e Kosovës) nëse 

gjen se janë shkelur dispozitat e igjit penal atëherë ajo vendimin gjyqësor të formës së prerë nuk e 

anulon por vetëm e ndryshon njashtu që tani i aplikon dispozitat përkatëse të ligjit penal. Bie 

fjala: nëse paraqitet ky mjet për shkak se me vendimin e formës së prerë është bërë cilësimi i 

gabuar juridik i veprës penale apo se nuk janë zbatuar dispozitat mbi parashkrimin e veprës 

penale, atëherë gjykata me aprovimin e kërkesës e ndryshon aktgjykimin e formës së prerë 

përkitazi me cilësimin juridik apo nëse gjen se para marrjes së vendimit gjyqësor të formës së 

prerë vepra penale është parashkruar, e refuzon aktakuzën.  

 

Sipas bazës së dytë (neni 432 par.1.2) gjykata kompetente (Gjykata Supreme e Kosovës) nëse 

gjen se vendimi gjyqësor i formës së prerë përmban ndonjërën prej shkeljeve absolute të 

dispozitave të procedurës penale atëherë këtë vendim e anulon dhe çështjen e kthen gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim. Mirëpo, gjykata vendos vetë brenda kufijve të kërkesës së paraqitur 
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dhe nuk përkujdeset për këtë bazë sipas detyrës zyrtare. Bie fjala nëse Kryeprokurori i Shtetit në 

kërkesën e paraqitur thirret në ndonjë shkelje absolute (cek dispozitën e nenit 384 par1) por nuk 

arsyeton me fakte konkrete se ku qëndrojnë ato shkelje absolute, atëherë gjykata këtë kërkesë e 

refuzon. Kështu, nëse në kërkesë pretendohet se aktgjykimi mbështet në provë të pa pranueshme 

por në atë rast paraqitësi i kërkesës nuk e konkretizon  se cila është ajo provë dhe për çfarë arse 

është e pa pranueshme, atëherë gjykata nuk përkujdeset që të gjen nga shkresat e lëndës provën e 

pa pranueshme dhe kështu me vendim e refuzon kërkesën.  

 

Sipas bazës së tretë (neni 432 par.1.3) Gjykata Supreme nuk e aprovon këtë mjet juridik për 

çfarëdo shkelje relative procedurale. Ajo e aprovon kërkesën dhe e anulon vendimin gjyqësor të 

formës së prerë vetëm me kush që kjo shkelje ka ndikuar në ligjshmërinë e këtij vendimi. Bie 

fjala: po qe se Kryeprokurori i Shtetit në kërkesë pretendon ndërsa Gjykata Supreme gjen se i 

pandehuri aktgjykimin e shkallës së parë e ka marr tre muaj pas komunikimit gojor të aktgjykimit 

dhe me këtë janë shkelur dispozitat e nenit 369 par.1 të KPPK, megjithatë kjo shkelje nuk ka 

ndikuar në ligjshmërinë e aktgjykimit të formës së prerë. Kjo për arsye se i pandehuri edhe pse 

kopjen e aktgjykimit me shkrim e ka marr me vonesë, atij nuk i janë shkelur të drejtat elementare 

e drejta në ushtrimin e ankesës kundër atij aktgjykimi.  

 

Mirëpo, bie fjala nëse Kryeprokurori i Shtetit në kërkesë pretendon kurse Gjykata Supreme gjen 

se para ngritjes së aktakuzës dhe gjatë tërë shqyrtimit gjyqësor, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij 

nuk iu janë siguruar provat dhe materialet që i ka pasur në disponim Prokurori dhe gjykata gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ka refuzuar kërkesat e mbrojtjes që këto materiale e prova ti sigurohen, 

atëherë këto shkelje relative kanë pasur ndikim në ligjshmërinë e aktgjykimit të formës së prerë. 

Kjo për arsye se me këtë shkelje është cenuar barazia e palëve në procedurë, është pa mundësuar i 

pandehuri dhe mbrojtësi i tij të kenë mbrojtje efikase gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabuar ose 

jo të plotë të gjendjes faktike. Po qe se është ushtruar kërkesa nga kjo bazë gjykata të njëjtën e 

refuzon si të pa bazë. 

 

Pavarësisht nga ky kufizim, Kryeprokurori i Shtetit mund të paraqes kërkesë për mbrojtjen e 

ligjshmërisë për cilën do shkelje ligjore. Pra, Kryeprokurori i Shtetit ka autorizim që të paraqes 

këtë kërkesë nga të gjitha bazat ligjore.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës do ta hedh kërkesën si të palejuar po qe se kërkesa ushtrohet kundër 

vendimit të Gjykatës Supreme me të cilën më parë është vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë. Edhe këtu ka përjashtim. Kështu, po qe se me vendim të Gjykatës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut vërtetohet se me vendimin përfundimtar (të Gjykatës Supreme) janë shkelur të 

drejtat e njeriut mund të paraqitet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë edhe kundër vendimit të 

Gjykatës Supreme dhe afati tre mujor për paraqitjen e kësaj kërkese fillon nga dita kur i pandehuri 

e ka marr vendimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  

 

 

3.15 Rrjedha e procedurës sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Kërkesa i paraqitet asaj Gjykate Themelore e cila ka marr vendimin gjyqësor të shkallës. Kjo 

Gjykatë Themelore posa e merr kërkesën dhe pasi të shqyrton të dhënat e kërkesës dhe shkresat e 

lëndës, mund të hedh këtë kërkesë po qe se kjo kërkesë është paraqitur kundër vendimit të 

Gjykatës Supreme me të cilin më parë është vendosur për kërkesën mbi mbrojtjen e ligjshmërisë e 
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nuk ka të bëj me përkufizimin e cekur në pikën 2.5 të këtij pretendimi; kërkesa është paraqitur nga 

personi i paautorizuar ose kërkesa është e pa afatesh me.  

 

Kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ankesë Gjykatës së Apelit në afat prej tri ditëve nga 

dita e pranimit të aktvendimit. Po ashtu, Gjykata Themelore mund të vendos që ekzekutimi i 

vendimit gjyqësore të formës së prerë të shtyhet apo të ndërpritet. Aktvendimi për hedhjen e 

kërkesë mund të merr; gjyqtari i procedurës paraprake apo gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit të 

Gjykatës Themelore. 

 

Po që se Gjykata Themelore nuk e hodh kërkesën sipas bazave të cekura në pikën 3.1 të këtij 

prezantimi, kërkesën dhe të gjitha shkresat e lëndës ia dërgon Gjykatës Supreme të Kosovës për 

vendosje.  

 

 

3.16 Procedura para Gjykatës Supreme mbi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Gjykata Supreme e Kosovës kur e merr kërkesën dhe shkresat e lëndës mundet me aktvendim ta 

hedh kërkesën po qe se qëndrojnë bazat e përmendura për hedhjen e kërkesës. Në të kundërtën kjo 

gjykatë ia dërgon kopjen e kërkesës palës kundërshtare e cila brenda 15 ditëve nga dita e 

dorëzimit mund ta paraqes përgjigje në kërkesë. Kështu, nëse kërkesën e ka paraqitur i dënuari 

ose mbrojtësi i tij kërkesa bashkë me shkresat e lëndës i dërgohet për përgjigje Kryeprokurorit të 

Shtetit të Kosovës. Po ashtu, Gjykata Supreme, varësisht nga përmbajtja e kërkesës mundet me 

vendos shtyrjen ose ndërprerjen e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

 

Gjykata Supreme me rastin e shqyrtimit dhe vendosjes, është e lidhur me disa dispozita 

procedurale që shkojnë në favor të pandehurit. Kështu, po qe se kërkesa është paraqitur në dobi të 

te pandehurit, Gjykata Supreme detyrohet me ndalesën që të  mos merr vendim  që është në 

disfavor të te pandehurit. Po qe se kërkesa është paraqitur në dëm  të të pandehurit, Gjykata 

Supreme vetëm e konstaton shkeljen e ligjit pa ndikuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë. 

Kështu, nëse Kryeprokurori i Shtetit pretendon dhe Gjykata Supreme gjen se janë shkelur 

dispozitat ligjore në dobi të te pandehurit atëherë, Gjykata Supreme vetëm e konstaton shkeljen 

ligjore, por kurrsesi nuk e ndryshon apo e anulon vendimin gjyqësor të formës së prerë. Po ashtu, 

po qe se Gjykata Supreme vërteton se bazat ligjore për të cilat ka marr vendim në dobi të të 

pandehurit ekzistojnë edhe për ndonjërin prej bashkëkryerësve që nuk ka paraqitur kërkesë, 

vepron sipas detyrës zyrtare, sikur kërkesa e tillë të ishte paraqitur nga tjetri bashkëkryerës. 

  

 

3.17 Vendimet e Gjykatës Supreme lidhur me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke vepruar rreth kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë merr këto 

vendime:  

 

- aktgjykim me të cilin vërtetohet aktgjykimi i formës së prerë;  

- aktgjykim me të cilin ndryshohet aktgjykimi i formës së prerë;  

- aktvendim me të cilin anulohet aktgjykimi i formës së prerë dhe  

- aktgjykim me të cilin pjesërisht anulohet aktgjykimi i formës së prerë kurse pjesa tjetër 

vërtetohet.  
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Gjykata Supreme me aktvendim mundet me anuluar vetëm vendimin e Gjykatës së shkallës së 

dytë (Gjykatës së Apelit) kur vërteton se shkeljet esenciale të dispozitave procedurale i atribuohen 

vetëm vendimit të Gjykatës së Apelit. Në këtë rast, çështja i dërgohet Gjykatës së Apelit për 

vendosje në procedurën e ankimimit. Mirëpo, po qe se Gjykata Supreme i anulon si vendimin e 

shkallës së parë ashtu edhe atë të dytë, atëherë çështjen ia kthen gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim.  

 

Gjykata Themelore apo Gjykata e Apelit detyrohet të vepron sipas aktvendimit të Gjykatës 

Supreme dhe atë të ndërmerr të gjitha veprimet procedurale dhe ti shqyrtoj të gjitha çështjet të 

cilat i ka sugjeruar Gjykata Supreme. Mirëpo Gjykata Supreme me këto sugjerime duhet të 

përmbahet nga prejudikimi i çështjes për fajësinë respektivisht të mos sugjeron ose prejudikim 

fajësinë e të pandehurit, llojin e lartësinë e dënimit.  

 

 

3.18 Ushtirime  

 

Gjatë këtij prezantimi do tu ofrohen shembuj praktik të cilët do tu shpërndahen pjesëmarrësve, të 

cilët pas punës në grupe do të japin prezantimet e tyre lidhur me përmbajtjen dhe arsyet e ankesës. 

 

 
3.19 Përmbledhje 

 

Në ketë modul diskutimi qendror bëhet rreth qëllimit të modulit, objektivave trajnuese, metodave 

të shpjegimit, pritjeve nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të cilat përveç modulit mund t’iu 

referohen pjesëmarrësit. 
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Hyrje 

 

Subjekt i kryerjes së vepres penale është personi që kryen vepër penale, pa marr parasysh 

veprimin apo mos veprimin tyre, si subjekt i veprës penale konsiderohen edhe shtytësit, ndihmësit 

dhe organizatorët e organizatës kriminale. 

 

Për tu konsideruar veprimet apo mosveprimet e tyre si vepra penale duhet përmbushen katër 

elemete themelore a) veprimi, b) kundërligjshmëria, c) përcaktueshmeria me ligj dhe d) fajësia, 

këto elemente duhet të jenë kumulative, poqese ndonjëri nga këto elemente nuk përmbushet nuk 

do të ekzistoj vepra penale. 

 

Aftësia mendore e personit konsiderohet si kusht paraprak për fajësinë, një person me të meta 

mendore në të njejtën kohë nuk mund të konsiderohet se është i paaftë mendërisht. 

 

Për të konsideruar se një person është me çrregullime mendore dhe në një gjendje të tillë e ka 

kryer veprën penale duhet të bëhet ekzaminimi mjeko-ligjor  për të vërtetuar se për shkak të 

çrregullimit psikik nuk ka mundur të gjykojë dhe vendos për veprimet e tij, pamundësia e 

gjykimit dhe vendosjes te personi konsiderohet se personi në bazë të gjendjes së rendë psikike 

nuk është në gjendje të vendos dhe të udhëheqë për veprimet e veta, dmth. kryersi në kohën e 

kryerjes së veprës penale nuk ka pasur mundësi të kuptoj veprimin dhe pasojën e veprimit si dhe 

rrethanat të cilat paraqesin tipare të elementit qenësor të këtij veprimi, po ashtu në procedura të 

veqanta trajtohen edhe kryersit e veprave penale  që janë në vartësi të  alkoolit ose drogës. 

 

 

Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë drejtë  dispozitat ligjore lidhur me procedurat e veçanta 

- Avancojnë njohuritë profesionale lidhur me zbatimin e procedures penale që zhvillohen 

ndaj kryersëve të veprave penale me çrregullime mendore dhe në vartësi të drogave dhe 

alkoolit. 

- Rritin shkathtësitë profesionale lidhur me zbatimin e drejt të dispozitave ligjore që 

rregullojnë këtë kapitull 

 

 

Metodologjia trajnuese dhe mjetet e nevojshme 

 

Gjatë zbatimit të këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara gjatë trajnimit duke 

përfshirë edhe shpjegime teorike dhe praktike të kombinuara, prezantime në PowerPoint, 

diskutimet interactive, studimi i rasteve me shembuj praktik, kanditatet do te ndahen ne grupe 

dhe do t’iu jepen shembuj praktik për studiuar rastet, simulime të ndryshme të rasteve, të japin 

mendime e tyre lidhur me kategorin e kryersëve të veprave për të cilet bëhet fjalë, të gjithë 

pjesëmarrësit do të jenë të familjarizuar me temën e shpjeguar me qëllim që të jenë aktivë gjatë 

tërë kohës  

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Në këtë pjesë duhet të paraqitet se çfarë duhet pritur nga pjesëmarrësit si dhe cilat do të ishin 
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pritjet që kanë pjesëmarrësit nga ky trajnim. 

 

Nga pjesëmarrsit pritet që të jenë aktivë gjatë gjithë kohës së mbajtjes së orës, duke pritur 

edhe nga ata kontributin e tyre në diskutime, në mënyrë që të njejtit të kontribojn në arritjen e 

qëllimeve të këtij programi trajnues, po ashtu pritet nga kanditat pjesëmarrës që të 

parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe sygjerime gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi 

trajnues. 

 

Pjesëmarrësit do të angazhohen në aktivitete të ndryshme në diskutime, debate, punë grupore 

dhe do të trajtojnë dhe rastet për studim  etj. 

 

 

Burimet dhe literatura 

 

Burimet dhe literatura e përdorur për hartimin e këtij moduli si dhe literatura shtese që mund 

të përdoret lidhur me këtë modul. 

 

Pjesëmarrsit e programit do të mund të shfrytëzojnë si burime për të msuar përveq këtij materiali 

të prezantuar edhe nga: 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës. 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës. 

Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

Kodi i Drejtësisë për të Mitur. 

Komentari i Kodit te Penal te Kosoves. 

Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale 

Edrejta penale Ismet Salihu 

Edrejta penale Borisllav Petroviq  SARAJEVË / PRISTINË 2006 FSK/S - 14/06 

Edrejta e procedures penale Ejup Sahiti  

 

 

Përmbledhja 

 

Në këtë modul janë shtruar  për trajtim objektivat trajnuese, metodat e trajnimit pritjet nga 

pjesëmarrësit si dhe burimet nga të cilat mund të mësohet për të zbatuar procedurat e veçanta 

sipas KPP-së 
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1.1 Procedurat ndaj personave të cilet kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit ose 

drogës dhe procedurat penale ku përfshihen kryersit me çrregullime mendore 

 
1.1 Hyrje  

 

Gjatë këtij sesioni të trajnimit do të trajtohet përgjegjësia penale e personave fizik, procedurat 

ndaj personave të cilet kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës dhe procedurat 

penale ku përfshihen kryersit me çrregullime mendore, paaftësia mendore, sëmundjet e 

përhershme dhe të përkohshme,dhe zhvillimi dh ngecja. 

 

 

1.3 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Avancojnë njohuritë profesionale lidhur me zbatimin e procedures penale që zhvillohen 

ndaj kryesve të veprave penale me çrregullime mendore dhe në vartësi të drogave dhe 

alkoolit 

 

 

1.3 Pergjegjësia penale e personit fizik 

 
Pergjegjsia penale e personit fizik është element subjektiv apo psikik i veprës penale, sepse nje 

person për tu konsideruar penalisht pergjegjes duhet te vërtetohet se në kohen e kryerjes se vepres 

penale ka poseduar cilësi të caktuara psikike dhe tek ai te ketë ekzistuar marrëdhënia e caktuar 

psikike ndaj vepres qe ka kryer, personi konsiderohet penalisht pergjegjes nese në kohen e 

kryerjes së veprës penale a qenë i pergjegjëshëm dhe i fajshëm, përgjegjësia dhe fajësia si 

elemente përbërse të përgjegjësisë penale janë të lidhura ngusht njera me tjetren, sepse një person 

nuk  konsiderohet përgjegjëshëm, kur nuk është i aftë të kuptoj rendësin e veprës dhe ti kontrolloj 

veprimet e veta në këto raste nuk mund të konsiderohet i fajëshem, përgjegjsia penale është bazë 

për fajësi dhe nëse mungon ndonjëra nga këto elemente një person nuk mund të shpallet fajtor, po 

ashtu kryersi që kryen vepër penale nën ndikimin e drogave dhe alkolit nuk do të thotë se gjithher 

lirohet nga pergjegjisia penale në mungesë të përgjegjësisë penale. 

 

Kryersi i veprës penale është penalisht përgjegjës nëse është i aftë mendërisht dhe veprën penale 

të kryer me dashje apo nga pakujdesia. 

 

Dashja mund të jetë direkte dhe eventuale 

 

Kryersi vepron me dashje direkte kur është i vetë dijshëm se me veprimin e tij ose mosveprimin e 

tij do te kryej vepër penale apo dëshiron që të shkaktohet pasoja e ndaluar. 

 

Kryersi vepron me dashje eventuale kur e din se me veprimin e apo mosëveprimin e tij mund të 

shkaktohet pasoja e ndaluar. 

 

Një person mund të jetë penalisht përgjegjës për vepren penale të kryer nga pakujdesia vetëm 

atëher kur është e parapar shprehimisht me ligj. 
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- Personi vepron me pakujdesi të vetëdijshme, kur është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar 

mund të shkaktohet si rezultati veprimit ose mosveprimit të tij, por me mendjehletësi 

mendon se pasoja e ndaluar nuk do të shkaktohet apo të njetën do ta parandaloj. 

- Personi vepron me pakujdesi me pavetëdishme, kur nuk është i vetëdijshëm se pasoja e 

ndaluar mund të shkaktohet si rezultati veprimit ose mosveprimit të tij edhe pse në 

rrethana dhe sipas vetive të tij personale ka mundur të dijë për këtë mundësi. 

 

Personi nuk është penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës penae nuk i ka mbushur 

14 vjet. 

 

 

1.4 Paaftësia mendore dhe paaftësia e zvogëluar mendore sipas Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës 

 
Aftësia mendore e personit paraqet një grumbull të elementeve intelektuale që bëjnë personin të 

aftë të mendoj, gjykoj, te vendos si dhe të kontrolloj veprimet e veta, aftësia përbehet prje dy 

grupeve-elementeve të aftësisë : 

 

- intelektuale apo vetëdijes dhe  

- dëshirës apo vullnetit. 

 

Elementi intelektual apo vetëdija ekziston atëher kur kryersi i veprës penale është i aftë që të 

kuptoj rendësin e veprës së vet, të ketë përfytyrim të qartë se është duke kryer vepër të 

rrezikshme, të dëmshme dhe të kundërligjshme. 

 

Elementi i dëshirës apo vullnetit eksziton atëher kur kryersi është në atë gjendje apo ka aftësi 

psikike që të vendosë dhe t’i kontrolloj sjelljet e veta, aftësia psikike e kryersit e bën të 

mundshme që të vendos vullnetarisht për të kryer vepër penale. 

 

Aftësia intelektuale paraqet aftësin e njeriutqë të jetë i vetëdijshëm për veprimet e veta, në mes 

papërgjegjshmerisë si gjendje që përjashton përgjegjësinë penale në bazë të hulumtimeve të 

shkences së psikiatrisë, me të drejt është bërë shkallëzimi i efektit të sëmundjeve psikike në jetën 

shpirtërore të njeriut, personi që ka kryer penale konsiderohet i paaftë mendrisht nëse në kohen e 

kryerjes së vepres penale lëngonte nga një sëmundje mendoree përkohshme ose përhershme, nëse 

kishte çrregullim mendor apo ngecje në zhvillimin  mendor që ka prekur funksionin e tij mendor 

dhe sipasoj e kësaj nuk ka qen në gjendje të kuptoj natyrën dhe rendësin  apo pasojen e veprimeve 

ose mosëveprimeve të tij. 

 

Personi i cili ka kryer veprën penale konsiderohet se ka aftësi të zvogluar mendore nëse në kohen 

e kryerjes së veprës penale aftëia e tij për të kuptuar natyrën dhe rendësin apo pasojen e 

veprimeve ose mosveprimeve të tij ka qenë esencialisht e zvogluar për shkaqe të lartëshenuara, 

personi i tillë i cili ka kryer veprën penale në këtë gjendje konsiderohet penalisht përgjegjës, por 

këto rrethana nga gjykata merren parasysh me rastin e vedosjes për kohzgjatjen e masës dhe llojin 

e sanksionit ose të masës së trajtimit detyrueshëm psikiatrik. 

 

Përgjegjësia esencilaisht e zvogluar është nje gjendje e personit i cili në kohën e kryerjes vepres 

penale për shkak të sëmundjes mendore kronike apo të përkohshme, çrregullimi mendor apo 

ngecjes në zhvillimin mendor, aftësia e kryersit që të kuptoj rendësin e veprës apo ti kontrolloj 

sjelljet e veta ka qenë dukshëm esencialisht e zvogëluar.  
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Çrregullim mendor do të thotë: çdo paaftësi apo çrregullim i menjdes apo trurit qoftë i 

përkohshem apo i përhershëm që rezulton në dëmtimin apo çrregullimine funksionimit të trurit. 

 

 

1.5 Sëmundjet mendore të përkohshme dhe të përhershme 

 
Këto sëmundje janë lloje të sëmundjeve të sistemit qendror nervor të intensitetit të cilat e bëjnë 

personin plotësisht të papërgjegjshëm. 

 

Smundejt mendore të përhershme apo kronike janë sëmundje që zgjasin kohë të gjatë dhe të cilat  

sipas të arriturave të shkencës së psikaitrisë bashkohore edhe përkundër mjekimit janë të 

pashërueshme, si sëmundje kronike psikike janë  

- epilepsia,  

- paraliza progressive,  

- skizofrenia,  

- paranoja, 

- psikoza encefalike etj. 

 

Sëmundjet mendore të përkohshëme apo akute janë lloje të sëmundjeve që lajmrohen në perioda 

kohore dhe spontanisht mund të pushojnë, apo të cilat sëmundje sipas të arriturave bashkohore  

shkencës së psikiatrisë mund të neutralizohen madje edhe të shërohen, këto sëmundje të 

përkohshme mund t’i shkaktojnë edhe helmimet e ndryshme me anë të kërpurdhave, sëmundjeve 

infective, helmimet me anë alkoolit apo drogës afekti patologjike, gëzim apo hidhrim i tepruar, 

gjendjet e ndryshme patologjike të zgjimit, nervozat dhe reagimet e tjera jonormale 

 

1.5.1 Çrregullimi mendor i përkoshëm 

 

Çrregullimi mendor i përkoshëm është një lloj i till i çrregullimeve mendore të përkohshme apo 

momentale të shumicës së funksioneve psikike posaqerisht të vedijës, kryersi gjendet në aso 

gjendje shëndetsore që nuk është I aftë të gjykoj dhe të vendos drejtë, kryersi nuk është në gjendje 

psikike që të kuptoj rendësin e veprës dhe ti kontrolloj sjelljet e tij. 

 

1.5.2 Zhvillimi mendor me ngecje 

 
Zhvillimi mendor me ngecje është gjendje e ngecjes së zhvillimit mendor e cila është shkatuar 

nga grymosja e sistemit qendror nervor, apo nga kushtet e posaçme sociale në të cilat ka jetuar 

personi. 

 

Në radhë të pare shprehen pengesa në zhvillimin psikik në sferën e intelektit, për shkak se personi 

i tillë nuk është në gjendje të gjykojë dhe vendos drejtë. 

 

Këto ngecje mund të shfaqen në forma të ndryshme: 

 

- idiotët e shkallës së pare, zhvillimi i të cilëve është e barabartë me zhvillimin mendor të 

kafshëve 

- idiotët e shkallës së dytë, zhvillimi i të cilëve është i barabartë me zhvillimin mendor të 

fëmijëve deri në tre vjet 

- imbecilet zhvillimi mendor i të cilëve është sa i fëmijëve prej 3-6 vjeç. 

- debilet, zhvillimi psikik i të cilëve është i barabartë me ate të fëmijëve deri në 14 vjeç. 
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1.6  Vështrime lidhur me përgjegjshmerin esencilaithsht të zvogluar 

 
Shumica e penalisteve dhe psikiatërve janë të mendimit se ekzistojn gjendje mendore  në të cilat 

kryersi posedon aftësi intelektuaëe dhe volitive, mirëpo për shkak të defekteve në sferen 

biopsikike janë aftësi të zvogëluara. 

 

Ka autor në të drejtën penale të cilët e kundërshtojnë institucionin  përgjegjshmërisë esenciale të 

zvogluar me çrast cekin se është shum vështirë që në praktik gjendja e këtill të vërtetohet dhe 

gjithashtu është shumë vështirë që të bëhet dallimi midis përgjegjshërisë esenciale të zvogluar nga 

përgjegjshmeria dhe papërgjegjshmëria, gjendjen e përgjegjsisë esenciale të zvogluar më së 

shpeshti e shkaktojnë psikopatitë, alkoolizmi kronik, narkomania, neurozat dhe neuropatia po 

ashtu shkaqe tjera mund të shpijnë në përgjegjshmëri esenciale të zvogluar mund të jenë 

sensiliteti i të moshuarve, çrregullimet e ndryshme organike, si p.sh, shtatzënia, lindja, helmimet e 

ndryshme, sëmundjet infective etj. 

 

 

1.7 Përgjegjshmeria esenciale e zvogluar dhe ndikimi i saj në përgjegjësinë penale dhe 

sanksioni sipas KPRK-së. 

 
Kur kryersi në kohën e kryerjes së veprës penale ka pasur përgjegjësi penale esenciale të zvogluar 

mund të dënohet me butë, zvoglimi i përgjegjshmerisë është bazë fakultative për zbutjen e 

dënimit, kur gjykata konstaton se ndonjë person veprën penale e ka kryer në gjendje të 

përgjegjësisë esenciale të zvogëluar, kryersi  duhet të dënohet më butë. 

 

Sipas kodit penal kjo rrethan obligon gjykatën që ta zbutë dënimin, nëse kryersi në momentin e 

kryersin e veprës penale ka pasur përgjegjësi esencialisht të zvogluar, por nese gjykata konsideron 

se kryersi i veprës penale nuk ka pasur aftësi të kuptoj rendësinë e veprës apo t’i kontrolloj 

veprimet e tija është bazë për zbutjen e dënimit. 

 

 

1.8 Zbatimi i Ekzaminimit Psikiatrik 

 
Prej fillimit të procedures penale deri ne përfundimin e shqyrtimit gjyqësor, nëse eksiton dyshimi 

se i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose në gjendje  të aftësisë së zvogluar 

mendore në kohën e kryerjes së veprës penale apo nëse ka ndonj çrregullim mendor gjykata sipas 

detyrës zyrtare ose me propozimin e prokurorit të shtetit apo mbrojtësit të pandehurit mund të 

caktoj ekspert të psikiatrisë. 

  

Me rastin e caktimit të ekspertit, ekspertiështë  obliguar  që të ju përmbahet dispozitave ligjore të 

kodit të procedures penale në ate: 

- çdo ekzaminim ose analizë i nenshtrohet  rregullave të ekpsertizës dhe deklaratës së 

ekspertit. 

- nëse gjendja psikologjike që lidhet  me procedure penale ka qen e vlerësuar  ose e trajtuar 

nga një psikolog apo mjek, do të thirret nga prokurori  për të dhënë deklaratënë procedure 

paraprake bazuar ne te dhenat e marra në rrjedhën normale  të trajtimit. 

- psikologu apo mjeku do të japin mendim bazuar në të arriturat e shkencës dhe në bazë të 

përvojës së tyre. 

- psikologu apo mjeku mund tl nxjer një raport ekspertimi me gjetjet  e tyre. 
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- personi i cili është vlerësuar se mund të kundërshtoj thirrjen para gjyqtarit të procedures 

paraprake nëse ka shqeësime të privatësisë që nuk tejkalojnë rëndësinë e procedurës 

penale. 

- nëse gjendja relevante psikologjike e nje personi nuk është tejkaluar, prokurori mund të 

kërkoj nga gjyqëtari i procedures paraprake të urdhërojëvlerësimin psikologjik, në rast se i 

pandehuri refuzon, por në rast se i pandehuri jep pëlqimin për vlerësim psikologjik, 

ekzaminimi do te bëhet pa urdhër të gjykatës, institucioni i autorizuar do të jepë mendimin 

në form raporti me shkrim lidhur me të gjeturat. 

 

Gjyqtari i procedures paraprake mund urdhëroj vlerësimin psikologjik të të pandehurit vetëm nëse 

ka gjasa reale që i pandehuri ka kryer vepër penale dhe ka elemente për të besuar se gjendja  

psikologjike e të pandehurit është paaftësuar ose gjendja e tij ka qen e paaftësuar në kohën e 

kryerjes së veprës penale, konstatimi i gjendjes psikike është shum i rendësishëm  për procedurën 

penale për një gjykim të drejt, ekzaminimin psikologjik e kryejnë psikologët ose mjekët 

profesionist të trajnuar  në psikologji dhe psikiatri duke e respektuar të drejtën  e privatësisë. 

 

 
1.9 Qëllimi i ekzaminimit  psikiatrik nga eksperti në procedurën penale 

 
Ekzaminimi psikiatrik i të pandehurit bëhet me qëllim që tek i njejti të konstatohet; 

 

- në kohën e kryerjes së vepër penale i pandehuri ka qen në gjendje të aftësisë mendore ose 

aftësisë së zvogluar mendore. 

- i pandehuri është i paaftë për të përballur gjykimin që do të zhvillohet ndaj tij lidhur me 

pasojat  e shkaktuara nga vepra penale. 

 

Gjykata lëshon urdhërin në të cilin përcakton kohën kur do të kryehet ekzaminimi psikiatrik, në 

rast se i pandehuri nuk ka mbrojtës atëher gjykata ia angazhon mbrojtësin sipas detyrës zyrtare me 

shpenzimet e shtetit, mbrojtësi mund të merr pjesë në ekzaminim psikiatrik për të konstatuar  e 

aftësin e të pandehurit për tu përballur me gjykimin, për veq se nese eksperti konstaton se prania e 

mbrojtësit do të pengoj vlerësimin e drejtë psikiatrik të pandehurit. 

 

Në rast se eksperti konstaton se për ekzaminimin psikiatrik të pandehurit është e nevojshme 

observimi në nje institucion të kujdesit shëndetësor, ose i pandehuri refuzon ekzaminimin 

psikiatrik eksperti paraqet kërkesë të arsyetuar gjykatës për marrjen e aktvendimit mbi ndalimin e 

të pandehurit në institucionin e kujdesit shendetësor, pas dëgjimit të prokurorit të shtetit dhe 

mbrojtësit të pandehurit gjykata mund të marr aktvendim për ndalimin e të pandehurit në 

institucionin e kujdesit shëndetësor deri në dy javë, ku ankesa kunder këtij aktvendimi nuk e 

ndalon ekzekutimin  e tij. 

 

Por në rast se eksperti konstaton se për ekzaminimin psikiatrik të pandehurit nevojitet më tepër 

kohë për observim, ai paraqitet kërkesë të arsyetuar gjykatës për zgjatjen  e afatit, gjykata mundet 

të zgjat afatin edhe për dy javë tjera. 

 

Në rast se ndaj të pandehurit shqiptohet observimi në institucionin e kujdesit shëdetësor i cili 

është në paraburgim, koha e kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor do t’i llogaritet në 

periudhën e paraburgimit. 

                                                                                                                                              

Me rastin e ekzaminimit psikiatrik të urdhëruar nga gjykata, që ka të bëjë me kohën e kryerjes së 

veprës penale, i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore apo aftësisë së zvogluar 
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mendore, eksperti në raportin e tij duhet të shënoj konstatimin që ka të bëjë me 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 pandehurit dhe nese ky çrregullim 

mendor ka ekzistuar dhe deri në çfarë shkalle në kohen e kryejes se veprës penale ka ekzistuar ky 

çrregullim. 

 

Me rastin e ekzaminimit psikiatrik të urdhëruar nga gjykata, i pandehuri është i paaftë për të 

përballuar gjykimin, që do të zhvillohet ndaj tij ekseprti në konstatim shenon elementet: 

 

Natyrën, llojin, shkallen dhe kohëzgjatjen e sëmundjes mendore të pandehurit dhe llojin e 

ndikimit që ky çrregullim mendor e ka në të kuptuarit dhe veprimet të pandehurit, po ashtu edhe 

aftësin për të që konsultohet me personat tjerë duke e përfshirë mbrojtësin dhe aftësinë për të 

kuptuar akuzën. 

 

 

1.20 Aktvendimi mbi aftësin për t’iu nënshtuar gjykimit 

  
Gjykata sipas detyrës zyrtare ose me kërkesën e prokurorit apo mbrojtësit të tij, merr aktvendim, 

mbi aftësin e të pandehurit për t’iu nënshtruar gjykimit pas shyqritmit të raportit të ekspertit të 

marrë në pajtim me nenin 508 të KPP-së, dhe pas dëgjimit të prokurorit të shtetit dhe mbrojtësit të 

pandehurit. 

 

Gjykata vendosë se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtuar gjykimit nëse aktualisht ka 

çrregullim mendor dhe për shkak të çrregullimit  të till mendor ai nuk është i aftë që të mbrohet, 

të konsultohet me mbrojtsin apo të kuptoj procedurën. 

 

Kundër aktvendimit mbi aftësinë për t’iu nënshtruar gjykimit mundë të ushtrohet ankesë. 
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2. Paraburgimi  

 

2.1  Hyrje  

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit do të njoftohen me paraburgimi pëer pesonat me çrregullime 

mendore, kushtet e veçanta që duhet plotësuar për të caktuar paraburgimi ndaj një personi me 

çrregullime mendore, pushimi apo ndërprerja e procedurës për shkak të aktvendimit mbi 

paaftësinë për t’iu nënshtruar gjykimit, zbatimi i procedures për shqiptimin e masës së trajtimit t’ 

detyrueshëm psikiatrik,trajnimi i dtyrueshëm si dhe procedura ndaj të miturëve me çrregullime 

mendore. 

 

 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë drejtë dispozitat lidhur me paraburgimi për personat me çrregullime mendore, 

- Zgjerojnë njohurit lidhur me trajtimin e detyrueshëm 

- Zbatojnë drejtë procedurën ndaj te miturve me çrregullime mendore 

 

 

2.3 Paraburgimi për personat me çrregullime mendore 

 

Paraburgimi është masë për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedure penale, si dhe një 

ndërmasat më të rënda, me këtë masë i pandehuri privohet nga liria e cila është i garantuar me 

Kushtetutë dhe me ligj, paraburgimi si masa ma e ashpër, sikundër edhe arrestimi është rregulluar 

me ligje ndërkombtare dhe ligje vendore dhe norma të drejtës  kushtetuese. 

  

Kushtetuta e Republikës së Kosovës përmban të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, ku theksohet 

se të gjithë janë të barabart para ligjit, po ashtu në Kushtetutën e Republikës Kosovës në nenin 22 

gjejnë zbatim në mënyrë të drejtë përdrejtë edhe tetë konventa ndërkombtare për të drejtat e 

njeriut. 

 

Kushtet ligjore për caktimin e masës paraburgimit ndaj personit i cili ka kryer vepër penale janë të 

parapara në nenin 187 të KPP-së. 

 

Duhet të ekzistoj dyshimi i bazuar se personi konkret, ka kryer veprën penale, për veq ekzistimit 

të dyshimit të bazuar se personi ka kryer veprën penale, duhet të plotësohen edhe s’paku njëra nga 

kushtete mëposhtme kur ai fshihet, kur identiteti i tij nuk mund të vërtetohetose kur ekzistojnë 

rrethana të tjera që tregojnë se ekiston rreziku i ikjes. 

 

kur ka arsye për të besuar se ai do të asgjësoj, fsheh, ndryshoj ose falsifikoj provat e vepres 

penale, ose kur rrethannat  e posaqme  tregojnë se ai do të pengoj rrejdhën e procedures penale 

duke ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarin apo në bashkëpjesëmarrësit.  

 

kur pesha veprës penale, mënyra ose rrethana në të cilat është kryer vepra penale, karateristikat e 

tij personale, sjellja e mëparshme e tij, ambienti dhe kushtet në të cilat jeton ose ndonjë rrethanë 

tjetër  personale tregojnë rrezikun se ai mund të përsërisë veprën penale, ta përfundoj veprën e 

tentuar penale ose të kryejë veprën penale për të cilën është kanosur ta kryej. 
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Kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit duhet jetë e arsyetuar mire, fillimisht duhet të 

arsyetohet dyshimi bazuar se cilat janë faktet të cilat argumentojn dyshimin e bazuar se i 

pandehuri e ka krye veprën penale, për veq dyshimit të bazuar, duhet të arsyetohet pika apo pikat 

nga kushtet e veçanta, psh. pse ekziton rreziku i ikjes, fshehjes etj, pse eksiton rreziku se i 

pandehuri do të falsifikoj, ndryshoj apo fshe provat dhe si do të ndikoj dhe në cilët dëshmitar apo 

të dëmtuar apo bashkpjesëmarrës do të ndikoj, po ashtu cila është pasha e veprës, mënyra e 

kryerjes së veprës penale, cilat janë karakteristikat personale të pandehurit etj. 

 

Po ashtu në kërkesë duhet të arsyetohet dhe të bindet gjykata që masat tjera alterantive nuk janë  

adekuate. 

 

Në rast se gjykata e cakton masën e paraburgimit, do të arsyetoj vendimin për caktimin e 

paraburgimit, lidhur me dyshimin e bazuar që personi ka kryer veprën penale dhe kushtet e 

veçanta për të cilat ka caktuar paraburgimin. 

 

Me KPP-së, paraburgimi do të reduktohet në kohën sa ma të shkurtër të mundëshme, kur i 

pandehuri ndodhet në paraburgim të gjitha organet  që marrin pjesë në procedurën penale dhe 

orgnet  që ofrojnë ndihmen  juridike  detyrohen të veprojnë me nguti të posaçme.  

 

Paraburgimi mund të hiqet në çdo faze të procedures penale posa të pushojnë shkaqet e caktimit të 

tij. Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk përmban dispozita që rregullojnë çështjen e 

paraburgimit, procedura e masës së paraburgimit është e rregulluar me Kodin e Procedurës Penale 

të Republikës së Kosovës, por edhe me konventat të cilat gjenjn zbatim të drejtë përdrejtë në 

Kushtetutë. 

 

 

2.4 Caktimi i paraburgimit ndaj të miturit me çrregullime mendore 

 

Gjyqtari për të mitur mund të caktoj paraburgimin ndaj të miturit nëse ekzistojnë arsyet e 

përcaktuara me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës dhe nëse alternativat e 

paraburgimit nuk do të ishin të mjaftueshme për të siguruar praninë e të miturit, për të parandaluar 

kryerjen e serishme të veprës dhe për të siguruar zbatim të suksesshëm të procedurës.  

 

Në çdo kohë gjyqtari për të mitur mund të shqiptojë masa adekuate për të mbrojtur të drejtat dhe 

mirëqenien e fëmijës, duke përfshirë edhe vendosjen e fëmijës në strehimore ose në institucion 

edukativ apo të ngjashëm, vendosjen e fëmijës nën mbikëqyrjen e organit të kujdestarisë ose 

transferimin e fëmijës në familje tjetër, nëse është e nevojshme që fëmija të ndahet nga mjedisi në 

të cilin ai ka jetuar ose për t’i ofruar ndihmë, mbrojtje a strehim.  

 

Gjyqtari për të mitur e njofton organin e kujdestarisë për cilëndo masë të shqiptuar. Gjyqtari për 

të mitur shqyrton nëse masat e parapara në nenin 6 të këtij Kodi ose në nenin 268 (1) të Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës mund të urdhërohen si alternativë për paraburgimin. Aktvendimi 

mbi paraburgimin e të miturit përfshinë një shpjegim të arsyetuar për pamjaftueshmërinë e 

alternativave kundruall paraburgimit. 

 

I mituri mund të mbahet në paraburgim me aktvendim të gjyqtarit për të mitur për një periudhë 

maksimale prej tridhjetë (30) ditësh nga dita kur ai është arrestuar. Paraburgimi i të miturit mund 

të vazhdohet vetëm nga kolegji për të mitur i gjykatës kompetente për një periudhë shtesë deri në 

gjashtëdhjetë (60) ditë. Kolegji për të mitur i gjykatës kompetente e rishqyrton aktvendimin për 
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paraburgim brenda tridhjetë (30) ditëve nga marrja e aktvendimit. Rishqyrtimi i tillë bëhet në 

seancë dëgjimore në praninë e të miturit, mbrojtësit të tij dhe prokurorit. 

 

 

2.5 Kushtet e veçanta që duhet plotësuar për të caktuar paraburgimi ndaj një personi me 

çrregullime mendore 

 

Paraburgimi ndaj të pandehurve me çrregullime mendore mundë të caktohet: 

 

- kur ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale;  

- në bazë të ekzaminimit psikiatrik të urdhëruar nga gjykata, personi ka qenë në gjendje të 

paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në kohën e kryerjes së 

veprës penale. 

- 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. 

 

Paraburgimi mund të urdhërohet nga gjykata vetëm atëher nëse prokurori shtetit ka paraqitur 

propozimin për caktimin e paraburgimit.  

 

Paraburgimi i të pandehurit me çrregullime mendore mbahet institucionin e kujdesit shëndetësor 

dhe do të zgjas aqë kohë sa personi të jetë i rrezikshëm, por nuk kalon afetet e parapara për 

paraburgim. 

 

Gjykata merr aktvendim për caktimin e paraburgimit, pas marrjes së mendimit nga prokurori i 

shtetit, mbrojtësi i të pandehurit dhe i pandehuri nëse gjendja e tij lejon dhe marrjes së mendimit 

nga eksperti. Aktvendimi i dërgohet prokurorit të shtetit, mbrojtësit, të pandehurit, institucionit 

mjekësor dhe qendres së paraburgimit, ankesa  nuk e pezulllon ekzekutimin e urdhërit. 

  

Institucioni i kujesit shëndetësor vendos për masat për të siguruar sigurinë publike dhe sigurinë e 

të pandehurit pas konsultimeve me organin kompetent të paraburgimit, duke marr parasysh 

nevojat për siguri dhe nevojat terapeutike. Dispozitat e këtij kodi mnbi paraburgimin zbatohen 

përshtatshmërisht për paraburgimin  mbajtur në insitucionin e kujdesit shëndetësor. 

 
                                                                                                                                             

2.6 Pushimi apo ndërprerja e procedurës për shkak të aktvendimit mbi paaftësinë për t’iu 

nënshtruar gjykimit. 

  

Nëse gjykata vendos se i pandehuri është i paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit gjatë procedurës për 

shkak të sëmundjes së përhershme mendore, ajo merr vendim për pushimin e procedures. 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. Nëse procedura 

pushohet në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni, procedura rifillohet me kërkesën e prokurorit të 

shtetit, posa të pushojnë së ekzistuari arsyet për marrjen e aktvendimit të tillë   
 

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 merr 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 
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ndonjë institucion të kujdesit shëndetësor në pajtim me ligjin në fuqi për Procedurën 

Jashtëkontestimore, nëse sirezultat i çrregullimit mendor të këtij personi ekzistojnë arsyet për të 

dyshuar se ai do të rrezikojë jetën apo shëndetin e ndonjë personi tjetër. 
 

 

2.6 Zbatimi i procedures për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 

 
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 pare. 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 mendore të të akuzuarit. Bashkëshorti/ja e të pandehurit dhe prindërit e tij ose prindërit 

adoptues njoftohen për shqyrtimin gjyqësor. 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. 
 

 

2.7 Vendimet gjyqësore 
 

Nëse gjykata konstaton se nuk ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik, ajo e pushon procedurën e shqiptimit të masës së trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik.  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 KPP-së Gjykata merr aktvendim për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik nëse ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 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 me te cilen gjykata ka shqiptuar ndonjëren nga masat theksohet:  

- vepra të cilën është vërtetuar se e ka kryer i pandehuri, kualifikimi juridik i veprës dhe 

dispozitat e zbatuara të ligjit penal. 

- vendimin që i pandehuri e ka kryer veprën në gjendje të paaftësisë mendore. 

- masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik që i është shqiptuar të pandehurit.  

 

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 Në rastin kur gjykata vendos të pushojë procedurën pas konstatimit se 

në kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri nuk ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore, 

prokurori i 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. shqyrtimi gjyqësor rihapet pranë trupit të njëjtë gjykues dhe 

procedura vazhdon në bazë të aktakuzës së re duke iu nënshtruar këtyre kushteve. 

- gjykata mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor për përgatitjen e mbrojtjes; dhe  

- provat e paraqitura më herët nuk prezantohen përsëri, përveç se në rastet e parapara në 

nenin 311 të këtij KPP-së, ose nëse trupi gjykues e çmon të nevojshme që ndonjë pjesë e 

provës të prezentohet sërish. 
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2.8  Shqiptimi dhe llogaritja e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 

 

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. Masat mund të shqiptohen pavarësisht nëse i pandehuri ndodhet në liri apo ndaj tij është 

shqiptuar dënimi me burgim. Koha e kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor në pajtim me 

nenin 508, me urdhërin për paraburgim në pajtim me nenin 509 të KPP ose me masën e trajtimit 

të detyrueshëm psikiatrik me ndalim, llogaritet në dënimin e shqiptuar 

 

 Masat e trajtimit të detyrueshëm 

 

Masat e trajtimit të detyrueshëm të cilat mund ti shqiptohen kryesit i cili nuk është penalisht 

përgjegjës, ka aftësi esencialisht të zvogëluar mendore apo është i varur nga droga ose alkooli 

janë:  

- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor. 

- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe 

- trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur nga droga ose alkooli.  

 

Sanksioni penal, në pajtim me këtë Kod, mund t’i shqiptohet edhe kryesit i cili ka kryer vepër 

penale në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore, nëse ekzistojnë shkaqe për shqiptimin e 

sanksionit të tillë. 

 

2.7.1 Trajtimi i detyrueshem psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shndetësor. 
 

Gjykata mund t’i shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin 

e kujdesit shëndetësor kryesit i cili ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore ose 

aftësisë esencialisht të zvogëluar mendore, nëse konstaton se:  

 

- kryesi ka kryer vepër penale për të cilën është paraparë dënimi me së paku tre (3) vjet 

burgim. 

- ekziston rrezik serioz se kryesi do të kryejë vepër tjetër penale. 

- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për të shmangur kryerjen e 

veprës tjetër penale. 

- kryesi është i paaftë për t’u përballur me gjykimin. 

- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për të shmangur rrezikun 

serioz. 

                                                                                                                                                

Gjykata do ta pushojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik pasi të ketë vërtetuar se ka 

pushuar nevoja për trajtim në institucionin e kujdesit shëndetësor. Kryesit i cili ka kryer vepër 

penale në gjendje të aftësisë esencialisht të zvogëluar mendore dhe i cili është dënuar me burgim, 

koha e kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor do t’i llogaritet në kohën e dënimit të 

shqiptuar për trajtim të detyrueshëm psikiatrik. Nëse koha e mbajtur në ndalim për trajtim të 

detyrueshëm psikiatrik është më e shkurtër se dënimi me burgim, gjykata mund të urdhërojë që 

kryesi të dërgohet në burgim për të mbajtur pjesën e mbetur të dënimit ose gjykata mund të 

urdhërojë lirimin me kusht. Me rastin e vendosjes për lirimin me kusht, gjykata do të merr 

parasysh suksesin e trajtimit të detyrueshëm të kryesit, gjendjen e tij shëndetësore, kohën e kaluar 

në institucionin shëndetësor dhe kohëzgjatjen e dënimit që nuk është mbajtur. 
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2.7.2  Trajtimi i detyrueshem psikiatrik në liri 

 
Gjykata mund t’i shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri kryesit i cili ka kryer 

vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore ose aftësisë esencialisht të zvogëluar mendore, nëse 

konstaton se:  

 

- ekziston rrezik serioz se kryesi do të kryejë vepër penale. 

- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i nevojshëm për të shmangur kryerjen e 

veprës tjetër penal. 

- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i mjaftueshëm për të shmangur rrezikun 

serioz. 

  

Masat e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri mund t’i shqiptohen kryesit ndaj të cilit është 

shqiptuar masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit 

shëndetësor, kur gjykata vërteton se ndalimi në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk është më i 

nevojshëm dhe se masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri mjafton. Varësisht nga kushtet 

gjykata mund t’i shqiptojë trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në liri kryesit me aftësi esencialisht 

të zvogëluar mendore dhe i cili është në liri me kusht. 

 

Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri nuk mund të tejkalojë tre (3) vjet nëse i është shqiptuar 

kryesit me aftësi esencialisht të zvogëluar mendore. Gjykata mund të shqiptojë trajtimin e 

detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor:  

- kur kryesi nuk i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri. 

- kur kryesi braktis trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe  

- kur përkundër trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit 

shëndetësor, ka rrezik serioz se kryesi prapë do të kryejë vepër penale. 
                                                                                                                                             

2.7.3 Trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur nga droga ose 

alkooli. 
 

Gjykata mund t’i urdhërojë masën e trajtimit me rehabilitim të detyrueshëm në institucionin e 

kujdesit shëndetësor kryesit i cili ka kryer veprën penale nën ndikimin e drogës apo alkoolit, nëse 

plotësohen të dy kushtet e mëposhtme:  

 

- gjykata ka shqiptuar dënim, vërejtje gjyqësore ose kryesin e ka liruar nga dënimi; 

- gjykata konstaton se faktori kryesor që e ka motivuar kryerjen e veprës penale ishte 

varësia e kryesit nga alkooli apo droga dhe nëse ka gjasa për mjekimin e tij të suksesshëm.  

 

Nëse shqiptohet masa  krahas dënimit me gjobë, vërejtjes së gjyqësore apo lirimit nga dënimi, 

gjykata mund të vendosë, me pëlqimin e të dënuarit, që masa e tillë të ekzekutohet në liri. Nëse 

kryesi pa shkak të arsyeshëm nuk i nënshtrohet trajtimit në liri ose arbitrarisht e braktis trajtimin, 

gjykata mund të urdhërojë që trajtimi të ekzekutohet në institucionin e kujdesit shëndetësor. Nëse 

masa është shqiptuar krahas dënimit me gjobë, vërejtjes gjyqësore apo lirimit nga dënimi, trajtimi 

nuk mund të zgjasë më tepër se dy (2) vjet.  Nëse masa është shqiptuar krahas dënimit me burgim, 

ajo mund të zgjasë derisa të kryhet dënimi. Koha e kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor 

do të llogaritet në dënimin e shqiptuar. Gjykata duhet të shqyrtojë ekzekutimin e kësaj mase çdo 

dy (2) muaj për të vendosur nëse është e nevojshme të vazhdohet masa. 
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2.8 Procedura penale ndaj të miturve me çrregullime mendore 

 

Gjykata mund të shqiptojë masën e dërgimit në një institucion për kujdes të posaçëm në vend të 

masës së dërgimit në institucion edukativ ose në institucion edukativo-korrektues me 

rekomandimin e ekspertit të mjekësisë kur të miturit i nevojitet përkujdesje e posaçme për shkak 

të çrregullimit mendor ose të metave fizike dhe kur kjo është në interesin më të mirë të të miturit. 

Gjykata e cila ka shqiptuar masën, çdo gjashtë (6) muaj e rishikon nevojën për qëndrim të 

mëtejshëm në institucionin e kujdesit të posaçëm si dhe kur i mituri arrin moshën tetëmbëdhjetë 

(18) vjet. 
 

2.8.1 Qëllimi dhe shqiptimi i masave të trajtimit të detyrueshëm që shqiptohen ndaj të 

miturve 

 

Qëllimi i masës së trajtimit të detyrueshëm është që të kontribuojë në rehabilitimin e të miturit 

dhe të parandalojë rrezikun nga recidivizmi. Trajtimi i detyrueshëm shqiptohet në pajtim me 

dispozitat e Kodit penal të Kosovës. Gjykata mund të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik ndaj të miturit në pajtim me Ligjin për kryerësit me çrregullime mendore.  

 

Gjykata mund të shqiptojë masën për trajtim të detyrueshëm të rehabilitimit ndaj të miturit në 

pajtim me kapitullin V të Kodit Penal të Kosovës. Masa për trajtim të detyrueshëm shqiptohet 

vetëm pas konsultimit me shërbimin sprovues, organin e kujdestarisë dhe ekspertët përkatës.Masa 

e trajtimit të detyrueshëm nuk mund të shqiptohet në të njëjtën kohë me masën disiplinore. 

 

2.8.2 Njoftimi mbi vendimin me të cilen shqiptohet masë e trajtimit të detyrueshem 

psikiatrik. 

 
Pasi që vendimi të marrë formën e prerë, me të cilin vendim i shqiptohet masa e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik me ndalim apo masa e trajtimit  detyrueshëm në liri i dorëzohet gjykatës e 

cila është kompetente  për të marrë vendimin mbi privimin  nga zotësia për veprim, po ashtu 

qendra për punë sociale njoftohet për vendimin. 

 
2.8.3 E drejta për mbrojtës 

  
Kryerësi ka mbrojtës gjatë procedures për të ndryshuar apo pushuar masën e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik. 

 

2.8.4 Parimet e përgjithshme gjatë ekzekutimit 

 
Kryerësi me çrregullime mendore ose personi i cili është duke u trajtuar si person meçrregullime 

mendore, duhet të trajtohet me humanizëm dhe respekt dhe dinjitet, standardet ndërkombtaretë 

zbatueshme për peronat me çrregullime mendore zbatohen për kryerësin me çrregullime mendore 

për aq sa është e mundurme ndryshime dhe përjashtime të kufuzuara vetëm për aq sa janë të 

nevojshme siaps rrehtanave. 

 

Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nuk urdhërohet kur nuk është në proporcion me peshën 

e verpave të kryera. Është obligim i shtetit që personi me çrregullime mendore të mbahet  në nje 

mjedisë spitalor që është i pajisur me përshtatshmërisht dhe që ka personel të trajnuar mire, ky 

mjedis psikiatrik mund të jet në një spital psikiatrik ose në njëmjedis psikiatrik brenda burgut.                                                                                                                                         
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2.8.5 Ekzekutimi i masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 

 
Masa e trajtimit të rehabilitimit të detyrueshëm për kryerësit e varur nga droga, apo alkooli 

ekzekutohet në institucionin e kujdesit shëndetësor, apo në institucionin tjetër përkatës. Nëse kjo 

masë shqiptohet së bashku me dënimin me burgim ajo mbahet në institucionin shëndetësor. 

Gjykata vendos për institucionin e kujdesit shëndetësor, për institucionin korrektues, apo 

institucionin tjetër përkatës ku duhet të ekzekutohet masa e trajtimit të detyrueshëm. Kur gjykata 

shqipton masën e trajtimit të rehabilitimit të detyrueshëm, ajo menjëherë ia dërgon vendimin dhe 

të gjitha të dhënat tjera që i posedon për shërbimit sprovues kompetent dhe institucionit të 

kujdesit shëndetësor, institucionit korrektues, ose institucionit përkatës për ekzekutimin e kësaj 

mase. Nëse personi i dënuar mbahet në paraburgim, gjykata gjithashtu ia dergon vendimin 

qendrës së paraburgimit ku mbahet ai. Drejtori i qendrës së paraburgimit e liron personin e dënuar 

për ekzekutimin e kësaj mase. 

 

2.8.6 Programi i trajtimit të rehabilitimit. 
 

Institucioni shëndetësor, institucioni korrektues, apo institucioni përkatës, në bashkëpunim me 

shërbimin sprovues cakton programin e trajtimit të rehabilitimit për personin që i nënshtrohet 

masës së trajtimit të rehabilitimit të detyrueshëm. Shërbimi sprovues mbikëqyrë nëse personi 

vepron në përputhje me programin e trajtimit rehabilitues, në bashkëpunim me institucionin 

shëndetësor, institucionin korrektues, apo institucionin përkatës.  

 

Shërbimi sprovues i dërgon çdo dy (2) muaj raport gjykatës për përparimin e arritur në programin 

e trajtimit rehabilitues bazuar në informatat e siguruara nga institucioni shëndetësor, i institucionit 

korrektues, apo i institucionit tjetër përkatës. Institucioni shëndetësor, institucioni korrektues, apo 

institucioni përkatës menjëherë e informojnë shërbimin sprovues nëse personi i dënuar nuk i 

përmbahet programit të trajtimit rehabilitues. Mos përmbushja e programit të trajtimit rehabilitues 

nga personi i dënuar vlerësohet nga shërbimi sprovues dhe i raportohet gjykatës. Përfundimi i 

suksesshëm i programit të trajtimit rehabilitues i raportohet gjykatës nga shërbimi sprovues. Pas 

marrjes së raportit të tillë gjykata merr vendim me të cilin vërtetohet mbajtja e masës së tillë. 

 

2.8.7 Mënyra e ekzekutimit të mases së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në 

institucionin e kujdesit shëndetësor 
 

Masat e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim ekzekutohet në institucionin shëndetësor, 

ose në institucionin tjetër të posaçëm që ndodhet në vendbanimin e përhershëm, ose 

vendqëndrimin e të pandehurit, ose nëse institucioni i tillë nuk ndodhet në atë vend, në 

institucionin më të përafërt me vendin ku i pandehuri ka vendbanimin e përhershëm, ose 

vendqëndrimin, ose në vendin ku është zbatuar procedura penale. Gjykata vendos për 

institucionin shëndetësor, ose institucionin tjetër përkatës ku duhet të ekzekutohet masa e trajtimit 

të detyrueshëm psikiatrik me ndalim. Me rastin e vendosjes për institucionin e kujdesit 

shëndetësor gjykata merr parasysh rrezikun që i pandehuri paraqet për mjedisin e tij, për 

vendbanimin e përhershëm, ose vendqëndrimin e tij dhe nevojat e tij për trajtim.  
 

Kur gjykata cakton masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim, ajo menjëherë ia 

dërgon vendimin dhe të gjitha të dhënat që i posedon shërbimit sprovues kompetent dhe 

institucionit shëndetësor, institucionit korrektues, ose institucionit përkatës për ekzekutimin e 

kësaj mase. Nëse masa është caktuar së bashku me dënimin me burgim, kryerësi i veprës penale 

së pari dërgohet në institucionin e kujdesit shëndetësor për trajtim. 
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2.8.8 Transferimi i personit të cilit i është shqiptuar masa e trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik në liri me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor  
 

Nëse personi ndaj të cilit është caktuar masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik, me ndalim 

ndodhet në liri, gjykata urdhëron transferimin e tij në institucionin e kujdesit shëndetësor, ose 

urdhëron lëshimin e letër rreshtimit, por nëse personi ndodhet në paraburgim, personeli i 

Shërbimit Korrektues të Kosovës e përcjell në institucionin e kujdesit shëndetësor. Personi ndaj të 

cilit është caktuar kjo masë, transferohet në institucionin e kujdesit shëndetësor i shoqëruar nga 

punëtorët e kujdesit shëndetësor.  
 

Personi ndaj të cilit ekzekutohet kjo masë ka të drejta dhe detyrime të njëjta sikurse person i cili 

mban dënimin me burgim, nëse nevojat e trajtimit nuk kërkojnë ndryshe.  Me propozimin e 

institucionit të kujdesit shëndetësor ku ekzekutohet kjo masë, gjykata gjatë kohëzgjatjes së masës, 

mund të vendosë për transferimin e personit nga një institucion i kujdesit shëndetësor në tjetrin.  

Gjykata e cila ka caktuar masën në shkallë të parë monitoron ligjshmërinë e ekzekutimit të saj. 

Organi publik kompetent për shëndetësi monitoron aftësinë profesionale të trajtimit, i cili ofrohet 

gjatë ekzekutimit të masës.                  
 

2.8.9 Raportimi i institucioni të kujdesit shëndetësor  
 

Institucioni i kujdesit shëndetësor i dërgon gjykatës që ka caktuar masën në shkallë të parë raport 

mbi gjendjen shëndetësore dhe suksesin e trajtimit të personit ndaj të cilit ekzekutohet masa, së 

paku një herë në gjashtë (6) muaj dhe më shpesh me kërkesë të gjykatës. Kur institucioni i 

kujdesit shëndetësor, ose mjeku përgjegjës për shërimin mendor konstaton se, më nuk është e 

nevojshme ta trajtojë, ose ta ndalojë kryerësin e veprës penale në institucionin e kujdesit 

shëndetësor, ai menjëherë e informon gjykatën që e ka caktuar masën në shkallë të parë.  

 

Çdo gjashtë (6) muaj, gjykata që ka caktuar masën në shkallë të parë, e shqyrton nevojën e 

vazhdimit të masës pas shqyrtimit të institucionit shëndetësor dhe të mendimit të ekspertit të 

pavarur, i cili nuk është i punësuar në institucionin e kujdesit shëndetësor ku është duke u 

ekzekutuar masa. Sipas detyrës zyrtare, ose me propozimin e të pandehurit, mbrojtësit të 

institucionit të kujdesit shëndetësor, ose të organit të kujdestarisë që është kompetent në bazë të 

vendbanimit të përkohshëm, ose të përhershëm të personit në kohën kur ka hyrë në fuqi urdhri me 

anë të cilit është caktuar masa, gjykata e cila ka caktuar masën në shkallë të parë e pushon masën 

nëse konstaton se më nuk është e nevojshme që kryerësi të trajtohet, ose ndalohet në atë 

institucion. Kur pushon masën, gjykata mund ta caktojë masën e trajtimit të detyrueshëm në liri 

nëse ekzistojnë arsyet për caktimin e masës së tillë.  

 

Vendimi merret pas dëgjimit të prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe kryerësit të veprës penale nëse 

gjendja e tij këtë e lejon edhe pas shqyrtimit të mendimit të ekspertit. Kur gjykata pushon masën, 

e informon institucionin e kujdesit shëndetësor, e liron personin ndaj të cilit është caktuar masa 

menjëherë pas marrjes së vendimit. 

 
2.8.10 Dhënia e ndihmes pas lirimit nga përkujdesja shëndetësore 

 
Pasi që personi të lirohet nga institucioni shëndetësor, organi kompetent i kujdestarisë është 

përgjegjës për personin ndaj të cilit është ekzekutuar masa në dhënien e ndihmës pas lirimit nga 

institucioni shëndetësor. Nëse kryerësi i cili ka kryer vepër penale në gjendje të aftësisë së 
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zvogëluar mendore lirohet nga institucioni shëndetësor, dhe nëse ai në institucionin shëndetësor 

ka kaluar kohë më të shkurtër sesa kohëzgjatja e burgimit të caktuar, gjykata e shqyrton lirimin 

me kusht për atë person.   

 

Me rastin e vendosjes për lirim me kusht, gjykata veçanërisht merr parasysh suksesin e trajtimit të 

personit të dënuar, gjendjen e tij shëndetësore, kohën e kaluar në institucionin shëndetësor dhe 

kohën e mbetur të dënimit. Nëse gjykata vendosë për lirimin me kusht, mundet gjithashtu ta 

caktojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, nëse ekzistojnë arsyet për caktimin e 

masës së tillë. Nëse gjykata vendosë që personi i dënuar të mbajë pjesën e mbetur të dënimit me 

burgim, personeli i Shërbimit Korrektues të Kosovës e përcjellë atë në institucionin korrektues të 

dënimit 
 

2.8.11 Ekzekutimi i mases së trajtimit të detyryueshëm psikiatrik në liri 
 

Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri ekzekutohet në institucionin shëndetësor të 

caktuar nga gjykata që ka caktuar masën në shkallë të parë. Institucioni shëndetësor i dërgon 

gjykatës që ka caktuar masën në shkallë të parë raport mbi gjendjen shëndetësore dhe suksesin e 

trajtimit të personit ndaj të cilit është ekzekutuar masa, së paku një (1) herë në gjashtë (6) muaj, 

dhe më shpesh me kërkesë të gjykatës. Kur institucioni shëndetësor çmon se më nuk është e 

nevojshme ta trajtojë personin ndaj të cilit është shqiptuar masa, menjëherë e informon gjykatën e 

cila ka caktuar masën në shkallë të parë. Gjykata e cila ka caktuar masën në shkallë të parë, sipas 

detyrës zyrtare, ose me propozimin e të pandehurit, mbrojtësit, institucionit shëndetësor, ose 

organit kompetent të kujdestarisë, e pushon masën nëse konstaton se më nuk është e nevojshme ta 

trajtojë personin ndaj të cilit është shqiptuar masa. Vendimi për pushimin e masës merret pas 

dëgjimit të prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe personit ndaj të cilit është shqiptuar masa, nëse 

këtë e lejon gjendja e tij dhe pas shqyrtimit të mendimit të ekspertit. 

 

Institucioni shëndetësor menjëherë e njofton gjykatën që e ka caktuar masën në shkallë të parë, 

kur personit ndaj të cilit është shqiptuar masa nuk i është nënshtruar trajtimit në liri nëse ai 

arbitrarisht e ka ndërprerë trajtimin, ose nëse mendon se trajtimi ka qenë i pasuksesshëm. Gjykata 

sipas detyrës zyrtare, ose me propozimin e institucionit shëndetësor, në të cilin personi trajtohet, 

ose duhet të trajtohet, mund të caktojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim 

nëse:  

  

- kryerësi i veprës penale nuk i është nënshtruar trajtimit në liri, ka ndërprerë trajtimin 

arbitrarisht, ose kur trajtimi është konsideruar i pasuksesshëm nga institucioni i kujdesit 

shëndetësor; 

- ekzistojnë arsyet për caktimin e masës së tillë.  

 

Vendimi për caktimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim merret pas 

dëgjimit të prokurorit te shtetit, mbrojtësit dhe personit ndaj të cilit është shqiptuar masa, nëse 

këtë e lejon gjendja e tij dhe pas shqyrtimit të mendimit të ekspertit të pavarur, i cili nuk është i 

punësuar në institucionin e kujdesit shëndetësor ku ekzekutohet masa.  

 

Pasi personi nuk ka më nevojë për trajtim në institucionin shëndetësor, organi kompetent i 

kujdestarisë është përgjegjës për personin ndaj të cilit është ekzekutuar masa në dhënien e 

ndihmës pas pushimit të trajtimit të detyrueshëm në liri. 
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2.9 Procedura penale ndaj personave të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e 

alkoolit ose drogës. 
 

Kryesi nuk është përgjegjës penal nëse ne kohen e ndërmarrjes se veprimit dhe kryerjes se veprës 

penale ka qenë i paaftë mendërisht. Nga kjo rregull ekziston përjashtimi, kurrë kryesi vet sillet ne 

gjendje te paaftësisë mendore dhe kryen veprën penale. Në ketë rast, kryesi përgjigjët  penalisht, 

ndonëse veprën e ka kryer ne gjendje te paaftësisë mendore me kusht se vet është sjell ne at 

gjendje gjatë përdorimit te alkoolit, te opiumit te drogave ose ne ndonjë menyr tjetër, ndonëse ne 

kohen e sjelljes ne një gjendje te tillë vepra e ti ka qen e përfshirë me qellim apo nga pakujdesia. 

Ky përjashtim, emërtohet si vetë fajësia apo paaftësia mendore ose actiones liberae in causa.  

 

Shprehja actiones liberae in causa parqet veprim te lirë për te marr vendim, por jo edhe për te 

kryer vepër. Meqë veprimi i veprës penale është kryer ne gjendje te paaftësisë mendore, ne 

teorinë juridike paraqitet çështja e dënimit te kryesit për një vepër te kryer te tillë. Sipas 

botëkuptimit te vjetruar, kryesi i veprës penale përgjigjet penalisht duke pasur parasysh qe 

pasojën e ka shkaktuar ne gjendje te paaftësisë mendore. Veprimi me te cilin kryesi vihet ne 

gjendje te paaftësisë mendor ka karakter paraprak, çka do te thotë te veprimit parapërgatitor, 

ndërsa veprimi parapërgatitor sipas rregullave nuk dënohet. Sipas botëkuptimit më te ri veprimi 

me te cilin kryesi sillet ne gjendje te paaftë mendore duke u dehur ose ne ndonjë menyr tjetër, nuk 

është veprim parapërgatitor, por paraqet vepër te kryer, meqë ajo ne menyr te tërthoret paraqitet si 

pasojë. Kështu psh. Me sjelljen ne gjendje te paaftësisë mendore te përkohshme, kryesi vet veten 

e ka përdorur si mjet për kryerjen e veprës penale, kështu qe për këtë arsye përgjigjet penalisht. 

Prandaj, përgjegjësia penale ne institutin actione liberae in causa bazohet ne faktin se kryesi ne 

momentin qe e ka sjell veten e ti ne gjendje te paaftë mendore të përkohshme, e shkakton edhe 

pasojën, me kusht se në atë moment ka qen i vetëdijshëm dhe se e ka ditur, përkatësisht ka pas 

mundësi qe ta dijë se ne një gjendje te tillë mund te kryej vepër penale. Ekzistimi i vet shkaktimit 

te paaftësisë mendore është paraqitur ne nenin 19 KP, duke përmendur disa kushte si: 

 

- personi të jetë i vetëdijshëm në kohën kur e sjellë veten në gjendje të papërgjegjshme. 

- personi me fajin e  tij  me dashje ose nga pakujdesia e sjell veten në këso gjendje p.sh. 

konsumon alkool, drogë, apo lejon ta zërë gjumi duke e drejtuar automjetin. 

- para se ta sjell vetën në gjendje të papergjegjshme vepra penale e kryer të jetë përfshirë me 

dashje apo pakujdesinë e tij.  

- ta ketë kryer veprën penale, e cila në esencë i përgjigjet veprës që ka qenë e përfshirë në 

dashjen apo pakujdesinë e kryersit derisa ai ka qenë në gjendje të vetëdijshme. 

 

Por, kjo vepër nuk ekziston nëse personi ka qenë i paaftë mendërisht në kohën e përdorimit të 

narkotikëve, d.m.th ne gjendje te dehur ose kur gjendja e dehur është pasojë e detyrimit ose 

lajthitjes të pashmangshme. Gjithashtu, nuk ekziston vetë shkaktimi i paaftësisë mendore kur 

personi përdorë një dozë të vogël të alkoolit nga e cila nuk do të mund të dehej, përveç nëse për 

shkak të kësaj vjen deri te dehja patologjike si shkak i ekzistimit të ndonjë çrregullimi të 

organit,(p.sh çrregullim i metabolizmit) për çka personi nuk është i vetëdijshëm. Krahas dehjes 

me vetë dëshirë e cila mund të jetë vepër e qëllimshme ose pakujdesi, ekziston edhe gjendja e 

kryer në raport me kryesin tek të cili ekziston fajësia. Por, kur flitet për formën e fajësisë e cila 

është e duhur për ekzistimin e përgjithësisë penale, në teori dhe legjislacion ekzistojnë shumë 

kuptime.  

 

Sipas një kuptimi, përgjegjësia penale ekziston vetëm atëherë kur qëllimi ka ekzistuar tek kryesi i 

veprës para gjendjes se dehjes, ne raport me pasojën e shkaktuar .Sipas kuptimit të dytë, e cili 

është më i pranueshëm, përgjithësia penale ekziston atëherë kur te kryerësi ekziston qëllimi dhe 
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pakujdesia në raport me pasojën e shkaktuar në gjendje te dehur. Do më than që sipas Kodit penal 

te Kosovës përgjegjësia penale, kryesi i veprës penale, i cili me përdorimin e alkoolit, drogave etj 

e sjell vetën në atë gjendje në të cilën nuk ka mundur ta kuptoj rëndësinë e veprimit ose 

mosveprimit e as te kontrolloj sjelljet e veta, dhe nëse qëllimisht para se ta sjell veten në atë 

gjendje e ka paramenduar veprimin ose mosveprimin, ose nga pa kujdesia ka kryer veprën penale. 

Ligji për këtë vepër parasheh përgjegjësi penale.  
 

Vetë shkaktimi i paaftësisë mendore ose actionës liberae in causa i përgjigjet principeve të 

përgjithshme mbi të cilat bazohet përgjithësia penale. Aftësia mendore te kryerësi duhet të 

ekzistojë në kohën kur ai me përdorimin e alkoolit, narkotikëve ose në ndonjë mënyrë tjetër 

(hipnozë, autosugjestion) e sjell vetën në gjendje të paaftësisë mendore të përkohshme. Ai duhet 

të jetë i aftë të kuptoj që me përdorimin e këtyre mjeteve mund të dehet, dhe në atë gjendje mund 

të kryen veprën penale, dhe atëherë të vendosë a dëshiron apo nuk dëshiron ti përdor ato mjete. 

Kështu fajësia për veprën e kryer ekziston nëse te ai ekziston fajësia ose pakujdesia në raport me 

pasojën e cila është e shkaktuar nga gjendja e dehur.  

 

Do të thotë që përgjegjësia penale ekziston si vepër e qëllimshme a edhe për paaftësinë mendore 

të fshehur nga pakujdesia. Për vepër të qëllimshme çdo herë përgjigjemi, ndërsa për vepër nga 

pakujdesia vetëm atëherë kur ligji e parashe përgjegjësin penale për pakujdesi. Por, me 

përdorimin e alkoolit, drogave kryesi vetveten mund ta sjell jo në gjendje të paaftësisë mendore, 

por në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore. Krahas vetë shkaktimin te paaftësisë mendore 

disa legjislacione të shteteve e pranojnë dhe veprën penale në gjendje të dehur. Për këtë vepër 

ekziston domosdoshmëria qe personi të jetë fajtor për arritjen ne gjendje te dehjes totale gjatë se 

cilës ka kryer vepër penale. D.m.th, te vetë shkaktimi i paaftësisë mendore fajësia e kryesit 

ekziston në raport me veprimin e dehjes dhe pasojës së veprës penale te shkaktuar në gjendje te 

dehur, përderisa te vepra penale e dehjes fajësia e kryerësit ekziston vetëm në raport me dehjen 

totale si pasojë e dehjes, por jo dhe të vepra penale e shkaktuar nga gjendja e dehur. Sipas kësaj 

që u cek më lartë nuk ekziston fajësia në raport me veprën penale si te actiones liberae in causa, 

por vetëm në raport me shkaktimin dehjes d.m.th paaftësisë mendore të përkohshme. Në këtë rast 

është përfshirë vetëm veprimi i dehjes, por në raport me veprën penale e cila është e shkaktuar në 

gjendje të aftësisë mendore nuk guxon të ekzistojë fajësia. D.m.th, te vepra penale e dehjes, 

fajësia ekziston vetëm në raport me dehjen totale si pasojë e gjendjes të dehjes. D.m.th sipas 

ligjeve në të cilat ekziston nocioni i dehjes si vepër penale e veçantë ekziston dhe përgjithësia 

penale në bazë të shkaktimit.  

 

 

2.10 Trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm i personave të varur nga droga ose 

alkooli. 
 

Gjykata mund t’i urdhërojë masën e trajtimit me rehabilitim të detyrueshëm në institucionin e 

kujdesit shëndetësor kryesit i cili ka kryer veprën penale nën ndikimin e drogës apo alkoolit, nëse 

plotësohen të dy kushtet e mëposhtme:  

 

- gjykata ka shqiptuar dënim, vërejtje gjyqësore ose kryesin e ka liruar nga dënimi; dhe  

- gjykata konstaton se faktori kryesor që e ka motivuar kryerjen e veprës penale ishte 

varësia e kryesit nga alkooli apo droga dhe nëse ka gjasa për mjekimin e tij të suksesshëm.  

 

Nëse shqiptohet masa nga kushti 1, krahas dënimit me gjobë, vërejtjes së gjyqësore apo lirimit 

nga dënimi, gjykata mund të vendosë, me pëlqimin e të dënuarit, që masa e tillë të ekzekutohet në 

liri. Nëse kryesi pa shkak të arsyeshëm nuk i nënshtrohet trajtimit në liri ose arbitrarisht e braktis 
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trajtimin, gjykata mund të urdhërojë që trajtimi të ekzekutohet në institucionin e kujdesit 

shëndetësor.  

 

Nëse masa nga kushti 1 është shqiptuar krahas dënimit me gjobë, vërejtjes gjyqësore apo lirimit 

nga dënimi, trajtimi nuk mund të zgjasë më tepër se dy (2) vjet. Nëse masa nga kushti 1 është 

shqiptuar krahas dënimit me burgim, ajo mund të zgjasë derisa të kryhet dënimi. Koha e kaluar në 

institucionin e kujdesit shëndetësor do të llogaritet në dënimin e shqiptuar. Gjykata duhet të 

shqyrtojë ekzekutimin e kësaj mase çdo dy (2) muaj për të vendosur nëse është e nevojshme të 

vazhdohet masa 

 

2.10.1 Shqiptimi i masës për trajtim të detyrueshëm rehabilitues 
 

Me aktgjykim dënues, gjykata mund të shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm 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.  Masën 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.  Gjykata vendos 

për zbatimin e masës  pas dëgjimit të mendimit të ekspertit dhe pas dëgjimit të prokurorit të shtetit 

dhe mbrojtjes. Mendimi i ekspertit duhet t’i analizojë mundësitë për trajtimin e të pandehurit. 

Koha e qëndrimit në institucionin shëndetësor për masën e trajtimit të detyrueshëm rehabilitues 

llogaritet në kohëzgjatjen e dënimit me burgim. 

 

2.10.2 Mbikëqyrja e trajtimit të detyrueshëm rehabilitues nga gjykata 

 

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. 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. Në procedurë për shqyrtim të 

vazhdimit ose ndryshimit të masës për trajtim të detyrueshëm për rehabilitim, kryerësi duhet të 

ketë mbrojtës.   

 

Çdo dy (2) muaj, gjykata 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.  

 

Gjykata pushon zbatimin e masës  kur trajtimi ose rehabilitimi më nuk janë të nevojshëm ose kur 

ka kaluar koha e përcaktuar në nenin 90 të Kodit Penal. 
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Hyrje  

 

Temat që do të shqyrtohen sot janë: shpenzimet e procedurës dhe kërkesat pasurore juridike ne 

procedure penale. Të gjithë e dinë se çdo procedure gjyqësore qofte penale apo civile, natyrisht që 

ka edhe koston e vet të shpenzimeve, për të cilat duhet gjetur edhe burimet nga të cilat do të 

paguhen shpenzimet në fjalë.  

 

Ky modul do të trajtoj çështjet se çka përfshihet në shpenzime procedurale, kur vendoset për 

shpenzimet në fjalë dhe kush duhet të obligohet që t’i paguaj shpenzimet procedurale.  

 

Kur është fjala për procedurën civile çështja e shpenzimeve procedurale është zgjidhur ngase 

zakonisht ato arkëtohen që në fillim të procedurës nga palët, mirëpo në procedurë penale çështja 

është më e komplikuar ngase veprimet procedurale ndërmerren nga organet kompetente ne kuadër 

të detyrës zyrtare, e që çdo veprim procedural e ka edhe koston e vet, gjë që edhe me dispozitat e 

KPPK-së, ne kapitullin e XXIV-të është paraparë edhe mënyra se si krijohen shpenzimet 

procedurale, si arkëtohen ato dhe kush obligohet ti paguaje.  

 

Po ashtu në kuadër të këtij moduli do të trajtohen edhe kërkesat pasurore juridike, që po ashtu 

është temë e një rëndësie të veçantë ngase parimisht në një çështje penalo-juridike, shpeshherë 

ndodh të zbatohen edhe dispozitat e procedurës civile, gjë që në këtë rast gjykata është e obliguar 

ta bëjë këtë në procedurë penale për vendosje të kërkesës pasurore juridike për çka është e 

rëndësishme që të flasim edhe për sfidat e procedurës në rastet kur kemi propozime të palëve për 

vendosjen e kërkesave pasurore juridike.  

 

Përkitazi me këtë do të trajtohet mënyra e vendosjes së kërkesave pasurore juridike që janë pasojë 

e kryerjes së veprës penale e për të cilat palët paraqesin kërkesat e tyre në procedurë penale. 

 

 

Objektivat trajnuese  

 

Pas përfundimit të këtij moduli, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Avancojnë njohuritë lidhur me shpenzimet në procedurën penale;  

- Identifikojnë elemente që duhet përfshihen në kuadër të shpenzimeve të procedurës 

penale;  

- Analizojnë mënyrën e vendosjes për shpenzimet e procedurës penale, duke përfshirë edhe 

situatat e shpenzimeve procedurale;  

- Avansojnë njohurit lidhur rolin dhe rëndësinë e kërkesës pasurore juridike;  

- Vlerësojn se kush mund të paraqesë propozim për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

dhe deri kur mund të paraqitet kërkesa në fjalë si dhe mënyrën e vendosjes  për kërkesën 

pasurore juridike. 
 
 
Metodat e të mësuarit  

 

Metodologjia që do të përdoret në këtë trajnim është e kombinuar duke filluar një prezantim të 

shkurtër të objektivave mësimore dhe më pastaj për të vazhduar me metodën prezantimit të temës 

nga ana e trajnuesit, duke trajtuar secilën temë veç e veç e përcjellë me rastin studimor e që kjo do 

të jetë shkak për vazhdimin e trajnimit me metodë interaktive që do të jetë e përshtatshme që ti 
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nxisë pjesëmarrësit të zhvillojnë debat dhe të paraqesin sfidat që kane hasur me rastin e aplikimit 

të dispozitave të kësaj pjese.  

 

Kurse pjesa përfundimtare e trajnimit do të jetë e rezervuar që pjesëmarrësit përmes pyetjeve dhe 

debatit do të paraqesin pikëpamjet nga këndvështrimi i tyre rreth temës së shtjelluar dhe 

implementimit në praktikë të njohurive të përfituara nga ky trajnim dhe si rrjedhoje e këtij debati 

në përfundim të trajnimit do të mund të paraqesin ndonjë konkluzion.  

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit  

 

Nga pjesëmarrësit pritet që të jenë aktivë gjatë gjithë trajnimit, duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të këtij 

programi. Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje, 

sqarime dhe sugjerime gjatë gjithë kohës sa zgjat trajnimi.  

 

Ata do të angazhohen në mënyrë aktive përmes diskutimeve, debateve, punës në grupe si dhe do 

të merren me raste për studim etj.  

 

 

Burimet dhe literatura  

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar edhe nga:  

 

- Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës – 2013 

- Kodi Penal i Republikës së Kosovës – 2013 

- E drejta e procedurës Penale, Dr. Ejup Sahiti, Prishtinë 2005  

- Komentar i Ligjit të Procedurës Penale, dr. Jovan Pabllica, dr. Mijomir Lutovac, Beograd.  

- Komentar i Kodit Penal dhe të Procedurës Penale, Ismet Salihu, Hilmi Zhitia dhe 

Fejzullah Hasani, (2014). 
 
 
Ushtrime  

 

Gjate shqyrtimit të temave në fjalë – pra për shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesat 

pasurore juridike do të prezantohet nga një shembull praktik i cili do te ju shpërndahet 

pjesëmarrësve ashtu që më parë planifikohet të bëhet ndarja në grupe dhe atë varësisht nga numri 

i pjesëmarrësve, ku pastaj pas punës do të prezantojnë të gjeturat përkitazi me temën dhe 

diskutimet do të përqendrohen në mënyrën e vendosjes për kompensime varësisht nga llojet e 

aktgjykimeve.  

 

 

Përmbledhje  

 

Në këtë modul diskutimi qendror bëhet rreth qëllimit të modulit, objektivave trajnuese, metodave 

të shpenguarit, pritjet nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të cilat mund të mësohet për 

shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesat pasurore juridike. Gjithashtu gjatë këtij moduli do të 

merren parasysh sugjerimet nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të shpjeguarit dhe shtjellimet 

të moduleve në përgjithësi.  
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1. Shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesat pasurore juridike  

 

Këtu do të flasim për shpenzimet e procedurës penale në përgjithësi, duke filluar nga nocioni i 

shpenzimeve, parapagimi i shpenzimeve, mënyra e vendosjes për kompensimin e tyre, pagimi i 

shpenzimeve tek llojet e ndryshme te aktgjykimeve; dënuese, lirues, refuzuese dhe në rastet e 

pushimit të procedurës, pastaj se kur shpenzimet e procedurës i paguan personi që ato i shkakton 

me fajin e tij, ç’farë ndodh me shpenzimet për mbrojtjen e detyruar, dhe cila gjykatë është 

kompetente për vendosjen e shpenzimeve. 

  

Po ashtu do të vazhdojmë me kërkesat pasurore juridike duke filluar nga nocioni i kërkesës në 

fjalë, për personat e autorizuar për paraqitjen e kërkesave, kur mund të paraqitet ajo, se kush është 

kompetent për vendosje dhe në cilën procedurë e pastaj pasi të flitet për mënyrën e ndryshimit të 

aktgjykimit të formës së prerë përkitazi me kërkesat në fjalë në fund do të flasim edhe për masat e 

përkohshme për sigurimin e kërkesave pasurore juridike.  

 
Nga shtjellimi dhe diskutimet që do të bëhen me pjesëmarrësit do të arrihet që të kuptojmë se 

ç’farë përfshin shpenzimet e procedurës penale, kur dhe kush duhet të vendosë për shpenzimet në 

fjalë:  

 

- Kur mund të paraqitet kërkesa për shpenzimet procedurale dhe kush i paguan shpenzimet 

para se ato të arkëtohen nga personat që obligohen ti paguajnë shpenzimet procedurale;  

- Objektiv tjetër që synojmë të arrijmë është të kuptojmë se çka paraqet kërkesa pasurore 

juridike, kur ajo mund të paraqitet në procedurë penale, se a është gjykata e obliguar të 

vendosë në mënyrë të plotë apo pjesërisht apo edhe mund të mos vendosë fare;  

- Po ashtu pjesëmarrësit do të arrijnë të kuptojnë se si bëhet sigurimi i kërkesave pasurore 

juridike përmes masave të përkohshme se si masat në fjalë kanë efekt edhe ndaj personave 

të tretë dhe në fund të mësojmë po ashtu se a mund të bëhet ndryshimi i aktgjykimit të 

formës së prerë përkitazi me kërkesat pasurore juridike.  

 

Përveç çështjeve penale e cila paraqitet si objekt themelor i procedurës penale, me rastin e 

zhvillimit te procedurës për ndriçimin dhe zgjedhjen e çështjes penale nevojitet që gjykata të merr 

vendim edhe për disa çështje tjera të cilat po të mos ekzistonte vepra penale fare nuk do të 

shqyrtoheshin në kuadër të procedurës penale. Rrjedhimisht objekt sekondar i procedurës penale 

është kërkesa pasurore juridike, dhe shpenzimet e procedurës penale. 

 

Për shpenzimet e procedurës penale në KPPK flitet në kapitullin e XXIV-të, ndërsa nocioni i tyre 

sqarohet në nenin 450 paragrafi 1 KPPK-së.  

 

Shpenzimet e Procedurës Penale janë shpenzimet e bëra gjatë procedurës penale dhe shpenzimet 

që shkaktohen lidhur me procedurën penale:  

 

 Shpenzimet e procedurës penale përfshijnë: 

 

1. shpenzimet për dëshmitarë, ekspertë, përkthyes, specialistë, stenografim, regjistrime 

teknike dhe për këqyrjen e vendit; 

2. shpenzimet e transportit të të pandehurit; 

3. shpenzimet për shoqërimin e të pandehurit apo të personit të paraburgosur; 

4. shpenzimet e transportit dhe të udhëtimit të personave zyrtarë; 
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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; 

6. shpenzimet paushalle; 

7. shpërblimet dhe shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit; dhe 

8. shpenzimet e nevojshme për të dëmtuarin dhe përfaqësuesin e tij ligjor, si dhe 

kompenzimet dhe shpenzimet e nevojshme të përfaqësuesit të autorizuar. 

 

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 shpenzimeve204
. 

 

Shpenzimet nga pikat 1 deri në 5 të të sipërcituara 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. 

 

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. 

 

Shpenzimet e përkthimit nuk i ngarkohen të pandehurit i cili nuk e di ose nuk e flet gjuhën në të 

cilën zbatohet procedura penale. 

 

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. 

 
 
1.2 Parapagimi i shpenzimeve të procedurës penale  

 

Siç u cek më lartë nga fondet e Policisë, të Prokurorisë ose Gjykatës që zbaton procedurën penale 

paguhen shpenzimet e procedurës penale në mënyrë paraprake dhe atë shpenzimet e parapara nga 

paragrafi 2 nën paragrafi 1 – 5 të nenit 450 të KPPK-së.  

 

 

1.3 Shpenzimet e përkthimit dhe në rastet e mbrojtjes së detyruar  

 

Shpenzimet e përkthimit për të pandehurit, dëshmitarit dhe personave tjerë që marrin pjesë në 

procedurë penale, nuk arkatohen nga personat që detyrohen ti paguajnë shpenzimet sipas 

dispozitave të KPPK-së.  

 

Shpërblimi dhe shpenzimet e nevojshme të mbrojtësit nga neni 57 Paragrafi 2 e 3, dhe neni 58 i 

KPPK, nuk paguhen nga i pandehuri por mjetet buxhetore.  

                                                 
204 Udhëzimi administrativ i KGJK-ës 2008/2 dhe 03/2016 për unifikimin e taksave gjyqësore. 
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1.4 Vendimi për shpenzimet e procedurës penale  

 

- Me aktgjykim ose aktvendim  

- Me përfundimin e procedurës penale  

- Për kompensimin – mbulimin e shpenzimeve dhe lartësinë e shumës  

- Përkitazi me lartësinë e shumës mund të vendoset edhe më vonë gjerësisht pas sigurimit të 

të dhënave për lartësinë e shumës (procesmbajtësi merr aktvendim të posaçëm – aprovohet 

nga gjyqtari.)  

- Kërkesa për shumën e shpenzimeve mund të paraqitet më së largu në afat prej tre muajsh 

nga dita e pranimit të aktgjykimit – aktvendimit të formës së prerë (personat që kanë të 

drejtë për kërkesë të tillë).  

- Për ankesë kundër aktvendimit të posaçëm vendos Kolegji (?)  

 

 

1.5 Kush i paguan shpenzimet e procedurës penale?  

 

Shpenzimet e procedurës penale i paguan: 

    

- I pandehuri nëse shpallet fajtor;  

- I dëmtuari, mbrojtësi , përfaqësuesi ligjor, përfaqësuesi i autorizuar; dëshmitari, eksperti, 

përkthyesi dhe specialisti – (pavarësisht rezultatit të procedurës penale) i paguajnë 

shpenzimet e procedurës të shkaktuara me fajin e tyre (në raste të tilla gjykata detyrohet të 

vendosë me aktvendim të posaçëm, përveç kur është fjala për të pandehurin vendoset në 

vendim së bashku për çështjen kryesore).  

- Nëse i pandehuri shpallet fajtor për disa vepra penale kurse për disa lirohet i paguhen 

vetëm shpenzimet për veprat penale për të cilat është shpallur fajtor kurse jo edhe për ato 

vepra penale për të cilat është liruar, kuptohet nëse shpenzimet mund të veçohen nga 

shpenzimet e përgjithshme.  

- Pagimet e shpenzimeve kur ka disa të pandehur, atëherë gjykata cakton pjesën e 

shpenzimeve për secilin të pandehur por nëse kjo nuk është e mundur atëherë të gjithë të 

pandehurit detyrohen që ti paguajnë shpenzimet në mënyrë solidare. 

- Kur mund të lirohet i pandehuri në tërësi apo pjesërisht nga detyrimi i pagimit të 

shpenzimeve? (Gjendja e rëndë ekonomike).  

- Kompensimi i shpenzimeve në rastet kur i pandehuri lirohet, kur refuzohet akuza dhe nëse 

pushohet procedura penale – shpenzimet kompensohen nga mjetet buxhetore.  

 

 

1.6 Përjashtim  

 
- Nëse personi me vetëdije ka paraqitur kallëzim penal të rrejshëm.  

- I dëmtuari nëse tërhiqet nga propozimi për ndjekje penale dhe si rezultat i kësaj pushohet 

procedura.  

 

 

1.7 Shpërblimi dhe shpenzimet e nevojshme për mbrojtësin ose përfaqësuesin  e autorizuar  

 

Kompensimin e shpenzimeve si dhe të shpërblimeve për mbrojtësin e autorizuar si dhe 

përfaqësuesin e autorizuar detyrohet ti paguajë personi që ka kërkuar mbrojtjen e autorizuar ose 
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përfaqësimin e autorizuar pavarësisht se kush detyrohet ti paguajë shpenzimet e procedurës penale 

në bazë të urdhrit të gjykatës.  

 
1.8 Përjashtim  

 

- Nëse mbrojtësi është caktuar sipas detyrës zyrtare.  

- Mbrojtësi dhe përfaqësuesi i autorizuar, nëse nuk janë anëtarë të Odës së Avokatëve të 

Kosovës. nuk kanë të drejtë në kompensim të shpenzimeve.  

 
 
1.9 Vendimi përfundimtar për detyrimin e kompensimit të shpenzimeve  

 

- Në gjykatën themelore – gjyqtari ose kolegji kompetent;  

- Në gjykatën e Apelit – kryetari i Kolegjit;  

- Në Gjykatën Supreme – kryetari i Kolegjit.  

 

 

1.10 Rregullimi i çështjes së shpenzimeve  

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës me urdhëresë administrative aprovon rregulloren për kompensimin e 

shpenzimeve më në detaje dhe atë të njëjtën mund ta ndryshojë çdo vit.  

 
 
1.11 Kërkesat pasurore juridike  

 
Me rastin e kryerjes veprës penale personit të dëmtuar mund ti shkaktohet dëm i caktuar, për 

shkak te lidhshmërisë që ekziston ndërmjet veprës penale dhe dëmit të shkaktuar, i dëmtuari ka 

mundësi që në procedurë penale të paraqes kërkesë pasurore juridike me propozim që gjykata 

penale ta zgjedh atë ndonëse zgjedhja e çështjeve pronësore është objekt i procedurës civile dhe 

zgjidhet në procedurë kontestimore. Procedura për zgjedhjen e kërkesës pasurore juridike quhet 

procedurë ad – hezione procedurë e bashkangjitur. 

 

Kërkesat pasurore juridike kanë të bëjnë me: 

- Kompensimi i dëmit;  

- Kthimi i sendit; 

- Anulimi i një veprimi te caktuar juridik.  

 

Nëse janë pasojë e kryerjes së veprës penale dhe nëse kërkesa në fjalë nuk e zvarrit procedurën në 

mënyrë të konsiderueshme (në mënyrë kumulative).  
 
 
1.12 Persona te autorizuar për paraqitjen e kërkesave pasurore juridike  

 

Neni 459 i KPPK-ës ka paraparë që 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. 

 

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 



525 

 

pasurie, mund të merr pjesë në procedurë penale në pajtim me autorizimet që ka në bazë të ligjit 

të tillë. 

 

Neni 460 i KPPK-ës ka paraparë që 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. 

 

Propozimi mund të paraqitet jo më vonë se deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në gjykatën 

themelore. 

 

Personi i autorizuar për paraqitjen e propozimit detyrohet ta parashtrojë në mënyrë të qartë 

kërkesën e vet dhe të paraqesë prova. 

 

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. 

 

Ndërsa neni 461 i këtij kodi ka paraparë që 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. 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. 

 

Sipas nenit 133 par. 9 i KPPK-ës, i dëmtuari i cili merret në pyetje si dëshmitar pyetet nëse 

dëshiron të realizojë kërkesën pasurore juridike në procedurë penale. 

 

Neni 98 i KPRK-ës në par. 2 ka paraparë që i dëmtuari i cili gjatë procedurës penale është 

udhëzuar të fillojë procedurën e kontestit civil për kërkesën pasurore juridike, mund të kërkojë 

kompensim nga dobia pasurore e konfiskuar. I dëmtuari i cili kërkon kompensim nga dobia 

pasurore e konfiskuar duhet të fillojë procedurën e kontestit civil brenda gjashtë (6) muajve nga 

dita e plotfuqishmërisë së vendimit që e udhëzon atë për inicimin e kontestit civil dhe brenda tre 

(3) muajve nga dita kur vendimi gjyqësor për vendosjen e kërkesës pasurore juridike është bërë i 

plotfuqishëm. 

 

Në par. 3 të këtij neni është paraparë që i dëmtuari i cili gjatë procedurës penale nuk e ka 

paraqitur kërkesën pasurore juridike, mund të kërkojë kompensim nga vlera e dobisë pasurore të 

konfiskuar nëse e ka filluar procedurën e kontestit civil në afatin prej tre (3) muajve nga dita kur 

ka mësuar për aktgjykimin me të cilin konfiskohet dobia pasurore dhe më së voni në afatin prej dy 

(2) vjetësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit mbi konfiskimin e dobisë pasurore, dhe 

nëse ka kërkuar kompensim nga vlera e dobisë pasurore të konfiskuar brenda afatit prej tre (3) 

muaj nga dita kur vendimi për caktimin e dobisë pasurore është bërë i plotfuqishëm. 
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1.12 Shqyrtimi i propozimit për kërkesë pasurore juridike  

 

Nga gjykata që zhvillon procedurën penale ku neni 462 i KPPK-ës ka paraparë që 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. 

 

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. 

 

 

1.13 Vendimi për propozimin e realizimit të kërkesës pasurore juridike  

 

Gjykata vendos me aktgjykim kur i akuzuari shpallet fajtor:  

 

- Në mënyrë të plotë;  

- Pjesërisht;  

- Pala udhëzohet në procedurë kontestimore.  

 

Me aktgjykim lirues, refuzues ose kur pushohet procedura, pala udhëzohet në procedurë 

kontestimore.  

 

Neni 463 i KPPK-ës ka paraparë që 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. 

 

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. 

 

 

1.14 Kthimi i sendit  

 

Nëse gjendet tek i pandehuri ose personi i tretë gjykata urdhëron dorëzimin e sendit tek i 

dëmtuari. 

 

 

1.15 Anulimi i veprimit të caktuarit juridik  

 

Me aktgjykim urdhërohet anulimi i plote ose i pjesërishëm i një veprimi juridik, pa prekur te 

drejtat e personave të tretë.  
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1.16 Ndryshimi i aktgjykimit të formës së prerë përkitazi me kërkesën pasurore juridike  

 

Në rast të rishikimit të procedurës penale ose kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë (mjete të 

jashtëzakonshme).  

 

 

1.17 Masat e përkohshme për sigurimin e kërkesës pasuroro juridike  

 

1. Para ngritjes së aktakuzës – gjyqtari i procedurës paraprake.  

2. Pas ngritjes së aktakuzës – gjyqtari ose kryetari i trupit gjykues.  

3. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor – trupi gjykues.  

 

Nëse vendimin e merr trupi gjykues, palët nuk kanë të drejtë për ankesë. Në raste tjera për ankesë 

vendos kolegji prej tre gjyqtarëve  

 

 

1.18 Kthimi i pasurisë së të dëmtuarit  

 

Kur është fjala për sendet e të dëmtuarit dhe ato nuk shërbejnë si provë në procedurë penale, ato i 

kthehen të dëmtuarit para përfundimit të procedurës.  

 

Nëse kontestohet pronësia e sendeve nga disa të dëmtuar atëherë ata udhëzohen në procedurë 

kontestimore dhe gjykata vetëm urdhëron ruajtjen e sendeve si masë e përkohshme. 

  

Sendet që shërbejnë si provë sekuestrohen përkohësisht dhe i kthehen pronarit pas përfundimit të 

procedurës.  

 

 

1.19 Masat për sigurimin e përkohshëm të kërkesës pasurore juridike në drejtim të 

personave të tretë  

 

Me kërkesën e të dëmtuarit mund të urdhërohen masat e përkohshme për sigurimin e kërkesës 

kundër personave të tretë në mënyrë analoge sikurse që parashihet me dispozitat e nenit 467 par. 2 

dhe 3 të këtij kodi. Me përfundimin e procedurës, gjykata i revokon masat në fjalë ose të 

dëmtuarin e udhëzon në kontest civil. Masat në fjalë pastaj revokohen nëse në afat të caktuar nuk 

fillohet procedura në kontestin civil.  
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Hyrje 

 

Në procedurën penale kryhen veprime procedurale të llojllojshme të cilat i ushtrojnë subjektet 

procedurale. Krahas subjekteve proceduralë dhe veprimeve procedurale, në teorinë e procedurës 

penale vendimet gjyqësore konsiderohen si pjesë themelore e procedurës penale. 

 

Në këtë modul të trajnimit do të flasim për marrjen e vendimeve nga ana e gjykatës, procedura për 

marrjen e vendimeve, llojet e vendimeve  dhe komunikimi i tyre. Në këtë modul gjithashtu do të 

trajtohet dërgimi i shkresave dhe  mënyra e dërgimit të tyre, dorëzimin personal dhe alternativ të 

shkresave, dërgimi i shkresave në rrethana të veçanta ,dërgimi i shkresave te prokurori i shtetit 

dhe dërgimi i shkresave nëpërmjet pjesëmarrësve të tjerë në procedurë. 

 

 

Objektivat Trajnuese 

 

Në  përfundim të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

-  Zgjerojnë njohurit mbi vendimet që merren në procedurë penale; 

-  Dallojnë llojet e vendimeve që i nxjerrë gjykata; 

-  Zbatojnë drejtë procedurën e marrjes së vendimeve; 

-  Avancojnë njohuit lidhur me komunikimin e vendimeve gjyqësore; 

-  Identifikojnë shkresat që duhet dorëzuar personalisht; 

-  Zbatojnë drejtë procedurën e dorëzimit të shkresave dhe 

-  Dallojnë dërgimin  e shkresave në rrethana të veçanta dhe nëpërmjet pjesëmarrësve të tjerë 

në procedurë. 

 

 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Gjatë këtij moduli do të përdorën metoda të kombinuara të shpjegimit, përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike të ilustruara me shembuj nga praktika gjyqësore. Pjesëmarrësit do të kenë 

mundësinë e demonstrimit të njohurive të fituara përmes këtyre rasteve të cilat do t’iu jepen për 

studim. Në këtë mënyrë ata do të jenë aktiv dhe do të kenë mundësinë e diskutimit të përbashkët 

pas prezantimit dhe ushtrimit. 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë prezentë dhe aktiv gjatë gjithë programit duke kontribuar në 

parashtrimin e pyetjeve, komenteve dhe diskutimeve lidhur me çështjet e trajtuara në këtë 

program në mënyrë që të arrihet efekti dhe qëllimi i programit. Në përfundim të trajnimit 

pjesëmarrësit të jenë të gatshëm të përpilojnë secilin lloj të vendimit dhe të jenë në gjendje të 

bëjnë komunikimin e tyre dhe dorëzimin e shkresave sipas ligjit. 

 

 

Burimet dhe literatura 

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar nga ligjëruesi edhe nga: 
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- Kushtetuta e Republikës se Kosovës  

- Kodi Penal i Republikës së Kosovës 

- Kodi i Procedurës Penale të Kosovës 

- Konventa Evropiane për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut dhe Pakti Ndërkombëtarë për të 

Drejtat Civile dhe Politike. 

- E drejta e procedurës penale, Dr. Ejup Sahiti & Rexhep Murati,Prishtinë,2016. 

- Komentari i Kodit të Procedurës penale i Republikës së Kosovës, Dr. Ejup Sahiti& 

Dr.Rexhep Murati & Mr.Xhevdet Elshani,Prishtinë,2014. 
 
 

Përmbledhje 

 

Në përfundim të këtij moduli diskutimi qendror do të zhvillohet rreth qëllimit të modulit, 

objektivave trajnuese, metodave të shpjegimit, pritjeve nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të 

cilat përveç modulit mund t’iu referohen pjesëmarrësit. 
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1. Marrja - komunikimi i vendimeve dhe dërgimi i shkresave 

 

1.1 Llojet e vendimeve 

 

1.1.1 Aktgjykimi 

 

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. 

 

Me aktgjykim zgjidhet si çështja juridiko-penale ashtu edhe çështja proceduralo-penale. 

 

Aktgjykimi mund t’i referohet vetëm personit të akuzuar dhe vetëm veprës që është objekt i 

akuzës të përfshirë në aktakuzën e paraparë fillimisht, të ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtimin 

gjyqësor. Me aktgjykim ose refuzohet akuza, ose i akuzuari lirohet nga akuza, ose shpallet fajtor. 

 

1.1.2 Aktvendimi 

 

Aktvendimi është vendim gjyqësor me të cilin sipas rregullit zgjidhen çështjet procedurale e jo 

çështja kryesore në gjykata. 

 

Përjashtimisht me aktvendim mund të zgjidhen edhe çështje kryesore penale p.sh aktvendimi për 

shqiptimin e masave edukative ndaj të miturive. 

 

Aktvendim mund të marr edhe prokurori i shtetit me rastin e fillimit të hetimit, zgjerimit të 

hetimit, pushimit të hetimit, pezullimit të procedurës dhe pushimit të procedurës penale. 

 

1.1.3 Urdhri  

 

Urdhri është vendim gjyqësor i cili për dallim nga aktgjykimi dhe aktvendimi mund të lëshohet 

edhe nga organet tjera publike që marrin pjesë në procedurën penale. 

 

Urdhri zakonisht përdoret për drejtimin e procedurës penale dhe për nga forma është vendim i 

thjesht i cili sipas rregullës nuk mban fare arsyetim.p.sh me urdhër gjykata mund ta refuzoj masën 

e përkohshme e kërkuar nga prokurori i shtetit sipas nenit.268 të KPP. së, urdhërohet që pasuria ti 

lirohet pronarit apo poseduesit neni. 273 par 3. 

 

 

1.2 Procedura për marrjen e vendimeve në seancë për këshillim dhe votim nga trupi gjykues 

 

Vendimi i trupit gjykues merret pas këshillimit gojor dhe votimit. Vendimi miratohet kur për të 

voton shumica e anëtareve të trupit gjykues. 

 

Kryetari i trupit gjykues drejton këshillimin dhe votimin, kurse vetë voton i fundit. Ai detyrohet të 

kujdesët për shqyrtimin e tërësishëm të të gjitha çështjeve nga çdo këndvështrim. 

 

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 
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deri sa 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. 

 

 

1.3 Radha e shqyrtimit të çështjeve për të cilat votohet 

 

Me rastin e marrjes së vendimit nga Trupi Gjykues së pari votohet për kompetencën e gjykatës, 

pastaj për nevojat e plotësimit të procedurës dhe për çështjet tjera paraprake. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit për çështjet kryesore së pari votohet se a e ka kryer i akuzuari 

veprën penale dhe a është ai penalisht përgjegjës, pastaj votohet për dënimin dhe për sanksione 

tjera penale ose masa për trajtim të detyruar, për shpenzime procedurale, për kërkesën pasurore 

juridike dhe për çështje tjera që duhet marrë vendim. 

 

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. 

 

1.3.1 Seanca e mbyllur për këshillim dhe votim 

 

Këshillimi dhe votimi mbahen në seancë të mbyllur. 

 

Në sallën ku gjykata mban këshillimin dhe votimin, të pranishëm mund të jenë vetëm anëtarët e 

trupit gjykues dhe proces mbajtësi. 

 

Votimi çdoherë bëhet gojarisht, a rezultati i tije shënohet në procesverbal të seancës për këshillim 

dhe votim, të cilin e nënshkruajnë të gjithë anëtaret e trupit gjykues dhe proces mbajtësi. 

 

1.3.2 Komunikimi i vendimeve  

 

Komunikimi i vendimeve ka të bëjë me njoftimin e personave konkret me përmbajtjen e vendimit. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit gjykata palëve ia komunikon vendimin gojarisht duke dhënë një 

arsyetim të shkurtër të atij vendimi që e komunikon. 

 

Kur palët nuk janë prezentë atyre komunikimi i vendimeve u bëhet duke iu dërguar kopjen e 

vërtetuat të vendimit dhe duke përfshirë edhe udhëzimin për të drejtën për ta kundërshtuar  

vendimin në ankesë dhe afatin për kundërshtimin e tij si që është parë me ligj. 

 

 

1.4 Mënyra e dërgimit të shkresave 

 

Në parim, shkresat dërgohen me postë. Dërgesa mund të bëhet edhe nëpërmjet organit kompetent 

komunal, zyrtarit të organit qe ka marr vendimin ose drejtpërsëdrejti përmes atij organi. 

 

Shkresa më e shpeshtë qe i dërgohet palëve në procedurë është thirrja. Thirrjet në parim dërgohen 

me postë por mund t’i komunikohet gojarisht personit i cili gjendet në gjykata së bashku me 

udhëzimin për pasojat e mos paraqitjes 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. 
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Gjykata apo prokurori i shtetit mund të urdhërojë Policinë e Kosovës që të bëjë dërgimin e 

shkresave nëse pas  përpjekjes së parë dërgimi është i pa suksesshëm. 

 

 

1.5 Dorëzimi personal i shkresave 

 

Kodi i procedurës penale parasheh dy mënyra të dërgimit të shkresave, dorëzimi personalisht-

direkt neni 476 i KPP-së dhe dorëzimi i tërthortë neni 477 i KPP-së. 

 

Shkresat që duhet dorëzuar personalisht i jepen direkt personit të cilit i është adresuar. 

 

Të pandehurit personalisht i dorëzohet thirrja për tu marrë në pyetje në procedurë paraprake dhe 

për shqyrtim gjyqësor. I pandehuri i cili nuk ka mbrojtës i dërgohet personalisht aktakuza, 

aktgjykimi dhe vendimet tjera për të cilat afati i ankesës fillon nga data e dorëzimit duke përfshirë 

edhe ankesën e palës kundërshtare të dorëzuar për përgjigje, me kërkesën e të pandehurit 

aktgjykimi dhe vendimet e tjera i dorëzohen personit të caktuar nga ai. 

 

Nëse i pandehuri ka mbrojtës shkresat i drogohen mbrojtësit, e në këtë rast afati për ushtrimin e 

mjetit juridik apo përgjigjes në ankesë rrjedh nga dita e dorëzimit të shkresave të pandehurit. 

 

 

1.6 Alternativa e dorëzimit personal 

 

Dorëzimi në mënyrë të tërthortë gjithashtu fillimisht nënkupton dorëzimin personalisht, por kur 

dorëzimi personalisht nuk ka mundure të realizohet në tentimin e parë, dorëzimi mund të bëhet 

indirekt nëpërmjet personave tjerë. 

 

Dorëzimi indirekt ka të bëjë me atë se, në vend të personit që i dedikohet, shkresa i dorëzohet ose 

i lihet personit tjetër me efekt sikur të i ishte dorëzuar personit që i dedikohet. 

 

Shkresa, për të cilën me KPP nuk është paraparë dorëzim detyrues personal, dorëzohet gjithashtu 

personalisht por kur marrësi nuk gjendet në banesë ose në vendin e punës, shkresa mund t’i 

dorëzohet ndonjërit nga anëtaret e rritur të familjes së tij i cili detyrohet ta pranoj shkresën. Në 

qoftë se ata nuk gjenden në shtëpi, shkresa i dorëzohet kujdestarit apo fqinjit, në qoftë se ai 

pranon ta pranojë atë. 

 

 

1.7 Shkresat që duhet dorëzuar personalisht 

 

Të pandehurit personalisht i dorëzohet thirrja për marrjen në pyetje në procedurë paraprake  

neni.151, për prezantim në shqyrtimin fillestar neni 245-par.1, dhe për shqyrtim gjyqësor neni 287 

par. 3. 

 

Të pandehurit i cili nuk ka mbrojtës i dërgohet personalisht aktakuza, aktgjykimi dhe vendimet e 

tjera për të cilat afati i ankesës fillon nga dita e dorëzimit, duke përfshirë edhe ankesën e palës 

kundërshtare të dorëzuar për përgjigje.  
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Kur të pandehurit nuk mund t’i dorëzohet vendimi apo ankesa për shkak të mos dhënies së 

adresës ato vihen në stendën e gjykatës dhe pas 8 ditëve nga dita e vënies në stendë dërgesa 

konsiderohet valide. 

 

 

1.8 Procedura e dorëzimit 

 

Marrësi dhe dërguesi e nënshkruajnë fletë dërgesën për të vërtetuar dorëzimin. Marrësi në fletë 

dërgese shënon personalisht datën e pranimit. 

 

Në qoftë se marrësi nuk di shkrim ose nuk është në gjendje të nënshkruaj emrin e tije, për të 

nënshkruhet dërguesi duke e shënuar ditën ë dorëzimit dhe arsyen pse është nënshkruar në vend të 

marrësit. 

 

Kur marrësi refuzon të nënshkruaj flete dërgesën, dërguesi këtë e shënon në flete dërgesë si dhe 

ditën e dorëzimit të dërgesës, ndërsa dërgimi konsiderohet valid. 

 

 

1.9  Refuzimi i marrjes së shkresave 
 

Kur marrësi ose anëtari i rritur i familjes së tije refuzon marrjen e shkresës, dërguesi shënon në 

flete dërgesë ditën orën dhe shkakun e refuzimit të marrjes së shkresës dhe shkresën e lë ne 

banesën e marrësit  ose tek vendi i tije i punës. Dorëzimi i tille konsiderohet valid. 

 

Dorëzimi i shkresave sipas kësaj dispozite paraqet përjashtim nga rregullat e përgjithshme për 

dorëzim direkt sipas nenit 476 ose për dorëzim indirekt nini.476 te KPP-së andaj duhet pasur 

kujdes që kjo mënyrë e dorëzimit të shfrytëzohet vetëm në rastet kur është objektivisht e 

arsyeshme. 

 

 

1.10  Dërgimi i shkresave në rrethana të veçanta 

 

Dispozitat e nenit.481 te KPP-së rregullojnë çështjen e dorëzimit të thirrjes ose të shkresave të 

tjera në mënyrë të posaçme, te cilat janë te domosdoshme në mënyrë që të mos çrregullohet 

funksionimi i shërbimeve apo institucioneve ose të mos të shkelen detyrimet ndërkombëtare. 

 

Zyrtarëve të policisë, rojeve në institucionet ku mbahen personat e privuar nga liria, të punësuarve 

në transportin tokësor ,ujor dhe ajror u dërgohen thirrjet nëpërmjet komandës së tyre apo eprorit 

të drejtpërdrejtë, sipas nevojës në këtë mënyrë u dërgohen edhe shkresat e tjera. 

 

Personave të burgosur u dorëzohet thirrja nëpërmjet gjykatës ose nëpërmjet institucionit ku ata 

mbahen të burgosur. 

 

 

1.11 Dërgimi i shkresave 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. 
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Prokurorit të shtetit vendimet dhe shkresat e tjera i dërgohen përmes zyrës së regjistrimit të 

prokurorit të shtetit. Në rastin e dërgimit të vendimeve ose të shkresave të tjera për të cilat afati 

fillon te rrjedhë nga dita e dorëzimit, dita e dorëzimit të shkresës në zyrën e regjistrimit të 

prokurorit të shtetit konsiderohet ditë e dorëzimit. 

 

 

1.12 Dorëzimi i shkresave nëpërmjet pjesëmarrësve të tjerë në procedurë 

 

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 dorëzoj personit të adresuar, kur organi përkatës konsideron se në 

këtë mënyrë marrja e tyre është e sigurt. 

 

Personat nga par.1 i këtij neni  mund të njoftohen për thirrjen për shqyrtim gjyqësor ose për thirrje 

tjera, si dhe për vendimin për shtyrje të vendimit 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. 

 

 

1.13 Ushtrime  

 

Gjatë trajnimit pjesëmarrësve do të iu ofrohen për diskutim shembuj nga praktika gjyqësore dhe 

nga pjesëmarrësit (të cilët pas punës në grupe) do të kërkohet që të përpilojnë nga një vendim si: 

aktvendim ose urdhër, .dhe shembuj nga praktika gjyqësore, dhe prokuroriale lidhur me dërgimin 

e shkresave, ku pjesëmarrësit do te identifikojnë parregullsitë e dorëzimit të shkresave. 

 

 

1.14  Përmbledhje  

 

Në ketë modul pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të fitojnë njohuri të përgjithshme lidhur me 

marrjen dhe llojin e vendimeve në fazat e ndryshme të procedurës penale si dhe komunikimin dhe 

aftësimin e pjesëmarrësve për përpilimin e vendimeve, gjithashtu pjesëmarrësit përmes 

angazhimit interaktiv janë njohur edhe me procedurën e këshillimit dhe votimit . 

 

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit kanë pasur mundësi në përgjithësi për të kuptuar dhe shpjeguar 

mënyrat e dërgimit te shkresave, vështirësitë që hasen gjate dërgimit në praktikë, procedurat e 

rregullta dhe të veçanta të dërgimit, refuzimin e marrjes së shkresave dhe dërgimin alternativë dhe 

personalë të tyre. 

 

Rastet praktike gjate këtij moduli gjithashtu kane mundësuar që pjesëmarrësit të jenë më të 

avancuar në hartimin dhe identifikimin e këtyre shkresave. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



538 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Administrimi i procedurës penale  

 
 

Vaton Durguti 

Kryetar i Gjykatës Themelore në Gjakovë 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



540 

 

Tabela e përmbajtjes – “Administrimi i procedurës penale” 

Hyrje ....................................................................................................................................... 541 
Objektivat Trajnuese ............................................................................................................ 541 
Metodat e të shpjeguarit ....................................................................................................... 541 

Pritjet nga pjesëmarrësit ...................................................................................................... 541 
Burimet ................................................................................................................................... 542 
Përmbledhje ........................................................................................................................... 542 
1. Parashtresat, afatet si dhe marrja dhe komunikimi i vendimeve ................................. 543 
1.3 Format e paraqitjes së parashtresave ............................................................................ 543 

1.4 Dërgimi i parashtresave ................................................................................................ 544 
1.4.1 Dërgimi i parashtresave në kopje të mjaftueshme .................................................... 544 
1.4.2 Dënimet për parashtresat me shkrim ose për paraqitje gojore me përmbajtje ofenduese

 ........................................................................................................................................... 545 
1.5 Kapitulli XXIII - Afatet (neni 445 i KPPK-së) ................................................................. 545 

1.6 Llogaritja e afateve ............................................................................................................ 545 
1.7  Kërkesa për kthim në gjendjen e mëparshme ................................................................... 546 
1.8 Aktvendimi për kthimin në gjendje të mëparshme ....................................................... 546 

1.9 Efekti i kërkesës për kthim në gjendje të mëparshme ....................................................... 546 
1.10 Llojet dhe marrja e vendimeve ........................................................................................ 546 
1.11 Procedura për marrjen e vendimeve në seancë për këshillim dhe votim nga trupi gjykues

 ................................................................................................................................................. 547 
1.12 Radha e shqyrtimit të çështjeve për të cilat votohet ........................................................ 547 

1.13 Seanca për këshillim dhe votim ....................................................................................... 547 

2. Dërgimi i shkresave, ekzekutimi i vendimeve dhe dispozitat tjera ............................... 548 
2.1 Hyrja .................................................................................................................................. 548 

2.2 Objektivat  trajnuese .......................................................................................................... 548 
2.3 Mënyra e dërgimit të shkresave ......................................................................................... 548 

2.4  Dorëzimi personal i shkresave ......................................................................................... 548 
2.5 Alternativat e dorëzimit personal (neni 477) ..................................................................... 548 

2.6 Shkresat që duhet dorëzuar personalisht ........................................................................... 549 
2.7  Procedura e dorëzimit ....................................................................................................... 549 

2.8 Refuzimi i marrjes së shkresës .......................................................................................... 550 
2.9 Dërgimi i shkresave në rrethana të veçanta ....................................................................... 550 
2.10. Dërgimi i shkresave prokurorit të shtetit ........................................................................ 550 

2.11 Dorëzimi sipas dispozitave të procedurës kontestimore ................................................. 550 
2.12 Dorëzimi i shkresave nëpërmjet pjesëmarrësve të tjerë në procedure ............................ 550 

2.13 Forma e prerë dhe ekzekutueshmëria e vendimit ............................................................ 551 
2.14 Ekzekutimi i dënimit me gjobë ....................................................................................... 551 

2.15  Ekzekutimi i aktgjykimit lidhur me shpenzimet e procedurës penale, konfiskimin e dobisë 

pasurore dhe kërkesën pasurore juridike ................................................................................. 551 
2.16 Ekzekutimi i aktvendimit dhe i urdhrit ............................................................................ 551 
2.17 Mëdyshjet për ekzekutimin e vendimit dhe korrigjimet e tij .......................................... 552 

2.18 Lëshimi i kopjes së vërtetuar të vendimit lidhur me kërkesën pasurore juridike ............ 552 
2.20 Imuniteti sipas të drejtës ndërkombëtare ......................................................................... 552 
2.21 Ushtrime .......................................................................................................................... 553 

2.22 Përmbledhje ..................................................................................................................... 553 
 

 

 



541 

 

Hyrje 

 

Duke pasur parasysh rëndësinë e temave që do të zhvillohen në këtë modul, kohën e kufizuar për 

prezantim dhe me cilat vështirësi më së shumti ballafaqohen gjykatat dhe prokurorit në punën e 

tyre për temat që do të shtjellohen gjatë trajnimit do të synojmë që pjesëmarrësit të njoftohen, sa 

më afër dhe të qartësohen sa më shumë që është e mundur këto institute të KPPK-së. 

 

Pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen sa më afër për këto institute të KPPK-së, ngase nga të 

njëjtat do të varet edhe përfundimi apo mos përfundimi i një çështje konkrete penalo-juridike. 

 
 

Objektivat Trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

-  Dallojnë llojet e parashtresave sipas KPPK-së; 
-  Dallojnë dorëzimin e rregullt nga ai jo i rregullte të parashtresave; 
-  Identifikojnë llojet e vendimeve dhe komunikimin e tyre; 
-  Zbatojnë drejt afatet sipas KPPK-së; 
-  Identifikojnë aktgjykimet-aktvendimet dhe urdhëresat e ekzekutueshme; 
-  Avancojnë njohurit lidhur me imunitetin sipas të drejtës ndërkombëtare. 

 

 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Gjatë këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike të përcjella me shembuj praktik, ashtu që pasi pjesëmarrësit të ndahen në 

grupe, ta studiojnë rastin, të japin mendimin e tyre lidhur me atë çka janë parashtresat sipas 

KPPK-së, cilat janë pasojat e lëshimit të afateve, dorëzimi i parashtresave, komunikimet e 

vendimeve, ekzekutueshmëria e tyre dhe imuniteti sipas të drejtës ndërkombëtare. Në këtë mënyrë 

secili nga pjesëmarrësit do të jetë i familjarizuar me temën e shpjeguar dhe do të jetë aktivë gjatë 

gjithë kohës, duke marr pjesë në diskutime me pjesëmarrësit tjerë dhe me vetë prezantuesin pas 

çdo prezantimi dhe ushtrimi. 
 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë kohës  për prezantim, duke dhënë kontributin 

e tyre në diskutime pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e 

qëllimeve të këtij programi. 
 

Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe sugjerime 

gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi. Ata do të angazhohen në aktivitete të ndryshme si 

diskutime, debate, punë në grupe, do të merren me raste për studim etj. 
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Burimet 

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar nga ligjëruesi edhe nga: 

 
- Kushtetuta e Republikës se Kosovës 
- Kodi i Procedurës Penale. 
- Rastet nga praktika vendore. 
 
 

Përmbledhje 

 

Në ketë modul diskutimi qendror bëhet rreth qëllimit të modulit, objektivat trajnuese, metodat e të 

shpjeguarit, pritjet nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të cilat mund të mësohet për Kodin e 

Procedurës Penale. 
 

Gjithashtu gjatë këtij moduli janë marrë edhe sugjerimet nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të 

shpjeguarit dhe shtjellimit te moduleve në përgjithësi në vazhdimësi. 
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1. Parashtresat, afatet si dhe marrja dhe komunikimi i vendimeve 

  

1.1 Hyrje 

 

Në këtë Prezantim pjesëmarrësit do të njoftohen për parashtresat nga kapitulli XXII i KPPK-së, 

afatet nga kapitulli XXIII dhe marrja dhe komunikimi i vendimeve nga kapitulli XXIV, pra çka 

janë parashtresat sipas Kodit të Procedurës Penale, çka është afati dhe cilat janë ato afate sipas 

kapitullit XXIII të KPPK-së si dhe si merren dhe komunikohen vendimet sipas KPPK-së. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 
 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të 

 

- Dallojnë parashtesat sipas KPPK-së dhe mënyrën e paraqitjes se tyre;  

- Vlerësojnë se çka duhet të përmbajnë parashtresat; 

- Vlerësojnë rastet e mos paraqitjes së tyre sipas KPPK-së; 

- Zbatojnë afatet sipas KPPK-së; 

- Dallojnë atë subjektiv dhe objektiv; 

- Zbatojnë drejtë procedurën për marrjen e vendimeve sipas KPPK-së; 

- Dallojnë llojet e vendimeve; 

- Shpjegojnë rrallën e shqyrtimit të tyre; 

- Vlerësojnë rëndësinë e seancës jo publike për marrjen e tyre. 
 
 

1.3 Format e paraqitjes së parashtresave 

 

Aktakuzat, propozimet për ndjekje, aktvendimet e prokurorëve, mjetet juridike dhe deklaratat e 

njoftimet tjera paraqiten me shkrim ose gojarisht në procesverbal. Siç mund edhe të kuptohet nga 

dispozita e nenit 442 parag.1 të KPPK-së, këto parashtresa mund të paraqiten me shkrim ose me 

gojë. 

 

Në praktikën tone të përditshme ballafaqohemi me paraqitjen e këtyre shkresave në formë të 

shkruar por, kjo nuk do të thotë se ato nuk paraqiten edhe gojarisht në procesverbal. Kjo 

zakonisht ndodhë në rastet kur prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimit kryesor apo edhe në 

seancën e shqyrtimit të dytë mund të ndryshoj akuzën edhe në procesverbal të paraqet akuzë të re 

apo të zgjeruar apo të ndryshuar. 

 

Po ashtu edhe ne rastet kur mbrojtësi apo i akuzuari në Gjykatën e Apelit sipas mjetit juridik 

përpos ankesës me shkrim të paraqitur ai në seancën e kolegjit mundet që edhe të shtoj, të sqaroj 

apo të përmirësoj pretendimet e tij të paraqitur në ankesën me shkrim. Ndërsa, zakonisht 

propozimet për ndjekje nga të dëmtuarit parashtrohen gojarisht si tek prokurorët e shtetit përkatës 

por edhe në procesverbal në shqyrtim kryesor, në rastet kur i bashkëngjitet ndjekjes penale kundër 

të akuzuarit apo edhe kur ata tërhiqen nga ndjekja e mëtejme. 

 

Parashtresa e paraqitur nga paragrafi 1. i këtij neni mund të dërgohet në formë elektronike nëse 

zyra e regjistrimit të gjykatës ka mundësi për administrimin e parashtresave elektronike. Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës përcakton mundësitë 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. 
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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. Për tu kuptuar më mire dhe më saktë ky paragraf i 

këtij neni duhet të përqendrohemi në secilën parashtresë nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 

Parashtresat duhet të jenë të kuptueshme sidomos atë se çfarë kërkohet me këto parashtresa, kush 

i dërgon, kujt i dërgohet parashtresa, pretendimin e veprimeve dhe kualifikimin ligjor nëse është 

fjala për veprën penale apo kërkesë për hudhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale, 

propozimin për shpalljen e provave të papranueshme dhe veçimin e tyre e kështu me radhë. 

 

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. Në thirrjen për korrigjim apo për plotësimin e parashtresës 

paraqitësit i tërhiqet vërejtja për pasojat e mosveprimit. 

 

Gjatë punës praktike ndodhë që parashtresat të mos jenë të kuptueshme apo edhe që të mos 

përmbajnë atë që është e nevojshme sipas ligjit që Gjykata të mund të veproj sipas tyre, andaj 

ligjdhënësi ka paraparë që në rastet e tilla këto parashtresa ti kthehen parashtruesit dhe që në afat 

të përcaktuar nga Gjykatat të njëjtat të korrigjohen apo të plotësohen e më pas ti kthehen Gjykatës 

për veprim të mëtejmë procedural. 

 

Pasi që Kodi i Procedurës Penale nuk parasheh dispozitë të veçantë në rastet kur aktakuza nuk 

përmban të gjitha të dhënat e nevojshme si në kodin e procedurës në rastet e tilla Gjykata duhet të 

shfrytëzoj këtë dispozitë dhe të kthej këtë aktakuzë për plotësim dhe të përcaktoj afatin brenda të 

cili duhet të veprohet. 

 

Kodi i Procedurës Penale i mëparshëm decidivisht ka paraparë (neni 306 parag.2 të KPPK-së) 

afatin brenda të cilit prokurori është dashur që të korrigjoj aktakuzën. 

 

Në thirrje për korrigjim apo plotësim të parashtresës-aktakuzës duhet ti tërhiqet vërejtja për 

pasojat e mos veprimit. 

 

 

1.4 Dërgimi i parashtresave 

 

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. 

 

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. 

 

1.4.1 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 
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qoftë se paraqitësi nuk vepron sipas urdhrit të gjykatës, gjykata kopjon ekzemplarët e 

nevojshëm në shpenzime të paraqitësit. 

 

1.4.2 Dënimet për parashtresat me shkrim ose për paraqitje gojore me përmbajtje 

ofenduese 

 

Gjykata e dënon me gjobë deri në dyqindepesëdhjetë (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 mbikëqyrë atë. Për dënimin e avokatit apo të praktikantit të 

avokatisë njoftohet Oda e Avokatëve. 

 

 

1.5 Kapitulli XXIII - Afatet (neni 445 i KPPK-së) 

 

Çka është afati? 

 

Afati është periudha kohore brenda së cilës pala procedural duhet të ndërrmarë veprimin përkatës 

në të kundërtën do të ballafaqohet me pasojat ligjore, si hudhja e ankesës si e pas afatshme, etj. 

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 procesverbalin e 

gjykatës ky afat mund të shkurtohet. Kur deklarata është e lidhur me afat, konsiderohet se është 

dhënë brenda afatit nëse i është dorëzuar marrësit të autorizuar para kalimit të afatit. 

 

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. 

 

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. 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. 

 

1.6 Llogaritja e afateve 

 

1. Afatet llogariten me orë, me ditë, me muaj dhe me vite. 

3. 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 (24) orë, kurse muaji llogaritet sipas kalendarit. 
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4. 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. 

5. 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. 

 

 

1.7  Kërkesa për kthim në gjendjen e mëparshme 

 

Ligjdhënësi ka paraparë këtë institute vet për mosparaqitje të ankesës kundër aktgjykimit ose 

aktvendimit për konfiskim të dobisë pasurore. 

 

1. Gjykata i lejon kthim në gjendje të mëparshme për paraqitjen e ankesës nëse brenda tetë (8) 

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 (3) 

muaj nga dita e kalimit të afatit. 

 

 

1.8 Aktvendimi për kthimin 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 mëparshëm. 

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. 

 

1.9 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. 

 

 

1.10 Llojet dhe marrja e vendimeve 

 

1. Në procedurën penale vendimet merren në formë të aktgjykimit, të aktvendimit 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. 
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1.11 Procedura për marrjen e vendimeve në seancë për këshillim dhe votim nga trupi 

gjykues 

 

Vendimi i trupit gjykues merret pas këshillimit gojor dhe votimit. Vendimi miratohet kur për të 

voton shumica e anëtarëve të trupit gjykues. Kryetari i trupit gjykues drejton këshillimin dhe 

votimin, kurse vetë voton i fundit. 

 

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. 

 

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. 

 

 

1.12 Radha e shqyrtimit të çështjeve për të cilat votohet 
 

Me rastin e marrjes së vendimit, së pari votohet për kompetencën e gjykatës, pastaj për nevojën e 

plotësimit të procedurës dhe për çështje të tjera paraprake. Pastaj, 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. 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. 

 

 

1.13 Seanca për këshillim dhe votim 

 

Këshillimi dhe votimi mbahen në seancë të mbyllur. Të pranishëm mund të jenë vetëm anëtarët e 

trupit gjykues dhe procesmbajtësi 

 

 

1.14 Komunikimi i vendimeve 

 

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. 

 

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. 

 

Kopjet e vendimeve kundër të cilëve lejohet ankesë dërgohen së bashku me udhëzim për të 

drejtën në ankesë. 
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2. Dërgimi i shkresave, ekzekutimi i vendimeve dhe dispozitat tjera 

 

2.1 Hyrja  
 

Në këtë prezantim pjesëmarrësit do të njoftohen për dërgimin e shkresave nga kapitulli XXVIII 

dhe dispozitat tjera nga kapitulli XXIX sipas KPPK-së.    

 
 
2.2 Objektivat  trajnuese 

  

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zgjerojnë njohurit lidhur me mënyrën dhe llojet e dërgimit të shkresave sipas KPPK-së; 

      -  Avancojnë njohurit lidhur me ekzekutimin e vendimeve  sipas KPPK-së; 

      -  Identifikojnë dispozitat tjera sipas KPPK-së. 
 
 

2.3 Mënyra e dërgimit të shkresave 

 

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. 

 

Thirrja për të marrë 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. 

 

Gjykata apo prokurori i shtetit mund të urdhërojë Policinë e Kosovës që të bëjë dërgimin e 

shkresave, nëse pas përpjekjes së parë 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 nëse çmon se personi me gjasë nuk do të veprojë në pajtim me 

thirrjen te ceku si më lartë. 

 

 

2.4  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. 

 

 

2.5 Alternativat e dorëzimit personal (neni 477) 

 

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 
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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. 

 

Kur shkresa nuk mund t’u dorëzohet personave lartcekur 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. Kur vërtetohet se mungon personi të cilit duhet t’i dërgohet 

shkresa dhe se personat e lartcekur nuk mund t’ia dorëzojnë atij shkresën me kohë, shkresa 

kthehet me shënimin se ku gjendet personi që mungon. 

 

 

2.6 Shkresat që duhet dorëzuar personalisht 

 

Të pandehurit personalisht i dorëzohet thirrja për marrje në pyetje në procedure paraprake dhe për 

shqyrtim gjyqësor. 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. 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 gjendet adresa e re e të pandehurit. 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 (8) ditëve nga dita e vënies në stendë dërgesa 

konsiderohet valide. 

 

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 (8) ditëve nga dita e vënies në stendë dërgesa 

konsiderohet valide. Kur shkresa duhet dorëzuar mbrojtësit të të pandehurit dhe i pandehuri ka më 

shumë se një mbrojtës, mjafton t’i dorëzohet njërit prej tyre. 

 

 

2.7  Procedura e dorëzimit 

 

Marrësi dhe dërguesi e nënshkruajnë fletë dërgesën për të vërtetuar dorëzimin. Marrësi në fletë 

dërgesë shënon personalisht datën e pranimit. Marrësi që 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. 

 

Kur marrësi refuzon të nënshkruajë fletë dërgesën, dërguesi këtë e shënon në fletë dërgesë si dhe 

ditën e dorëzimit të dërgesës, ndërsa dërgimi konsiderohet valid. 

3 

 



550 

 

2.8 Refuzimi i marrjes së shkresës 

 

Kur marrësi ose anëtari i rritur i familjes së tij refuzon marrjen e shkresës, dërguesi shënon në 

fletë dërgesë 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. 

 

 

2.9 Dërgimi i shkresave në rrethana të veçanta 

 

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. 

Personave të burgosur u dorëzohet thirrja nëpërmjet gjykatës ose nëpërmjet institucionit ku ata 

mbahen të burgosur. 

 

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 ndërkombëtare të mbrojtur me të drejtën apo marrëveshjen ndërkombëtare 

nuk mund të bëhet dorëzimi personal i thirrjes. 

 

 

2.10. Dërgimi i shkresave prokurorit të shtetit 

 

Prokurorit të shtetit vendimet dhe shkresat tjera i dërgohen përmes zyrës së regjistrimit të 

prokurorit të shtetit. Dita e dorëzimit të shkresës në zyrën e regjistrimit të prokurorit të shtetit 

konsiderohet ditë e dorëzimit. 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. 

 

 

2.11 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. 

  

  

2.12 Dorëzimi i shkresave nëpërmjet pjesëmarrësve të tjerë në procedure 

 

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. 

 

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. Në procesverbal bëhet shënim 

zyrtar se thirrja ose vendimi janë dërguar në mënyrën e paraparë në paragrafët 1. dhe 2. të këtij 

neni. Personi i cili është njoftuar ose të cilit i është dërguar vendimi në pajtim me paragrafin 1. 
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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. 

 

 

2.13 Forma e prerë dhe ekzekutueshmëria e vendimit 

 

Aktgjykimi merr formë të prerë kur më nuk mund të kundërshtohet me ankesë ose kur nuk lejohet 

ankesë. 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. 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. Dispozitat që zbatohen për 

ekzekutimin e sanksioneve penale përcaktohen me ligj të posaçëm. 

 

 

2.14 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. 

 

 

2.15  Ekzekutimi i aktgjykimit lidhur me shpenzimet e procedurës penale, konfiskimin e 

dobisë pasurore dhe kërkesën pasurore juridike 

 

Në rastin e shpenzimeve të procedurës penale, konfiskimit të dobisë pasurore dhe kërkesës 

pasurore juridike, aktgjykimi ekzekutohet nga gjykata kompetente sipas dispozitave të 

zbatueshme në procedurën e përmbarimit. 

 

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.Në qoftë se me aktgjykim shqiptohet dënim plotësues i konfiskimit të 

sendit, sendet e tilla menjëherë kalojnë në pronësi të shtetit. Kopja e certifikuar 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. 

 

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. 

 

 

2.16 Ekzekutimi i aktvendimit dhe i urdhrit 

 
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. 

Aktvendimi merr formën e prerë kur ndaj tij më nuk mund të ushtrohet ankesë ose kur nuk lejohet 

ankesë. 
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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 shpenzimeve bëhet sipas dispozitave të nenit 487, paragrafët 1. dhe 2. të këtij 

Kodi 

 

 

2.17 Mëdyshjet për ekzekutimin e vendimit dhe korrigjimet e tij 

 

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. Kur ka mëdyshje lidhur me interpretimin e vendimit gjyqësor, për këtë vendos 

gjykata që ka marrë vendimin e formës së prerë. 

 

 

2.18 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. 

 

 

2.19 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 përjashtimin e ndjekjes penale të personave të huaj, të cilët gëzojnë imunitet, zbatohen 

rregullat e së drejtës ndërkombëtare. 

 

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. 

 

 

2.20 Imuniteti sipas të drejtës ndërkombëtare 

 

Për përjashtimin e ndjekjes penale të personave të huaj, të cilët gëzojnë imunitet, zbatohen 

rregullat e së drejtës ndërkombëtare. 

 

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 
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2.21 Ushtrime 

 

Kandidatët do të kenë raste praktike për studim lidhur me çështjet që u trajtuan gjatë këtij 

prezantimi me ç’rast do të kenë mundësinë e demonstrimit të njohurive të fituara për ofrimin e 

zgjidhjeve ligjore në rastet konkrete. 

 

 

2.22 Përmbledhje 

 

Me rastin e trajtimit të këtij moduli kandidatët për gjyqtar dhe prokuror patën mundësinë e 

njoftimit lidhur me këto institute të KPPK-së, bazën ligjore dhe rëndësinë që e kanë për një 

çështje konkrete penalo-juridike e  gjithashtu edhe sfidat dhe vështirësitë me rastin e zbatimit të 

tyre. 
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Hyrje  

 

Ekspertiza si provë në procedurën penale, për herë të parë është paraqitur kah fundi i shekullit 

XVIII dhe fillimi i shekullit XIX. Në paraqitjen e kësaj prove si provë në procedurë penale, më së 

shumti ndikoi zhvillimi i hovshëm i lëmive të ndryshme shkencore dhe zejeve të ndryshme. 

Zbulimet e ndryshme në këto fusha, përveç për qëllime progresive, jo rrallë përdoreshin edhe për 

kryerjen e aktivitetit kriminal. Për këtë arsye, qysh në atë kohë u vështirësua, për të mos thënë u 

pamundësua, vërtetimi i fakteve të ndryshme në procedurë penale.  

 

Nuk ishte e mundshme që edhe më tutje të vazhdojë vërtetimi i fakteve me mjetet, mënyrat dhe 

provat ekzistuese në procedurë penale, sepse vërtetimi i disa fakteve në këtë kohë e tejkalonte 

dijen e përgjithshme të gjyqtarit e lëre më atë profesionale. Për këtë arsye, qysh në këtë kohë u 

pranua se procedura penale patjetër duhet të shërbehet edhe me të arriturat e ndryshme nga këto 

fusha, sepse në të kundërtën nuk do të mund ta kryente funksionin e saj themelor. Kështu, 

gjithherë, kur në procedurë penale paraqitej ndonjë fakt kontestues, vërtetimi i të cilit nuk mund të 

bëhej me mënyrat dhe provat ekzistuese, caktohej personi i cili i posedonte njohuritë e nevojshme 

nga ai lëmë dhe vërtetohej fakti kontestues. Prej kësaj kohe, mund të themi se ekspertiza si provë 

në procedurë penale gjeti vendin e saj në sistemin provues të procedurës penale.  

 

Duke i pasur parasysh këto që u thanë më lartë, është e pamundur që sot të paramendohet një 

sistem juridikisht i rregulluar, i cili mbështetet në sistemin provues racional, i cili nuk e ka në 

repertuarin e vet edhe ekspertizën, si provë në procedurë penale.  

 

Shumë fakte do të kishin mbetur të pandriçuara në procedurën penale bashkëkohore, po të mos 

ishte pranuar si provë në procedurë penale edhe ekspertiza. Pranimi dhe përshtatja e saj nevojave 

të procedurës penale, ka bërë që sot në këtë procedurë të vërtetohen edhe fakte të cilat më parë 

vetëm kanë mundur të ëndërrohen. Me shfrytëzimin e kësaj prove, në procedurë penale përcillet 

edhe ritmi i shpejtuar i zhvillimeve të lëmenjve të ndryshme shkencore, e posaçërisht shfrytëzimi 

i këtyre të arriturave shkencore për kryerjen e aktivitetit kriminal.  

 

Këto janë vetëm disa të dhëna nga të cilat shihet rëndësia e kësaj prove, që kjo e ka për 

procedurën penale bashkëkohore.  

 

Kur kemi parasysh ato që u thanë më parë, shihet se kjo provë është mjaft e rëndësishme, sidomos 

për kohën në të cilën jetojmë, sepse kjo provë, tani, është mjaft e shpeshtë në procedurë penale, e, 

jo rrallë edhe e vetme për zbulimin, ndriçimin dhe vërtetimin e fakteve mjaft të rëndësishme në 

këtë procedurë. Nga kjo, gjithashtu, shihet se gjyqësia penale edhe një kohë bukur të gjatë do të 

mbështetet në këtë provë, nëse jo përjetësisht. Për këtë arsye, nevoja e hulumtimit të kësaj 

problematike është evidente dhe e nevojshme.  

 

Kjo çështje, sikurse edhe shumë të tjera, në literaturën profesionale juridike është shqyrtuar pak, 

por, edhe atëherë kur është folur për të, është folur në mënyrë të përgjithësuar dhe të 

pamjaftueshme. Për këtë arsye, edhe njohuritë lidhur me këtë çështje kanë për ne edhe të 

kufizuara. Për këto shkaqe, e, posaçërisht për shkaqe të mungesës së studimeve të veçanta dhe të 

gjithanshme të kësaj çështjeje në përgjithësi, e në gjuhën shqipe, në veçanti, kam vendosur që ta 

studioi këtë problematikë, me shpresë se ky studim në të ardhmen, sadopak, do t'i kontribuonte 

themelimit të njohurive për këtë provë, si prova më e re që sot është paraparë në të gjitha të drejtat 

e procedurës penale bashkëkohore bashkë me e analizat e ndryshme, si ajo: toksikologjite, 

molekulare, gjenetike, të ADN-ës  dhe ekzaminimi i lëndimeve trupore dhe ekzaminimi fizik.  
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Me këtë rast do ti ndriçojmë çështjet më të rëndësishme që i karakterizojnë këto institute të së 

drejtës së procedurës penale.  

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi që nga ky trajnim të mësojnë për të gjitha ato që më lartë u 

përmendën dhe momentet kur do të duhej të  caktohet eksperti dhe kur do të duhej të kërkohej 

analiza e caktua dhe si dhe për çfarë mundë ta përdorë rezultatin e asaj ekspertize apo analize. 

Pjesëmarrësit do të mësojnë nga ky trajnim edhe se si këto institute zbatohen në praktikë.   

 

 

Objektivat trajnuese  
 

Pas përfundimit të këtij  trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zgjerojnë njohuritë për ekspertizën dhe analizat   në procedurë penale; 

- Identifikojnë rastet kua ato mundë ti caktojnë dhe presin rezultate e tyre për ti vërtetuar 

faktet e ndryshme në procedurë penale; 

- Përpilojnë aktvendimet për angazhimin e ekspertëve të ndryshëm për  dhënien e mendimeve 

të tyre për faktet kontestuese të paraqitura në procedurë penale për vërtetimin e të cilave 

nevojitet njohuri e veçanet profesionale që i tejkalon njohuritë e përgjithshme të 

prokurorëve dhe gjyqtarëve  dhe, 

- Si ti shfrytëzojnë ato ekspertiza - raporte të atyre analizave në praktikë për ti vërtetuar dhe 

arsyetuar  faktet e ndryshme në procedurë penale. 

 

 

Metodologjia trajnuese 

 

Gjatë këtij prezantimi  do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë 

shpjegime teorike dhe praktike të përcjella me shembuj praktik. Pjesëmarrësve do t’iu jepen 

shembuj praktik të formulimit të aktvendimeve për angazhimin e ekspertëve dhe pyetjeve të 

nevojshme për vërtetimin e fakteve konkrete në procedurë penale. Do të ndahen më pastaj nëpër 

grupe për  ti shqyrtuar ato  dhe në fund do të angazhohen që vet ata ti formulojnë  aktvendimet e  

këtilla  dhe paraqesin pyetjet e duhura për vërtetimin e fakteve konkrete. Në këtë mënyrë secili 

nga pjesëmarrësit do të jetë i familjarizuar me temën e shpjeguar dhe do të jetë aktivë gjatë gjithë 

kohës, duke marr pjesë në diskutime me pjesëmarrësit tjerë dhe me vetë prezantuesin pas çdo 

prezantimi dhe ushtrimi. 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pres që të jenë aktiv gjatë të gjitha sesioneve trajnuese, duke dhënë kontributin 

e tyre në diskutime pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e 

qëllimeve të këtij programi. Gjithashtu nga pjesëmarrësit pres që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë 

zgjidhje dhe sugjerime gjatë gjithë kohës sa zgjatë prezantimi. Ata do të angazhohen në aktivitete 

të ndryshme si diskutime, debate, punë në grupe, do të merren me raste për studim etj. 

 

 

Burimet dhe literatura 
 

- Kodi Nr. 04/L-123 i Procedurës penale; 

- Kodi Penal i Republikës së Kosovës , Nr. 04/L-082; 
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- Ligji i procedurës penale i ish RSFJ, Gazeta Zyrtare e ish RSFJ, i nxjerrë më 1976; 

- Gjika, Grigor, Procedura penale e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, pjesa e 

përgjithshme, Tiranë, 1974; 

- Grup autorësh, Komentari i Kodit të ri të procedurës penale i Republikës së Shqipërisë, 

Tiranë, 1996; 

- Bayer, Dr. Vladimir, Jugoslovensko krivicno procesno pravo, libri II, Pravo o cinjenicaama 

i njihovom utvrdjivanju u krivicnom postupku, Zagreb, 1978; 

- Pejakovic, Dr. Samuilo, Sudska medicinska ekspertiza i lekarska greška pred društvom i 

sudom, Beograd, 1991; 

- Stevanovic, Dr. Cedomir:- Krivicno procesno pravo SFRJ, Beograd, 1976; 

- Vestacenje u krivicnom postupku, Beograd, 1976; 

- Petric, Dr. Branko, Komentar zakona o krivicnom postupku, Libri I dhe II, Beograd, 1986; 

- Sahit , Dr. Ejup, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 1984; 

- Dr. Tihomir Vasiljevic, Sistem krivicnog prava SFRJ, Beograd, 1981, Botimi III, i 

ndryshuar dhe i  plotësuar, fq. 334; 

- Mr.sc. Ismet Ukshini, Ekspertiza si prove në procedure penale me vështrim të veçantë në 

Gjykatën e Qarkut në Gjilan, Punim magjistrature, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti 

juridik, Prishtinë, 2001. 

 

 

Përmbledhja 

 

Caktimi  i drejtë dhe me kohë i ekspertimit dhe analizës së caktuar  iu ndihmon në kryerjen me 

sukses të punëve me të cilat janë ngarkuar shumë organe administrative e krahas tyre edhe 

prokurori dhe  gjykata, prandaj për këtë arsye është zgjedhur ky modul për tu prezantuar  me 

qëllimin që përmes tij të kontribuohet në thellimin e njohurive të pjesëmarrësve në këtë trajnim 

për ti aplikuar ato  në rastet kur për aplikimin e tyre plotësohen kushtet e parapara ligjore. 
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1. Ekspertimi si veprim procedural në procedurë penale 

 

1.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen për kuptimin e ekspertimit, nevojat e caktimit dhe 

objektin e tij, si ai organizohet nëpër stade të  ndryshme të procedurës penale dhe cilat kanë qenë 

llojet ma të njohura të ekspertimit nëpër kohë të ndryshme, çfarë ato mundë të jenë dhe shkaqet 

për shkak të cilave ato mund të përsëriten, edhe atë për shkak se kjo provë edhe sot zënë një vend 

të veçante në sistemin e provave të çdo vendi bashkëkohor.  

     

 

1.2 Objektivat trajnuese  

 

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- përshkruajnë ekspertimin si veprim procedura penale; 

- bëjnë dallimin në mes ekspertit, ekspertimit dhe ekspertizës;  

- njohin vlerën provuese të ekspertizës;  

- përshkruajnë llojet ma të shpeshta të ekspertimit   dhe shkaqet për të cilat ai mundë të 

përsëritet;  

- caktojnë dhe organizojnë atë nëpër stade të ndryshme të procedurës penale etj.  

 

 

1.3 Ekspertimi në procedurë penale 

 

1.3.1 Ekspertimin në përgjithësi 

 

Detyrë parësore e procedurës penale është ndriçimi dhe zgjidhja e çështjes penale (Causa 

criminalis). Kjo nënkupton zbulimin, ndriçimin, vërtetimin e drejtë dhe të plotë të fakteve 

kontestuese të çështjes penale nën kushtet e parapara në të drejtën penale dhe në bazë të 

procedurës së zbatuar në mënyrë ligjore nga ana e organeve kompetente proceduralo-penale me 

qëllim të ndriçimit dhe zgjidhjes së gjithanshme, objektive dhe të drejtë të çështjes penale 

konkrete. 

 

Deri kah fundi i shekullit XVIII dhe fillimi i shekullit XIX, procedura penale këtë detyrë e kreu 

me mënyra, mjete dhe prova, të cilat mund të themi lirisht se i përshtateshin shkallës së caktuar të 

zhvillimit shoqëror. Zhvillimi i lëmenjve të ndryshëm shkencor, që filloi nga fundi i shekullit 

XVIII, ndikoi që këtë detyrë procedura penale ta kryejë me mjaft vështirësi. Përveç për qëllime 

progresive, të arriturat e ndryshme shkencore keqpërdoreshin, e edhe sot keqpërdoren nga ana e 

kryesve për kryerjen e veprave të ndryshme penale. 

 

Ndriçimi dhe vërtetimi i drejtë i fakteve kontestuese të një çështjeje penale, në këtë periudhë të 

zhvillimit të shoqërisë, u vështirësua, për të mos thënë u pamundësua me mënyrat, mjetet dhe 

provat ekzistuese, sepse, tani, ndriçimi dhe vërtetimi i drejtë dhe i plotë i këtyre fakteve tejkalonin 

dijen e përgjithshme dhe njohuritë profesionale të gjyqtarit.Nga kjo që u tha, shihet se ekspertimi 

dhe analizat e ndryshme nuk paraqiten si provë në procedurë penale, porse, si provë në procedurë 

penale paraqitet vetëm deklarata e ekspertit, e cila sigurohet përmes ekspertimit dhe analizave, i 

cili, në realitet, paraqet vetëm tërësi të aktivitetit të ekspertit dhe të organeve proceduralo-penale 

lidhur me sigurimin e deklaratës së ekspertit. Duke e pasur parasysh rëndësinë e kësaj 

problematike, në vazhdim do t'i shtjellojmë në mënyrë më të hollësishme çështjet që kanë të bëjnë 
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me ekspertimin dhe analizat, kuptimin e tyre dhe ato tema që janë të lidhura për këto institute të 

procedurës penale. 

 

1.3.2 Kuptimi i ekspertimit 

 

Në teorinë e të drejtës së procedurës penale hasim në mendime të ndryshme rreth përcaktimit të 

drejtë dhe të plotë të kuptimit të ekspertimit. Sipas mendimit të një grupi të autorëve  ekspertimi 

paraqet mjet provues, përkatësisht, burim të njohjes së fakteve.  

 

Një grup tjetër i autorëve, për dallim nga ata që përmendëm, janë të mendimit se ekspertimi 

paraqet njërin prej veprimeve proceduralo-penale përmes të cilit realizohet zbulimi dhe vërtetimi i 

fakteve.  

 

Lidhur me këtë çështje, dr. Vladimir Bayer është i mendimit se me ekspertim duhet të 

nënkuptojmë aktivitetin e ekspertit i cili përbëhet nga: a) Formimi i konstatimit dhe mendimit, 

dhe b) Komunikimi gojor apo me shkrim i atij konstatimi dhe mendimi, organit të procedurës 

penale, si veprim procedural 

 

Përveç mendimeve të përmendura, mendimin e vet për këtë çështje e ka shprehur edhe dr. 

Çedomir Stevanoviq, në studimin e tij të veçantë "Ekspertiza në procedurë penale". Ky autor 

është i mendimit se nocioni i ekspertimit mund të caktohet në kuptimin e ngushtë dhe atë të gjerë. 

Në kuptimin e ngushtë, ekspertimi në vete përfshin vetëm aktivitetin e ekspertit për zbulimin dhe 

vërtetimin e fakteve në procedurë penale. Ndërsa, në kuptimin e gjerë, ekspertimi në vete përfshin 

jo vetëm aktivitetin e ekspertit, por edhe aktivitetin e caktuar dhe të rregulluar me ligj të organit të 

procedurës penale, deri te i cili duhet të arrihet, që aktiviteti i ekspertit të mund të ofrojë rezultate 

sa më të mira.  

 

Nëse i analizojmë veç e veç mendimet e lartpërmendura, shohim se shumica prej tyre, në esencë, 

janë të njëjta, edhe përkundër interpretimit të larmishëm të tyre, sepse, të gjitha këto në një apo në 

mënyrë tjetër pajtohen se ekspertimi paraqet veprim procedural, të rregulluar me dispozita ligjore, 

i cili përfshin në vete aktivitetin e organit procedural dhe të ekspertit, për zbulimin dhe vërtetimin 

e fakteve të rëndësishme për një çështje penale në procedurë penale.. 

 

Mendimet e atyre autorëve, që ekspertimin e definojnë si provë, përkatësisht, burim të njohjes së 

fakteve, duhet të merren me rezervë, sepse, ekspertimi është mjet provues dhe burim i provës, 

sikurse që burimi i provës është eksperti. Për ekspertimin mund të thuhet se është rrugë përmes së 

cilës arrihet deri te sigurimi i provës. 

 

Nga këto që u thanë, mund të përfundojmë se ekspertimi në procedurë penale paraqet njërin prej 

veprimeve proceduralo-penale, të rregulluar me dispozita ligjore, i cili përfshin në vete aktivitetin 

e organit procedural (caktimin e ekspertimit, emërimin e ekspertëve, udhëheqjen me ekspertim 

dhe caktimin e vlerës së rezultateve të ekspertimit) dhe aktivitetin e ekspertit (formimin dhe 

komunikimin gojor apo me shkrim të atij konstatimi dhe mendimin e organit të procedurës), 

aktivitet këto që ndërmerren për ndriçimin dhe vërtetimin e drejtë dhe të plotë të fakteve të 

rëndësishme për një çështje penale në procedurë penale. 

 

1.3.3 Nevoja e caktimit të ekspertimit 

 

Zhvillimi i shpejtë shkencor, përveç në lëmenjtë e tjerë, ndikoi mjaft edhe në përsosjen e mjeteve 

dhe mënyrave të kryerjes së veprave penale. Kryesit e veprave penale, tani, me të madhe 
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shfrytëzonin të arriturat e ndryshme shkencore për kryerjen e aktivitetit kriminal. Me këtë, në një 

masë mjaft të madhe, procedurës penale ia vështirësuan kryerjen e funksionit të saj, atë të 

ndriçimit dhe vërtetimit të drejtë dhe të plotë të fakteve relevante të një çështjeje penale. 

Procedura penale nuk ishte më në gjendje që funksionin parësor të saj ta kryejë me sukses, me 

provat me të cilat shërbehej deri atëherë. U desh gjithsesi, që në sistemin e provave ta rendit edhe 

deklaratën e ekspertit si provë, për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të atyre fakteve, të cilat e 

tejkalonin vijën e përgjithshme të gjyqtarit si jurist. Kjo u arrit me fillimin e aplikimit të sistemit 

bashkëkohor të procedurës penale. Prej atëherë, deklarata e ekspertit si provë zuri vendin në 

sistemin e provave, dhe e njëjta u rregullua me dispozita ligjore. 

 

Ekspertimi caktohet kur për vërtetimin dhe vlerësimin e ndonjë fakti të rëndësishëm duhet të 

sigurohet konstatimi dhe mendimi nga personi i cili disponon njohuri të nevojshme profesionale. 

Nga ato që u thanë dhe kjo që thuhet në dispozitën e nenit 136 dhe 137. Të Kodit të procedurës 

penale, shihet se ekspertimi është i nevojshëm të caktohet gjithherë kur për vërtetimin dhe 

vlerësimin e ndonjë fakti të rëndësishëm të një çështjeje penale nevojitet dija e posaçme 

profesionale. 

 

Caktimi i ekspertimit nuk duhet të varet nga rëndësia e madhe apo e vogël e veprës penale, pastaj 

shpenzimet e mëdha të ekspertimit apo diçka je tjetër, siç pohojnë disa autorë. Prokurori e në raste 

të caktuara edhe gjyqtari duhet ta caktojë ekspertimin gjithherë kur duhet të vërtetojë faktet të 

cilat i tejkalojnë kufijtë e aftësive të tij, e, të cilat janë të rëndësishme për një çështje penale.  

Kështu, për këtë çështje mund të konstatojmë se ekspertimi është i nevojshëm të caktohet nga ana 

e organit të procedurës gjithherë kur para tij paraqitet ndonjë fakt i cili është vendimtar për 

vendosje meritore në një çështjeje penale, i cili nuk mund të vërtetohet me mënyra të tjera e as në 

bazë të dijes së përgjithshme, e as asaj profesionale të prokurorit apo gjyqtarit, por, vetëm në bazë 

të dijes së posaçme profesionale, dhe, atë, pavarësisht prej asaj se a është fjala në rastin konkret, 

për ekspertim të obliguar apo fakultativ, për të cilat do të bëhet fjalë në vazhdim, dhe pavarësisht 

prej asaj se a është çështja penale konkrete e një rëndësie të madhe apo të vogël. 

 

1.3.4 Objekti i ekspertimit 

 

Ekspertimi caktohet atëherë kur për vërtetimin ose vlerësimin e ndonjë fakti të rëndësishëm 

detyrimisht duhet të merret konstatimi dhe mendimi nga personi i cili disponon njohuri të 

nevojshme profesionale. Në këtë mënyrë, ekspertimi përkufizohet edhe në shumicën e të drejtave 

të procedurës penale bashkëkohore. 

 

Në këto përkufizime shihet se arsyeja e caktimit të ekspertimit në procedurë penale është 

vërtetimi ose vlerësimi i ndonjë fakti të rëndësishëm përmes personave që disponojnë njohuri të 

nevojshme profesionale. Kjo, në një farë mënyre, na bën të kuptojmë  se objekt i ekspertimit, në 

kuptimin e gjerë të fjalës, janë të gjitha ato fakte që janë të rëndësishme për realizimin e detyrës 

parësore të procedurës penale, e, qe, përndryshe, nuk mund të vërtetohen në bazë të dijes së 

përgjithshme, e as asaj profesionale të gjyqtarëve, por, vetëm në bazë të njohurive të nevojshme e 

të posaçme profesionale. Përcaktimi ligjor i objektit të ekspertimit në këtë mënyrë, mund të themi 

se është mjaft i përgjithësuar dhe e meta e tij më e madhe është se le mundësi për interpretime të 

llojllojshme. Për këtë arsye, në teorinë e procedurës penale për këtë çështje hasim në mendime 

dhe interpretime të ndryshme, lidhur me atë se cilat konsiderohen fakte të rëndësishme për të cilat 

duhet të caktohet ekspertimi në procedurën penale. 

 

Fakte të rëndësishme për të cilat duhet të caktohet ekspertimi, sipas dr. Vladimir Bayerit, janë: 

Faktet relevante juridike, indiciet dhe faktet ndihmëse. Duke dashur që më për së afërmi t'i 
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caktojë faktet për të cilat duhet të caktohet ekspertimi, Dr. Branko Petriqi, në njërin prej 

komentimeve të Ligjit të procedurës penale të ish RSFJ-së, pohon: "Ekspertimi duhet të caktohet 

gjithherë kur është e nevojshme të zbulohen, të ndriçohen apo të vërtetohen faktet që kanë të 

bëjnë me elementet esenciale të veprës penale apo me elementet esenciale të përgjegjësisë 

penale". 

 

Lidhur me këtë çështje, në teorinë e procedurës penale ekziston edhe një bindje sipas së cilës, në 

faktet e rëndësishme për të cilat duhet të caktohet ekspertimi, radhiten: Faktet që kontribuojnë në 

zbulimin dhe zgjidhjen e çështjes penale si dhe faktet e tjera që kontribuojnë në shqiptimin e 

dënimeve gjyqësore, në drejtim të shqiptimit të masave të caktuara nga ana e gjykatës.  

 

Nga këto ide dhe shumica e mendimeve tjera për këtë çështje, shihet se ekzistojnë dy tendenca: 

 

E para: që të zgjerohet objekti i ekspertimit dhe 

E dyta: që në mënyrë precize të përcaktohet objekti i ekspertimit. 

 

Edhe njëra, e edhe tendenca tjetër janë të arsyeshme. E para, për arsye se një nevojë të tillë na e 

imponon zhvillimi i hovshëm i lëmenjve të ndryshëm shkencor, gjersa, e dyta, për arsye se synon 

të eliminohet mundësia e interpretimeve të ndryshme lidhur me këtë çështje. 

 

Përkundër interpretimeve të ndryshme dhe normimit mjaft të përgjithësuar të objektit të 

ekspertimit me dispozita ligjore, për të është e rëndësishme të thuhet, se: Objekt të ekspertimit 

paraqesin të gjitha ato fakte që janë të rëndësishme e që në çfarëdo mënyre ndihmojnë në 

zbulimin, ndriçimin dhe zgjedhjen e drejtë dhe të plotë të çështjes penale. D. m. th si rregull, 

ekspertohen ato fakte që kanë të bëjnë me çështjen penale, e gjithashtu, edhe ato fakte që 

kontribuojnë për marrjen e vendimeve gjyqësore me rastin e shqiptimit të sanksioneve penale 

kryesve të veprave penale, për njohjen e të cilave nevojitet njohuri e posaçme profesionale 

juridike. 

 

Në të kundërtën, ato fakte paraqesin objekt të këqyrjes e jo të ekspertimit. Faktet që e përbejnë 

objektin e ekspertimit janë të llojllojshme. Për këtë është edhe e pamundur që të gjitha këto të 

numërohen apo të klasifikohen në këtë punim. Shikuar në mënyrë analitike, si objekte të 

ekspertimit në procedurë penale mund të paraqiten: sendet e natyrës materiale, të cilat kanë 

shërbyer si mjet për kryerjen e veprës penale; ato të cilat kanë qenë objekt i veprës penale; si dhe 

ato sende në të cilat gjenden gjurmët e kryerjes së veprës penale. Gjithashtu, objekt i ekspertimit 

mund të jetë edhe kufoma e njeriut; pastaj, njeriu dhe gjendja e caktuar e tij biologjike dhe 

psikologjike, nga të cilat varen përgjegjshmëria dhe përgjegjësia.  

 

Objekt i ekspertimit mund të jenë edhe të dhënat faktike, të cilat gjenden në ndonjë mjet tjetër 

provues: si në deklaratë të dëshmitarit, të të pandehurit, apo dokumentet, nëse për verifikimin e 

vërtetësisë së tyre është e nevojshme dija e posaçme profesionale, përkatësisht nëse këto të dhëna 

mund të shërbejnë si bazë për dhënien e mendimit nga ana e ekspertit. 

 

1.3.5 Vështrim historiko komparativ i ekspertimit në procedurë penale 

 

Detyrë parësore e procedurë penale u tha se ishte ndriçimi dhe zgjidhja e çështjes penale. Kjo 

nënkuptonte zbulimin, ndriçimin dhe vërtetimin e drejtë dhe të plotë të fakteve kontestuese të 

çështjes penale nën kushtet e parapara me të drejtë penale dhe në bazë të procedurës së zbatuar në 

mënyrë ligjore nga ana e organeve kompetente proceduralo-penale, me qëllim të ndriçimit të 

zgjidhjes së gjithanshme, objektive dhe të drejtë të çështjes penalo konkrete. 
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Deri kah fundi i shekullit XVIII dhe fillimi i shekullit XIX, procedura penale këtë detyrë e kreu 

me mënyra, mjete dhe me prova për të cilat lirisht mund të themi se i përshtateshin shkallës së 

caktuar të zhvillimit shoqëror. Zhvillimi i lëmenjve të ndryshëm shkencor, që filloi nga fundi i 

shekullit XVIII, ndikoi që këtë detyrë procedura penale ta kryejë me mjaft vështirësi. Përveç për 

qëllime progresive, të arriturat e ndryshme shkencore keqpërdoreshin dhe sot keqpërdoren nga 

ana e kryesve për kryerjen e veprave të ndryshme penale.  

 

Ndriçimi dhe vërtetimi i drejtë i fakteve kontestuese të një ngjarjeje penale në këtë periudhë të 

zhvillimit të shoqërisë, u vështirësua, për të mos thënë u pamundësua, me mënyra, mjetet dhe 

provat ekzistuese, sepse, tani, ndriçimi dhe vërtetimi i drejtë dhe i plotë i këtyre fakteve e 

tejkalonin dijen e përgjithshme dhe njohuritë profesionale të gjyqtarit. Nga kjo arsye, qysh atëherë 

u pa se procedura penale nuk mund dhe nuk duhej të jetë e ngurtë e as indiferente ndaj të 

arriturave të ndryshme shkencore. Për ta realizuar më tutje këtë detyrë, procedura penale u desh 

që disa nga ato të arritura shkencore t'i përvetësojë dhe të njëjtat t'ia përshtat realizimit të qëllimit 

paqësor të saj. Për këtë arsye, për ndriçimin dhe vërtetimin e drejtë dhe të plotë të fakteve 

relevante të një çështjeje penale, procedura penale tani shërbehej edhe me deklaratën e ekspertit, 

të cilën e siguronte përmes ekspertimit. 

 

Ekspertimi konsiston në zhvillimin e kërkimeve, në marrjen e të dhënave ose të vlerësimeve që 

kërkojnë njohuritë e posaçme teknike, shkencore ose kulturore, thuhet në komentuarin e kodit të 

ri të procedurës penale të Republikës së Shqipërisë, i hartuar nga grup autorësh. Sipas ligjit të 

procedurë penale të ish RSFJ-së dhe Kodit të përkohshëm të procedurës penale i cili u zbatua pas 

lufte në Kosovë deri sa hyri në fuqi Kodi i ri me datën 01.01.2013, "Ekspertimi caktohej kur për 

vërtetimin ose për vlerësimin e ndonjë fakti të rëndësishëm duhet të merren konstatimet dhe 

mendimet nga personi i cili disponon njohuri të nevojshme profesionale". 

 

E drejta e procedurës penale franceze, për ekspertimin si veprim procedural, është e mendimit se: 

"Në vete përfshin vetëm çështje teknike", e jo edhe ato që janë ekskluzivisht të natyrës juridike, p. 

sh. të përgigjet në pyetjen: Kush është fajtor për aksidentin e komunikacionit? etj. 

 

Sipas shumicës së të drejtave të procedurave penale bashkëkohore, ekspert quhet vetëm ai person, 

i cili në procedurë penale është i thirrur që në procedurë penale ta japë mendimin apo konstatimin 

e tij, si rregull, mbi ndonjë fakt, i cili nuk është i natyrës juridike, dhe atë, në mënyrë dhe sipas 

procedurës së paraparë me dispozita ligjore. 

 

Mirëpo, duhet të pas parasysh fakti se angazhimin profesional të profileve të ndryshme shkencore 

në procedurë për të mitur, me qëllim studimi të personalitetit të të miturit, apo për t'ia përshtatur 

veprimet procedurale nivelit të të miturit, të drejtat bashkëkohore nuk e konsiderojnë ekspertim në 

kuptimin e plotë të fjalës. Kështu, p. sh., as psikologët e as pedagogët, të cilët nga i mituri marrin 

deklaratën në procedurë penale, nuk mund të quhen ekspertë, është thënë në  disa të drejta të 

procedurës  e procedurës. Në të drejtën e procedurës penale izraelite thuhet, se: "Pyetësi i të 

miturit nuk konsiderohet ekspert", në kuptimin proceduralo-penal. Sipas të drejtës së procedurës 

penale shqiptare, asaj ish-jugosllave, e shumë shteteve të tjera, përjashtimi i ekspertit është i lejuar 

dhe i mundshëm, ndërsa, për dallim nga këto, praktika franceze për këtë çështje konsideron se: 

"Në çështjet civile kjo është e mundshme, por jo edhe në çështjet penale". 

 

Nëse vërtetohet paaftësia profesionale e ekspertit, ai  mund të përjashtohej sipas disa të drejtave të 

procedurës penale. Sipas të drejtave të tilla t procedurës penale, eksperti përgjigjej edhe penalisht, 

nëse refuzon dhënien e mendimit si ekspert.  
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Për dallim nga kjo e drejtë, e drejta e procedurës penale franceze parasheh obligimin e dhënies së 

mendimit nga ana e ekspertit, nën kërcënimin e dënimit, mirëpo, vetëm për mjekët, ndërsa për 

ekspertët e tjerë, vetëm nëse është fjala për procedurë penale për kapjen në flagrancë, e jo edhe 

për rastet e tjera. Kjo e drejtë, nga eksperti kërkon që në raportin e tij patjetër ta shënojë se 

ekspertimin e ka kryer ai personalisht.  

 

Mendimi i ekspertëve apo lajmërimi i tyre, se nuk mund ta japin mendimin dhe përmbajtja e 

procesverbalit për dëgjimin e tyre, iu kumtohej të pandehurve sipas disa të drejtave të procedurës 

penale. Këta kanë mundur ta sqarojnë, ta kundërshtojnë, të parashtrojnë pyetje dhe të kërkojnë 

plotësimin apo përsëritjen e ekspertimit-ekspertizës. Kjo materie është e rregulluar përafërsisht 

njëjtë edhe në të drejtën e procedurës penale franceze. Posa e merr raportin e ekspertit, gjyqtari 

hetues, sipas kësaj të drejte të procedurës penale, i thërret palët e interesuara dhe i njofton me 

konstatimet dhe mendimet e ekspertëve, i merr deklaratat e tyre, ua cakton afatet në të cilat ata 

mund t'i paraqesin vërejtjet e veta, apo parashtrojnë kërkesa të reja, me qëllim të plotësimit të 

ekspertimit-ekspertizës, apo, për ekspertim të ri. 

 

Që këtë ta bëjnë në mënyrë sa më efektive, palët, duhet të konsultohen - këshillohen me ekspertë 

të lëmenjve të ndryshëm, që i zgjedhin vetë. Këta persona, në literaturën juridike, ndryshe quhen 

edhe "këshilltarë profesionalë të palëve". Ekzistimi i ekspertëve (këshilltarëve profesionalë) të 

palëve, nuk ishte i pranueshëm për të drejtën e procedurës penale të ish RSFJ-së, sepse, ekspertin 

që e caktonte gjykata, sipas kësaj të drejte, ka qenë i obliguar që për çdo çështje, objektivisht, ta 

japë mendimin e vet, andaj edhe nuk e sheh të arsyeshme që krahas këtyre të ekzistojnë edhe 

ekspertët e palëve.  

 

Mirëpo, edhe përkundër këtij qëndrimi, ekzistojnë shtete në të cilat ndihma profesionale e palëve 

përmes këshilltarëve profesionalë është e rregulluar dhe e organizuar me dispozita të të drejtës së 

procedurës penale. Këtë të drejtë palëve ua njehte e drejta e procedurës penale italiane, me ligjin e 

vet të procedurës penale, përkatësisht, me nenin 232-235, teksti pas novelës së vitit 1955.  

Kjo që u tha për këshilltarët profesionalë të palëve, në të drejtën e procedurës penale italiane, dhe 

e drejta e të pandehurit që në shpenzimet e veta të kërkojë kundër-ekspertizë (contre-expertise), 

sipas të drejtës së procedurës penale franceze, në njëfarë mënyre, paraqet një lloj garancioni për 

ekspertim të drejtë, edhe përkundër asaj që e drejta e procedurës penale të RSFJ-së, nuk e kishte 

pranuar. 

 

Krahas kësaj që u tha deri më tani, vlen të shtohet se, sipas të drejtës franceze, "Gjykata nuk është 

e obliguar që t'i përmbahet deklaratës së ekspertit (ekspertizës), nëse ndërgjegjja e tij është në 

kundërshtim me mendimin e dhënë". 

 

Mendimi i ekspertit (ekspertiza), nuk është i-e obliguar për gjykatën, edhe sipas të drejtës së 

procedurës penale të disa shteteve tjera mirëpo, mospajtimi i gjykatësit me mendimin e ekspertit 

duhej të arsyetohej thuhej në këto të drejta të procedurës penale. 

 

Edhe sipas të drejtës së procedurës penale shqiptare, kjo materie është e rregulluar në mënyrë të 

njëjtë, sepse edhe në këtë të drejtë thuhet se "Mendimi i ekspertit si provë në procesin penal, 

çmohet në raport me provat e tjera" 

 

Nga këto që u thanë deri më tash për këtë çështje, mund të përfundojmë se: ekspertiza si provë në 

procedurë penale është e paraparë në të gjitha sistemet juridike bashkëkohore mirëpo, është e 

pamundur që në këtë punim të flitet për të gjitha ato. 
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Kësaj prove, në të gjitha sistemet juridike bashkëkohore i është kushtuar rëndësi meritore. Këtë e 

dëshmon edhe radhitja e kësaj prove krahas provave të tjera kryesore, që, shprehimisht, janë të të 

parapara me dispozitat ligjore të ligjeve të procedurave penale bashkëkohore. 

 

Dallimet, sa i përket kësaj prove, janë evidente në procedurën penale bashkëkohore, por, ato, nuk 

janë të mëdha, sepse, kanë të bëjnë, kryesisht, me çështjet e kuptimit të ekspertimit, organizimit 

dhe realizimet të saj në procedurë penale. 

 

Lidhur me këtë, mund të themi se të drejtat e procedurës penale bashkëkohore dallojnë, pak a 

shumë, edhe sa i përket rregullimit të pozitës së ekspertit në procedurë penale, me të drejtat dhe 

obligimet e tij. Megjithatë, këto dallime nuk janë të mëdha dhe nuk e vënë në dyshim asnjë të 

drejtë të procedurës penale bashkëkohore, rëndësinë që ka ajo deklaratë si provë në procedurë 

penale. 

 

 

1.4 Organizimi i ekspertimit në procedurë penale 

 

1.4.1 Caktimi i ekspertimit në procedurë penale 

 

Ekspertimi në procedurë penale caktohet gjithherë kur nevojitet vërtetimi apo vlerësimi i fakteve, 

që nga ana e palëve procedurale cilësohen të rëndësishme dhe të domosdoshme, të cilat nuk mund 

të vërtetohen apo të vlerësohen në mënyrë të pavarur nga ana e Gjykatës, por, nga ana e 

personave që kanë njohuri të posaçme profesionale teknike, shkencore ose kulturore. Caktimi i 

këtij veprimi proceduralo-penal, në procedurë penale, sipas të gjitha të drejtave të procedurës 

penale bashkëkohore, bëhet nga ana e organit procedues. 

 

Në disa të drejta të procedurës penale, ekspertimi caktohet me vendim të organit procedues 

(Prokurorit-Gjykatës) e në disa të tjera, me urdhëresë. Në të drejtën e procedurës penale të 

Shqipërisë, ekspertimi caktohej me vendim të organit procedues. Ky organ zgjidhte një nga 

specialistët e listës me të cilët dispononin. Kur kërkimet kërkonin njohuri nga shumë degë të 

shkencës dhe të teknikës, caktoheshin  disa prej tyre. Në atë vendim tregoheshin shkaqet e 

ekspertimit, detyrat e ekspertit që ai duhet t'i zgjedhë dhe afatet në të cilat ekspertët janë të 

obliguar t'i paraqesin konkluzionet e tyre lidhur me ndonjë objekt të ekspertimit. 

 

Për dallim nga kjo e drejtë, e drejta e procedurës penale, sipas Kodit të Procedurës Penale që 

aplikohej pas lufte në Kosovë, ekspertimin e caktonte me urdhëresë organi procedues. Urdhëresa 

duhej të ishte e përpiluar me shkrim nga ana e organit që e zhvillon procedurën. Në atë urdhëresë, 

organi që e zhvillonte procedurën penale duhej të shënonte se në pikëpamje të cilave fakte bëhej 

ekspertimi, kujt i besohej ai, dhe afati brenda të cilit eksperti ishte i obliguar që ta japë mendimin 

e tij. Ekspertimin, sipas kësaj të drejte, e drejtonte organi e cili e zhvillonte procedurën penale. 

Kur për llojin e caktuar të ekspertimit ekzistonte enti profesional, ose kur ekspertimi mund të 

bëhej në kuadër të organit shtetëror, ato, sidomos, ekspertimet më të ndërlikuara duhej ti 

besoheshin, sipas rregullit, entit, respektivisht, organit të këtillë. Kur për ndonjë lloj ekspertimi 

ekzistonin pranë Gjykatës ekspertë të caktuar, të përhershëm, ekspertët e tjerë mund të 

caktoheshin vetëm kur ekzistonte rreziku i shtyrjes, kur ekspertët e përhershëm ishin të penguar, 

ose atë e kërkonin rrethanat e tjera. 

 

Sipas kësaj të drejte, para fillimit të ekspertimit, thirrej eksperti, i tregohej lënda që duhet ta 

shqyrtonte dhe nga ai kërkohej që atë lëndë ta shqyrtojë me kujdes, të shënojë gjithë çka që vëren 



569 

 

dhe gjen, dhe mendimin e vet ta parashtrojë me kohë, objektivisht dhe në pajtim me rregullat e 

shkencës dhe të ekspertimit, gojarisht, në procesverbal, mbi marrjen e tij në pyetje, apo me 

shkrim, në formë të konstatimit dhe të mendimit, sipas formës së paraparë me dispozitat ligjore të 

ligjit të procedurës penale. Ngjashëm me këto të drejta, këtë materie e rregullojnë edhe të drejtat e 

tjera të procedurës penale bashkëkohore. 

 

Të drejtat e përmendura të procedurës penale bashkëkohore pajtohen me atë se ekspertimin në 

procedurë penale duhet ta caktojë organi që e zhvillon procedurën penale, d. m. th. Prokurori apo 

Gjykata, edhe atë  në mënyrën e përcaktuar me dispozita ligjore dhe për shkaqe që mund të themi 

se janë të njëjta në të gjitha të drejtat e procedurës penale bashkëkohore. 

 

Fakti se sipas disa të drejtave të procedurës penale, ky veprim proceduralo-penal caktohet me 

vendim (si p. sh. e drejta e Procedurës penale të Shqipërisë), e, sipas të tjerave me urdhëresë (si p. 

sh. LPP i ish RSFJ-së), nuk paraqet dallim esencial, sepse, edhe vendimi, edhe urdhëresë, janë 

akte gjyqësore që kanë të bëjnë me çështje procedurale.  

 

Për evitimin e këtij dallimi, më e udhës do të ishte që në të ardhmen, në literaturën juridike të 

thuhet se: ekspertimi caktohet me aktvendim të organit procedues, pa e theksuar se a është ai 

vendim apo urdhëresë,  e gjykatës apo e prokurorit. 

 

1.4.2 Fillimi i ekspertimit 

 

Ekspertimi mund të ndërmerret në të gjitha stadet e procedurës penale në të cilat administrohen 

provat. Sipas nevojës, ekspertimi gjithherë mund të përsëritet apo të plotësohet. Nëse caktohet në 

procedurë parapenale, si rregull, atë e cakton organi hetues, gjersa, në shqyrtim kryesor, 

ekspertimin e cakton gjykata. Përveç në procedurën parapenale, organi hetimor ekspertimin e 

cakton edhe në procedurën hetimore.  

 

Si veprim proceduralo-penal, ekspertimi, në procedurë penale fillon nga momenti i caktimit të tij 

me aktvendim-urdhëresë, të shkruar nga organi që e zhvillon procedurën.  

 

Kryesore është të kuptohet se ky veprim proceduralo-penal, fillon nga momenti i marrjes së aktit 

të shkruar (vendimit apo urdhëresës), me të cilin është caktuar ky veprim procedural nga ana e 

organit procedues.  

 

1.4.3 Emërimi i ekspertit dhe kompetencat e tij 

 

Me aktvendim të prokurorit  apo gjyqtarit  me të cilin caktohet ushtrimi apo kryerja e veprimit 

proceduralo-penal të ekspertimit, caktohet (emërohet) edhe eksperti apo ekspertët që do ta kryejnë 

atë ekspertim, respektivisht, enti apo organi shtetëror, i specializuar për kryerjen e llojeve të 

ndryshme të ekspertimeve, kur ai u besohet këtyre institucioneve. Më parë është folur për aktin 

për caktimin e ekspertimit dhe për emërimin e ekspertit. Me këtë rast vlen të thuhet se ky akt i 

shkruar nga organi që e zhvillon procedurën, duhet t'u dorëzohet ekspertit e me kërkesën e tyre  

edhe palëve. 

 

Me rastin e caktimit të ekspertit, organi procedues, së pari, është i obliguar ta ketë parasysh, që 

atë, si rregull, mund ta caktojë nga rrethi më i gjerë vetëm atëherë kur për atë lloj të ekspertimit të 

kërkuar nuk ekzistojnë ekspertët e caktuar të përhershëm pranë atij organi, apo, kur për atë lloj 

ekspertimi nuk ekziston enti profesional, e të njëjtin nuk mund ta kryejë as ndonjë organi 

shtetëror, i specializuar për ekspertime të ndryshme. Kur ekspertin e cakton organi që e zhvillon 
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procedurën, ai, si rregull, e cakton një ekspert, e kur ekspertimi është i ndërlikuar, cakton dy ose 

më shumë ekspertë. 

 

Me rastin e caktimit të ekspertëve, organi procedues do të kujdeset që të mos e caktojë ndonjë 

person që nuk mund të jetë i angazhuar si ekspert në procedurë penale, për shkak të pengesave të 

parapara ligjore. Kur ekzistojnë ente apo organe të specializuara shtetërore për ato lloje të 

ekspertimeve, të cilat i kërkon organi procedues, këtë, e, sidomos, ato më të ndërlikuarat, si 

rregull, u besohen këtyre enteve profesionale, apo organeve shtetërore. 

 

Me këtë rast vlen të përmendet se me aktin e organit procedues, në këto raste, caktohet vetëm enti 

apo ai organ shtetëror që do ta kryejë këtë lloj ekspertimi, e jo edhe eksperti apo ekspertët që do ta 

kryejnë atë, sepse, ata do t'i caktojë vetë drejtoria e atij enti apo shefi i organit shtetëror, të cilit i 

është besuar kryerja e atij ekspertimi. Me këtë rast, organi procedues duhet ta paralajmërojë entin 

apo organin e përmendur, se ekspertimin nuk mund ta bëjnë personat që nuk mund të angazhohen 

si ekspertë në procedurë penale, për shkak të pengesave të parapara ligjore. 

 

Para se të ketë filluar ekspertimi, paraprakisht, organi procedues e thërret ekspertin, ia tregon 

lëndën që do ta shqyrtojë, kërkon nga ai që atë ta shqyrton me kujdes, të shënojë objektivisht 

gjithçka që vlen, dhe, në pajtim me rregullat e shkencës dhe të ekspertimit, t'ia paraqesë 

mendimin e vet këtij organi, i cili ka të drejtë t'i bëjë edhe pyetje plotësuese dhe nga ai të kërkojë 

sqarime për mendimin e dhënë. Përveç këtyre që u thanë, vlen të potencohet se organi procedues, 

ekspertët e caktuar i njofton me të drejtat dhe obligimet e tyre, dhe me pasojat e deklarimit të 

rremë. 

 

Kur ekspertimi i është besuar ndonjë enti profesional, apo organi shtetëror, si rregull, lënda e 

ekspertimit u dërgohet dhe u lihet në dispozicion këtyre institucioneve, së bashku me aktin e 

shkruar  me të cilin u është besuar ai ekspertim këtyre, ashtu që më për së afërmi, këto 

institucione të informohen për llojin, kufijtë e ekspertimit të kërkuar dhe afatin në të cilin duhet të 

kryhet ekspertimi, dhe lidhur me atë të dërgohet konstatimi dhe mendimi i ekspertëve të tyre. 

Edhe me këtë rast, organi procedues, këto institucione i njofton me të drejtat dhe obligimet e tyre. 

Krahas këtyre që u thanë, vlen të theksohet se edhe në procesverbalin mbi ekspertimin, e, edhe në 

rastet ku konstatimi dhe mendimi paraqiten në formë të shkruar, gjithherë duhet të shënohet se 

kush e ka bërë ekspertimin, profesionin, përgatitja profesionale dhe specializimi i ekspertit. Të 

drejtat dhe obligimet e ekspertit, si dhe pengesat e parapara ligjore për angazhimin e tij si ekspert 

në procedurë penale do t'i paraqesim më konkretisht në vazhdim të këtij punimi. Nga ato që u 

thanë deri më tani për caktimin e ekspertimit dhe emrin e ekspertit në procedurë penale, vihet re 

se e drejta e caktimit të tyre në procedurë penale i takon vetëm organit procedues. Me të drejtë, në 

teori dhe praktikë, jo rrallë parashtrohet pyetja: Pse kjo e drejtë të jetë e rezervuar vetëm për 

organin procedues, e këtë të drejtë të mos e kenë edhe palët e tjera procedurale? Përgjigjen në këtë 

pyetje më së miri mendoj se e kanë dhënë Dr. T. Vasiljeviqi, i cili pohon: "Zgjedhja e ekspertëve 

nga ana e palëve të tjera procedurale nuk i përgjigjet procedurës së tanishme penale, e cila rrjedh 

në interes të përgjithshëm publik, ngase, palët në këtë procedurë nuk mund të kenë ndikim të 

dukshëm.  

 

Edhe pse, shikuar teorikisht, ekspertët nuk i përfaqësojnë as ata që do t'i kishin zgjedhur, e as ata 

që i caktojnë, prapëseprapë, ekspertët që do të zgjedhshin prej palëve, do të ndiheshin më tepër si 

përfaqësues të interesave të atyre që i kanë zgjedhur, sesa kërkues të paanshëm të së vërtetës”. 

Kjo do të ndikonte në rritjen e numrit të ekspertëve, zvarritjen e procedurës penale, dhënien e 

mendimeve të anshme, jo të sakta dhe kontradiktore, dhe në favor të palëve që i zgjedhin, dhe 

lanë anësh të vërtetën e kërkuar profesionale. 
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Kjo që u tha, në njëfarë mënyre, mund të merret si arsyetim se për çka të gjitha të drejtat e 

procedurës penale bashkëkohore janë përcaktuar për këtë zgjedhje (caktimin e ekspertimit dhe 

ekspertit vetëm nga ana e organit procedues) e jo edhe të kundërtën (caktimin dhe zgjedhjen e tij 

nga ana e palëve të tjera procedurale). 

 

1.4.4 Numri i ekspertëve 

 

Me rastin e caktimit të ekspertimit, çështje mjaft me rëndësi në procedurë penale është edhe numri 

i ekspertëve që do të caktohet për kryerjen e ekspertimit. Varësisht prej llojit dhe 

ndërlikueshmërisë së ekspertimit, të drejtat e procedurës penale bashkëkohore, parashohin që atë 

ta kryejnë një, dy apo më shumë ekspertë. Për kryerjen e ndonjë ekspertimi të thjeshtë, si rregull, 

caktohet vetëm një ekspert nga ana e organit procedues.  

 

Tri arsye të bazuara organin procedues, sipas Dr. Vladimir Bayerit, mund ta shtyjnë që për 

kryerjen e ndonjë ekspertimi të caktojë më shumë se një ekspert. Ato janë: a) voluminozi teti i 

ekspertimit; b) nevoja që objekti i ekspertimit të shikohet nga pikëpamje të ndryshme 

profesionale; dhe c) nevoja e besueshmërisë më të madhe të rezultateve të ekspertimit. Këto janë 

arsyet kryesore që organet proceduese i kanë parasysh edhe sot, në praktikë, me rastin e caktimit 

të numrit të ekspertëve për kryerjen e llojeve të ndryshme të ekspertimeve në shumicën e të 

drejtave të procedurës penale bashkëkohore. 

 

1.4.5 Vendi dhe koha e ndërmarrjes së ekspertimit 

 

Edhe pse në literaturën juridike, proceduralo-penale, nuk i kushtohet vëmendje e posaçme vendit 

dhe kohës së ndërmarrjes së ekspertimit si veprim proceduralo-penal, prapëseprapë, mendoj se 

edhe njëri, e, edhe tjetri, janë mjaft të rëndësishëm dhe të njëjtëve duhet t'u kushtohet vëmendje e 

merituar. 

 

Në praktikë, jo rrallë gjendemi në aso situate kur ndërmarrja e ndonjë veprimi të caktuar hetimor 

në procedurë penale do të ishte i mundshëm dhe i suksesshëm vetëm nëse ai ndërmerret në vendin 

e ngjarjes dhe menjëherë pasi të ketë ndodhur ngjarja penale. Kështu ndodh edhe me ekspertimin, 

si njërin prej veprimeve hetimore. Nevoja e ndërmarrjes urgjente të ekspertimit në vendin e 

ngjarjes do të paraqitej atëherë kur në vend tjetër dhe më vonë nuk do të mund të ndërmerrej ai 

fare, apo kur ndërmarrja e mëvonshme e tij, e në vend tjetër, do të lidhej me vështirësi të mëdha e 

rezultatet do të ishin të dyshimta. Pa marrë parasysh faktin se deri më tani shumë pak i është 

kushtuar vëmendje e posaçme vendit dhe kohës së ndërmarrjes së ekspertimit në teorinë juridike 

proceduralo-penale, kjo që u tha, në mënyrë të mjaftueshme dëshmon se sa të rëndësishme janë 

ato për kryerjen e suksesshme të ekspertimit në procedurë penale, dhe vëmendja që duhet t'u 

kushtohet atyre në teorinë dhe praktikën juridike proceduralo-penale në të ardhmen. 

 

1.4.6  Përfundimi i ekspertimit 

 

Sipas teorisë procedurale, ekspertimi i ndërmarre në procedurë penale kalon nëpër tri faza: fazën 

fillestare, operative dhe atë të konkluzionit. Faza e parë, apo ajo fillestare, ka të bëjë kryesisht me: 

thirrjen e ekspertit, njoftimin e tij me objektin e ekspertimit, të drejtat dhe obligimet e tij që i 

takojnë me rastin e pranimit, ndërmarrjes dhe kryerjes së atij ekspertimi. Faza e dytë, apo ajo 

operative, ka të bëjë kryesisht me drejtimin e ekspertimit nga ana e organit procedues dhe 

shqyrtimin me kujdes të objektit të ekspertimit nga ana e ekspertit të caktuar, duke i aplikuar me 

atë rast metodat e caktuara shkencore apo ato të mjeshtërisë (shkathtësisë) së caktuar, duke mos e 
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lënë anash vërtetimin e të gjitha atyre fakteve për të cilat është i interesuar organi procedues. Faza 

e tretë, apo ajo e konkluzionit, ka të bëjë kryesisht me dhënien e konstatimit dhe mendimit të 

ekspertit, organit që e ka caktuar atë, përmes të cilit ky organ i vërteton faktet që nuk ka mundur 

t'i vërtetojë me mënyrat dhe mjetet e tjera provuese. 

 

Kjo që u tha është e mjaftueshme që të shihet se ekspertimi përfundon posa të përfundojë faza e 

tretë e ekspertimit, apo më mirë të thuhet, ajo e konkluzionit. Sapo eksperti i caktuar paraqet dhe e 

zbërthen drejtpërdrejtë konstatimin dhe mendimin e tij të dhënë për objektin e ekspertimit para 

organit që e ka caktuar atë, dhe ai konstatim e mendim i tij, i paraqitur dhe i zbërthyer, së bashku 

me të gjitha vërejtjet që i bëhen nga ana e palëve procedurale, të jetë shënuar në procesverbalin 

për ekspertimin nga ana e organit procedues, konsiderohet se ai praktikisht ka përfunduar. 

 

1.4.7 Ekspertimi nëpër stade të ndryshme të procedurës penale 

 

Ekspertimi është veprim hetimor, d. m. th. veprim procedural që ndërmerret në hetime si rregull 

mirëpo, nuk përjashtohet mundësia që ky veprim procedural të ndërmerret edhe në procedurën 

parapenale, edhe pse është i paraparë si veprim hetimor, dhe, atë, menjëherë pasi të ketë ndodhur 

rasti penal, apo edhe në stade të tjera të procedurës penale, kur ndërmarrja e tij është e nevojshme 

për vërtetimin e atyre fakteve në të cilat duhet të bazohen vendimet gjyqësore. 

 

Duke e pasur parasysh këtë që u tha, në vazhdim, në mënyrë të veçantë do të bëjmë fjalë për 

ndërmarrjen e këtij veprimi procedural në procedurën parapenale dhe arsyet që e kushtëzojnë 

ndërmarrjen e këtij veprimi hetimor në këtë procedurë, pastaj, në procedurën hetimore dhe në 

ndërmarrjen e tij gjatë shqyrtimit kryesor, kur ai është i nevojshëm për vërtetimin e fakteve të 

rëndësishme, në të cilat duhet të bazohen vendimet gjyqësore. 

 

1.4.8  Ekspertimi në procedurë parapenale 
 

Si veprim proceduralo-penal, ekspertimi, në shumicën e të drejtave të procedurës penale 

bashkëkohore është radhitur në pjesën ku janë radhitur edhe veprimet e tjera hetimore. Në një 

mënyrë, kjo na bën të kuptojmë se ndërmarrja e tij është e paraparë vetëm në procedurën 

hetimore. Megjithatë, në raste të caktuara, shumica e këtyre të drejtave e lejojnë, dhe e rregullojnë 

ndërmarrjen e këtij veprimi me dispozita ligjore, edhe para fillimit të procedurës penale e, edhe në 

seancën kryesore. Ndër këto të drejta është edhe e drejta e procedurës penale pozitive. 

 

Sipas kësaj të drejte të procedurës penale, ekspertimi është vetëm veprim procedural hetimor, i 

cili, si rregull, duhet të ndërmerret në hetime, mirëpo, në raste të caktuara ai mund të ndërmerret 

edhe para fillimit të procedurës penale, e, edhe në seancën kryesore, kur është i nevojshëm 

vërtetimi i atyre fakteve në të cilat do të bazohet vendimi gjyqësor (aktgjykimi).  

 

Kjo e drejtë e lejon ndërmarrjen e ekspertimit edhe para fillimit të procedurës penale, nëse ai 

është mëse i nevojshëm, e, ndërmarrja e mëvonshme e tij do të ndërlidhej me shumë vështirësi të 

shumta, apo nuk do të ishte i mundshëm fare, ndërsa, rezultatet do të ishin jo bindëse. 

 

Nga kjo që u tha, shihet se ndërmarrja e këtij veprimi para fillimit të procedurës penale, sipas disa 

të drejtave të procedurës penale  është i mundshëm vetëm në raste urgjente, atëherë kur duhet të 

vërtetohet ndonjë fakt që më vonë nuk do të ishte e mundur të vërtetohet në mënyrë të 

suksesshme. Në këto raste, ekspertimi caktohet nga gjyqtari hetues i gjykatë kompetente (E drejta 

e procedurës penale Franqeze), sipas dispozitave që vlejnë për ekspertimin në hetime. 

Përjashtimisht, kjo e drejtë dhe disa të drejta tjera që kanë pas për bazë të legjislacioneve të tyre 
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këtë të drejtë, ua njohin të drejtën e caktimit të ekspertimit edhe organeve të punëve të brendshme 

(policisë), por, vetëm atëherë kur ajo është edhe shprehimisht e paraparë me dispozita ligjore, kur 

gjyqtari hetues i gjykatës kompetente është seriozisht i penguar që vetë ta ndërmarrë atë veprim, 

e, është fjala për ekspertim urgjent, e nuk është fjala për obduksion apo për ekshumacion. 

Pavarësisht prej asaj se cili organ e cakton atë (organi i punëve të brendshme apo gjyqtari hetues) 

për ndërmarrjen e tij, ai, menjëherë, duhet ta njoftojë prokurorin publik kompetent dhe me 

përpikëri duhet t'u përmbahet dispozitave ligjore procedurale që vlejnë për ndërmarrjen e 

ekspertimit në hetime. 

 

Nëse ekspertimin e ka urdhëruar organi i punëve të brendshme, ai, lidhur me këtë ekspertim, e 

kryen funksionin që e kryen gjyqtari hetues apo prokurori (si në sistemin tonë të tanishëm) lidhur 

me ekspertimin në hetime. Kështu është e rregulluar ndërmarrja e ekspertimit para fillimit të 

procedurës penale, sipas së drejtës së procedurës penale pozitive. Kjo materie, përafërsisht 

ngjashëm rregullohet  edhe në të drejtat e tjera pozitive të procedurës penale. Dallimi qëndron 

vetëm në atë se në të drejtat e tjera pozitive, hetimet i drejton dhe i zhvillon prokurori, ndërsa, 

sipas të drejtës së sipërpërmendur, gjyqtari hetues. Nga kjo që u tha, shihet se ky dallim është 

vetëm formal, ngase, edhe njëri e, edhe tjetri, kryejnë të njëjtin funksion në kuadër të organit 

procedues. 

 

1.4.9 Ekspertimi në procedurë hetimore 

 

Në ato raste kur vjen në shprehje ekspertimi, deklarata e ekspertit rregullisht është provë e 

rëndësishme, pa të cilën nuk mund të vendoset as për akuzim. Për këtë arsye është e nevojshme që 

ky veprim proceduralo-penal të caktohet, të ndërmerret dhe të kryhet qysh në fazën hetimore. 

Sipas të drejtës pozitive, në procedurën hetimore, ekspertimin e cakton me aktvendim  prokurori. 

Sipas disa të drejtave tjera, prokurori vetëm mund të kërkojë e jo edhe ta caktoje ekspertimin.  

 

Kur hetimet zhvillohen nga ana e gjyqtarit hetues, është e arsyeshme që edhe ekspertimin ta 

caktojë i njëjti dhe të njëjtin ta udhëheq. Kur të aprovohet qëndrimi i shumicës së të drejtave të 

tjera pozitive, që hetimet të zhvillohen nga ana e prokurorit, atëherë, do të ishte më e arsyeshme 

që të gjitha veprimet e tjera hetimore, e, edhe ekspertimin ta udhëheq prokurori, sepse, kjo do t'i 

kontribuonte në një masë bukur të mirë mirëvajtjes së procedurës penale. 

 

Ky veprim proceduralo-penal, përjashtimisht, mund të caktohet edhe nga ana e organeve të 

punëve të brendshme (policisë), kur një gjë e tillë është e paraparë shprehimisht me dispozita 

ligjore. Mirëpo, edhe pse ai mund të caktohet përjashtimisht nga ana e këtyre organeve, 

prapëseprapë mund të themi se këto organe janë të kufizuara për caktimin e ekspertimit në 

procedurë penale hetimore, sepse, nuk mund t'i caktojë të gjitha llojet e ekspertimit, ngase për to 

nuk janë të autorizuara, siç është rasti me obduksionin dhe ekshumacionin e kufomës. 

 

Në aktin e shkruar me të cilin caktohet ekspertimi shënohen, përveç të tjerash, edhe emërtimi i 

ekspertit, ekspertëve, entit profesional apo organit shtetëror të cilit i është besuar ekspertimi; 

pastaj, objekti i ekspertimit, pyetjet dhe afati në të cilin duhet të japin përgjigje ekspertët për atë 

objekt të ekspertimit. Nëse ekspertimi në fjalë është i thjeshtë, caktohet vetëm një ekspert. Kur ai 

ekspertim është më i komplikuar, atëherë, caktohen dy apo më shumë ekspertë, e, siç kemi thënë 

edhe më parë, ekspertimi mund t'i besohet edhe ndonjë enti profesional apo organi shtetëror të 

specializuar për ekspertime. 

 

Si rregull, për ekspertë zgjedhën, në radhë të parë, ata që janë regjistruar si ekspertë të përhershëm 

gjyqësor, nëse në mes tyre gjendet ndonjë me të cilin ka të bëjë objekti i ekspertimit. 
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Gjatë zgjedhjes së tyre, organi procedues, që i zhvillon hetimet, është i detyruar që të ketë kujdes 

e të mos e caktojë ndonjërin prej atyre ekspertëve, që sipas ligjit nuk mund të jenë ekspertë për 

ndonjë çështje penale. Megjithatë, edhe nëse bëhet ndonjë lëshim në këtë drejtim, vetë eksperti i 

caktuar do ta njoftojë organin procedues që i zhvillon hetimet, se nëse ekzistojnë arsye ligjore për 

përjashtimin e tij si ekspert në lëndën e caktuar. Këtë njoftim mund ta bëjnë edhe palët 

procedurale, përmes kërkesës së tyre për përjashtimin e ekspertit për arsyet e parapara ligjore, për 

të cilat do të bëhet fjalë në mënyrë të posaçme më vonë. 

 

Eksperti i caktuar posa të njoftohet se ekziston ndonjë pengesë ligjore për caktimin e tij, është i 

obliguar që menjëherë ta ndërpret çdo veprim të mëtutjeshëm në rastin kur ai veç sa e ka filluar 

ekspertimin e nuk ekziston rreziku nga shtyrja e ndërmarrjes së atij veprimi hetimor, dhe për këtë 

ta njoftojë organin procedues që i zhvillon hetimet. Vendi i ndërmarrjes së ekspertimit varet prej 

objektit të ekspertimit. Kur ai objekt është i atillë që është i përshtatshëm që ekspertimi mund të 

kryhet pa pengesa, në selinë e organit procedues, ai, atëherë, do të ndërmerret dhe të kryhet në 

këtë seli. Në të kundërtën, ai mund të ndërmerret dhe të kryhet edhe në mënyra të tjera dhe në 

vend tjetër. 

 

A do të kryhet ekspertimi në prezencë të organit procedues dhe të procesmbajtësit në seancën për 

ekspertim, në zyrën e organit procedues që i zhvillon hetimet, në të cilën aktivisht mund të 

asistojë edhe paditësi, i dëmtuari, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij, apo jashtë saj, në vendin ku 

gjendet objekti i ekspertimit, varet prej vetë objektit të ekspertimit. 

Gjatë gjithë kohës, ekspertimin e udhëheq organi procedues që e ka caktuar atë ekspertim. Para 

fillimit të ndërmarrjes së këtij veprimi proceduralo-penal, organi procedues e fton ekspertin dhe e 

njofton atë me obligimet dhe të drejtat e tij ligjore. 

 

Kështu veprohet kur ekspertimi u është besuar vetëm ekspertëve individualë. Kur ekspertimi është 

i ndërlikuar dhe kërkon studim të hollësishëm dhe të gjatë, veprohet ndryshe, sepse objekti i 

ekspertimit e imponon një veprim të tillë. Ekspertët, në këtë rast, objektin e ekspertimit do ta 

shikojnë dhe studiojnë edhe pa prezencën e organit procedues, kur ky organ e lejon këtë, gjersa, 

në përfundim, i japin konkluzionet e tyre në formë të shkruar, dhe atë, në afatin që e përcakton ai 

organ procedues. 

 

Për dallim nga rastet e përmendura, mënyra e ndërmarrjes së ekspertimit është krejtësisht tjetër 

fare kur i besohet ndonjë enti profesional apo organi shtetëror që është i specializuar për kryerjen 

e llojeve të ndryshme të ekspertimeve. Në këtë rast, organi procedues, i ngarkuar për kryerjen e 

hetimeve, ia dërgon entit profesional apo organit të autorizuar shtetëror për kryerjen e llojeve të 

caktuara të ekspertimit, aktin e shkruar me të cilin e ka caktuar ekspertimin dhe materialin e 

nevojshëm për ekspertim, përkatësisht objektin e ekspertimit. Me këtë akt të shkruar apo me 

ndonjë akt tjetër përcjellës, atij enti apo organi shtetëror që i është besuar ekspertimi, u vihen në 

pah të gjitha të drejtat dhe obligimet e tyre për kryerjen e ekspertimit të kërkuar. Në këtë rast vlen 

të përmendët se organi procedues, i ngarkuar për kryerjen e hetimeve, nuk i cakton vetë ekspertët. 

Ekspertët që do ta kryejnë ekspertimin e kërkuar, me këtë rast i cakton eprori i entit apo organit të 

përmendur shtetëror. Pasi që ekspertët e përfundojnë ekspertimin e kërkuar me këtë rast, i 

përpilojnë konstatimet e tyre me shkrim, personalisht i nënshkruajnë ato dhe ia kthejnë organit 

procedues që e ka kërkuar këtë ekspertim. 

 

Kjo është ajo që mund të thuhet për caktimin e ekspertimit në procedurën hetimore. Çështjet e 

tjera përkitazi me ekspertimin do të shtjellohen në vazhdim, gjatë analizës së këtij instituti të së 

drejtës së procedurës penale. 
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1.4.10 Ekspertimi gjatë seancës kryesore 

 

Edhe pse si veprim proceduralo-penal, ekspertimi është i radhitur në shumicën e të drejtave të 

procedurave penale pozitive në grupin e veprimeve hetimore, nuk është e thënë se ai mund të 

caktohet, të ndërmerret dhe të kryhet vetëm në hetime. Kur paraqiten fakte të asaj natyre, për 

vërtetimin e të cilave nevojiten njohuri të posaçme profesionale, e të cilat janë të rëndësishme për 

vendosje të drejtë dhe meritore të një çështjeje penale, ky veprim proceduralo-penal mund të 

caktohet, të ndërmerret dhe të kryhet edhe gjatë seancës kryesore, bile-bile, edhe në rastin kur 

Gjykata e Shkallës së Dytë vendos sipas ankesës së ushtruar në bazë të shqyrtimit. 

 

Në rastin e parë, ekspertimi ndërmerret gjatë shqyrtimit kryesor, edhe nëse ai është ndërmarrë më 

parë në hetime. Kështu veprohet te ato të drejta të procedurës penale, të cilat e kanë pranuar 

parimin e vlerësimit të drejtpërdrejtë të provave. Aktgjykimi gjyqësor, sipas kësaj të drejte, mund 

të bazohet në faktet e vërtetuara me ndihmën e deklaratës së ekspertit, vetëm atëherë kur kjo 

provë është ndërmarrë në shqyrtim kryesor.  

 

Parimisht, në seancën kryesore, ekspertimi caktohet, ndërmerret dhe kryhet sipas rregullave që 

vlejnë për caktimin, ndërmarrjen dhe kryerjen e tij në hetime. Nga eksperti që nuk është i 

përhershëm, në seancën kryesore mund të kërkohet që ai ta japë betimin para se ta japë deklaratën 

për objektin e ekspertimit. Eksperti, deklaratën e tij duhet ta paraqesë gojarisht në seancën 

kryesore. Atij, me këtë rast,  mund t'i parashtrohen pyetje nga gjyqtari-kryetari i trupit gjykues, 

palët dhe nga i dëmtuari. 

 

Në rastin që u përmend më parë, ekspertit nuk mund t'i bëhen pyetje të palejuara dhe aso 

sugjestive. Rreth pyetjeve të këtilla kujdeset gjyqtari- kryetari i turpit gjykues, i cili mund t'i 

ndalojë ato pyetje, e, edhe dhënien e përgjegjës në to. Në këso rastesh, palët mund të kërkojnë që 

lidhur me këto ndalesa të vendos gjyqtari apo trupi gjykues. Në rastet kur eksperti e ka paraqitur 

në hetime mendimin e vet me shkrim, ndërsa në seancën kryesore e shton apo e ndryshon atë, 

gjyqtari apo kryetari i trupit gjykues-kolegjit e ka për detyrë dhe obligim që t'ia tërheq vërejtjen 

ekspertit, t'ia lexojë mendimin e dhënë më parë me shkrim, dhe ta pyes se pse tani e ndryshon, 

apo, e plotëson atë. Nga e gjithë kjo që u tha për këtë çështje, mund të përfundojmë: se ekspertimi 

si veprim proceduralo - penal, mund të caktohet, të ndërmerret dhe të kryhet edhe në të gjitha 

stadet e tjera të procedurës penale, përpos ndërmarrjes dhe kryerjes së tij në hetime, që është si 

rregull, dhe atë, gjithherë, kur ai paraqitet si i nevojshëm për vërtetimin e fakteve në të cilat duhet 

të bazohet vendimi gjyqësor. Ky veprim proceduralo-penal mund të caktohet, të ndërmerret dhe të 

kryhet edhe atëherë kur Gjykata e Shkallës së Dytë vendos me rastin e ankesës së ushtruar, në 

bazë të shqyrtimit. Me këtë rast, ekspertimi ndërmerret dhe kryhet në të njëjtën mënyrë, siç 

ndërmerret ai në stadin e shqyrtimit kryesor. 

 

 

1.5 Llojet e ekspertimit dhe përsëritja e tij në procedurë penale që është aplikuar në Kosovë 

deri me 01.01.2013 

 

1.5.1 Llojet e ekspertimeve në procedurë penale 

 

Në procedurë penale mund të ndërmerren të gjitha ato lloje të ekspertimit që janë të mundshme, të 

lejueshme e që janë të nevojshme për vërtetimin e sigurte të atyre fakteve, vërtetimi i të cilave 

kërkon njohuri të posaçme profesionale apo njohuri nga lëmenj të ndryshëm të shkencave 

natyrore, teknike, etj. Nga kjo që u tha shihet se llojet e ekspertimit që mund të ndërmerren në 

procedurë penale janë të shumta dhe të ndryshme, ashtu siç janë edhe faktet e ndryshme, e që 
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dallojnë prej rastit në rast. Ato nuk mund të përmblidhen e as të ceken secila veç e veç, sepse do 

të humbasë shumë kohë e prapëseprapë nuk do të mund të përkufizoheshin asnjëherë, për arsye se 

me zhvillimin e lëmenjve të ndryshëm shkencor, llojet e tyre rriten vazhdimisht. 

 

Megjithatë, edhe pse këto ekspertime janë të shumta dhe të llojllojshme, në teorinë juridike 

procedure-penale hasim në kriteriume dhe klasifikime të ndryshme. Nisur nga fakti se ekspertimet 

janë të shumta dhe të ndryshme, ashtu siç janç edhe faktet, ka të drejtë Dr. Ç. Stevanoviq, që për 

këtë çështje thotë se kriteriumet dhe klasifikimet e këtij instituti të procedurës penale janë 

RELATIVE. Mirëpo, edhe pse ato kriteriume dhe klasifikime të këtij instituti janë relative, disa 

prej tyre, nëse për asgjë tjetër, vlen të përmendën, bile, sa për ta kuptuar rëndësinë e tyre për 

vërtetimin e fakteve kontestuese. 

 

Nisur nga ajo që u tha më lart, mund të konstatojmë me sa vijon: si kritere më të rëndësishme në 

bazë të të cilave bëhet klasifikimi i ekspertimit në teorinë juridike proceduralo-penale përmendën:  

 

- Lloji i fakteve të cilat zbulohen dhe vërtetohen përmes ekspertimit;  

- Lloji i njohurisë profesionale, e cila përdoret për vërtetimin e fakteve kontestuese;  

- Numri i ekspertëve që marrin pjesë në procesin e vërtetimit të fakteve kontestuese; 

- Radha e ekspertimit;  

- obligimi i organit procedues që një fakt kontestues ta vërtetojë me aplikimin e 

njohurive të posaçme profesionale, dhe; 

- mundësia eventuale që palët proceduralo-penale të caktojnë ekspertimin në procedurë 

penale. 

 

Në bazë të këtyre kritereve që u përmendën, bëhen edhe klasifikimet e ekspertimit në procedurë 

penale. 

 

Kështu, kur kriter bazë për klasifikimin e ekspertimit merret lloji i fakteve të cilat duhet të 

vërtetohen përmes ekspertimit (apo më mirë të thuhet objekti i ekspertimit), dallojnë:  

 

- Shikimin dhe obduksionin e kufomës;  

- Ekspertimin e lëndimeve trupore;  

- Ekspertimin e gjendjes shpirtërore të të pandehurit dhe të personave të tjerë;  

- Ekspertimi i librave afariste, etj. 

 

Kur kriter bazë për klasifikim të ekspertimit merret lloji i njohurive profesionale, që përdoren për 

vërtetimin e fakteve kontestuese në procedurë penale, atëherë, dallojmë:  

 

- Ekspertimin medicinalo-gjyqësor; 

- Psikiatrik; 

- Psikologjik;  

- Të librave afariste; 

- Kriminalistik dhe,  

- Teknik. 
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Në rastet e tjera, kur për klasifikim të ekspertimit merret si kriter bazë numri i ekspertëve që e 

kryejnë ekspertimin, dallojmë: 

 

- Ekspertimin individual dhe atë; 

- Kolektiv (ekipor); 

 

Atëherë, kur kriter për klasifikim të ekspertimit merret radha (secili ekspertim që është në radhë), 

ekspertimi mund të klasifikohet si:  

 

- Ekspertimi i parë;  

- Ekspertimi plotësues dhe, 

- Ekspertimi i përsëritur. 

 

Varësisht prej asaj se a është i obliguar organi procedues ta bëjë vërtetimin e fakteve kontestuese 

përmes dijes së posaçme profesionale, dallojmë edhe:  

 

- Ekspertimi obligator (i domosdoshëm) dhe,  

- Ekspertimi fakultativ (jo i domosdoshëm). 

 

Kur kriter për klasifikimin e ekspertimit merret pala procedurale që e cakton ekspertimin, atëherë 

dallojmë:  

 

- Ekspertimin jokontradiktor, kur atë e cakton organi procedues dhe,  

- Ekspertimin kontradiktor, kur atë e cakton krahas gjykatës edhe pala, apo vetëm palët.  
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Ta përkujtojmë atë që është thënë më herët, se sipas të drejtës së procedurës penale pozitive palët 

mund të propozojnë, por, nuk mund ta caktojnë ekspertimin. 

 

Këto që u thanë, e vërtetojnë konstatimin e sipërpërmendur, se klasifikimet e këtij instituti janë të 

shumta, relative dhe nuk janë të një rëndësie të njëjtë. Me të drejtë thuhet nga autorë të ndryshëm 

(në mesin e tyre edhe nga Dr. Ç. Stevanoviq) se klasifikimet më të rëndësishme janë ato të cilat 

ligjdhënësit i rregullojnë me dispozitat e veçanta ligjore. Këto ekspertime në teori emërtohen edhe 

si raste të veçanta të ekspertimit. Ekspertimet e këtilla klasifikohen në bazë të kriterit bazë, atij të 

objektit të ekspertimit. Për këtë arsye, jo pa të drejtë, për këtë lloj të ekspertimit,  Dr. Ç. 

Stevanoviq thotë se është lloji më i rëndësishëm i ekspertimit në procedurë penale, sepse, për bazë 

ka objektin e ekspertimit. Me shtjellimin e këtij klasifikimi të ekspertimit do të merremi në 

vazhdim. 

 

1.5.2 Llojet e posaçme të ekspertimit në procedurën penale të aplikuar në Kosovë 

deri me  01.01.2013 

  
Në procedurë penale ndërmerren llojet e ndryshme të ekspertimit. Ato dallojnë nga njëra-tjetra 

dhe nuk janë të një rëndësie të njëjtë për procedurën penale. Cilat lloje të ekspertimit ishin të 

rëndësishme për procedurën penale që aplikohej në Kosovë deri sa është miratua Kodi  i ri i 

procedurës penale të Republikës së Kosovës shihet na nenet 252-260 të ish Ligjit të Procedurës 

Penale të ish RSFJ-ës.  

 

Në teori, këto lloje të ekspertimit emërtohen si: lloje të posaçme të ekspertimit. Me këtë emërtim 

emërtohen ato lloje të ekspertimit të cilat vërtetë janë të posaçme, ngase nga të tjerat dallohen, 

përveç nga shkaku që u përmend (se janë të normuara, e që nënkuptohet se në rastet konkrete, 

ndërmarrja e tyre është e obligueshme, përveç ekspertimit të librave afariste, siç pohon Dr. V. 

Bayer), edhe për shkak se këto: a) më së shpeshti lajmërohen në praktikë (siç është rasti me 

lëndime trupore); b) janë të një rëndësie të theksuar, (pasi që ndërmerren me rastin e veprave të 

rënda penale, siç janë vrasjet, falsifikimet e parave etj.); c) apo janë mjaft të komplikuara (siç 

është rasti i ndërmarrjes së këtij veprimi procedural me rastin e helmimeve të ndryshme. Në 

grupin e ekspertimeve të posaçme, ligji i zbatueshëm i procedurës penale numëron këto lloje të 

ekspertimeve: a) ekspertimin medicinalo-gjyqësor; b) ekspertimin toksikologjik; c) ekspertimin 

psikiatrik; dhe ç) ekspertimin e librave afariste. Përzgjedhja e llojeve të posaçme të ekspertimit 

është e ndryshme dhe ajo nuk është e njëjtë në të gjitha të drejtat pozitive të procedurës penale 

p.sh përderisa këto lloje të ekspertimit kanë qenë të rregulluara në mënyrë të veçantë me dispozita 

të neneve 252-260 të LPP të ish-RSFJ-së, ato, në  kohën e njëjtë në KPP të Republikës së 

Shqipërisë nuk rregullohen në mënyrë të veçantë. Kjo shihet nga neni 178-186 të KPP të RSH. Po 

ashtu, edhe në KPP të Bullgarisë këto ekspertime rregullohen me nenin 117 të KPP të Bullgarisë. 

Pavarësisht prej kësaj, ne, në vazhdim, veç e veç, do t'i shtjellojmë ato lloje të posaçme të 

ekspertimit që u përmendën dhe karakteristikat e tyre, ngase edhe këto paraqesin përzgjedhje të 

llojeve të posaçme të ekspertimit të një të drejte të procedurës penale. 
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1.5.3 Ekspertimi medicinalo-gjyqësor 

 

 
 

Njëri prej llojeve të posaçme të ekspertimeve në procedurë penale është edhe ekspertimi 

medicinalo-gjyqësor. Ky lloj ekspertimi quhet i posaçëm, ngase është prej llojeve më të paktë të 

ekspertimeve që shprehimisht është i paraparë dhe i rregulluar në mënyrë precize me dispozita 

ligjore. Pastaj. është njëri prej llojeve që në praktikë lajmërohet më së shpeshti; është i një 

rëndësie të theksuar dhe është ndër më të komplikuarit. Ekspertiza medicinalo-gjyqësore ka të 

bëjë me vërtetimin e shkakut të vdekjes, karakterit dhe peshës së lëndimit, pastaj, pasojave të 

lëndimit, si dhe hulumtimet e tjera të gjendjes fizike. Kur marrim parasysh faktin se me çka ka të 

bëjë ky lloj ekspertimi, pa hamendje mund të thuhet se kanë të drejtë ata autorë që këtë lloj 

ekspertimi e kanë emërtuar si "ekspertim medicinalo-gjyqësor". Nga kjo që u tha, shihet se në 

këtë lloj të ekspertimit hyjnë: shikimi dhe obduksioni i kufomës; ekshumacioni i kufomës; 

ekspertimi i lëndimeve trupore; shikimet e ndryshme trupore; marrja e gjakut dhe kontrollat e 

caktuara mjekësore, etj. 

 

Shikimi dhe obduksioni i kufomës - ndërmerret gjithmonë kur në ndonjë rast vdekjeje ekziston 

dyshimi ose është e qartë se vdekja është shkaktuar nga vepra penale, ose ka lidhje me kryerjen e 

veprës penale. Me këtë rast ndërmerren masat e nevojshme, që të konstatohet identiteti i kufomës 

dhe për këtë qëllim do të përshkruhen posaçërisht të dhënat mbi karakteristikat e jashtme dhe të 

brendshme trupore të kufomës. Kur ekspertimi nuk bëhet në entin profesional, shikimin dhe 

obduksionin e kufomës e bën një, e, sipas nevojës, dy ose më shumë mjekë, të cilët, sipas 

mundësisë, duhet të jenë të degës së mjekësisë gjyqësore. Këtë ekspertim e udhëheq organi 

procedues, i cili kryen hetimet dhe në procesverbal fut konstatimin dhe mendimin e ekspertit. 

Ekspert nuk mund të caktohet mjeku i cili e ka mjekuar të vdekurin. Me rastin e autopsisë së 

kufomës, e me qëllim të dhënies së sqarimit për zhvillimin dhe rrethanat e sëmundjes, mjeku që e 

ka mjekuar të vdekurin mund të dëgjohet vetëm si dëshmitar. Në mendimin e vet ekspertët, në 

këtë rast, do të shënojnë, sidomos, se cili është shkaku i drejtpërdrejtë i vdekjes, çka e ka 

shkaktuar dhe kur është shkaktuar ajo vdekje.  

  

Kur në kufomë është gjetur ndonjë lëndim, do të vërtetohet nëse këtë lëndim e ka bërë ndokush 

tjetër, e kur të vërtetohet ajo, atëherë, me çka, në ç ‘mënyre, sa kohë para shkaktimit të vdekjes 

dhe si e ka shkaktuar ai vdekjen. Kur në kufomë gjenden shumë lëndime, së pari do të vërtetohet 

nëse secili lëndim është me të njëjtin mjet dhe cili lëndim e ka shkaktuar vdekjen, e kur shumë 

lëndime janë vdekjeprurëse, cili prej tyre ose cilat me efektin e vet të përbashkët kanë qenë 

shkaktare të vdekjes. Në këtë rast duhet të vërtetohet, sidomos nëse vdekja është shkaktuar nga 
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vetë lloji i lëndimit dhe nga natyra e përgjithshme e lëndimit ose për shkak të cilësisë personale, 

ose gjendjes së veçantë të organizmit të të lënduarit, ose për shkak të rrethanave të rastit, ose të 

rrethanave nën të cilat është kryer lëndimi. Me këtë rast do të vërtetohej njëkohësisht edhe fakti, 

nëse ndihma e dhënë me kohë ka mundur ta mënjanojë vdekjen? 

 

Për dallim nga shikimi dhe obduksioni i lartpërmendur, me rastin e shikimit dhe obduksionit të 

fëmijës së zënë (fetusit), duhet të vërtetohet veçanërisht: mosha e tij, aftësia për jetesë jashtë anit 

dhe shkaku i vdekjes. Gjersa, me rastin e shikimit dhe obduksionit të kufomës së fëmijës së 

posalindur, duhet të vërtetohet veçmas: nëse është i lindur i gjallë ose i vdekur; a ka qenë i aftë 

për jetë; sa ka jetuar; si dhe kohën dhe shkakun e vdekjes. 

 

Ekshumacioni i kufomës 

 

Kur kufoma është varrosur, caktohet ekshumacioni, me qëllim të shikimit dhe të obduksionit të 

saj. d. m. th, me ekshumacion nënkuptojmë nxjerrjen nga varri të kufomës me qëllim të kryerjes 

së shikimit dhe obduksionit, sipas atyre rregullave që vlejnë për shikimin dhe obduksionin e 

kufomës. 

 

  
 

 

Ekspertimi i Lëndimeve Trupore - sipas rregullit, bëhet në të gjitha ato raste ku paraqitet nevoja 

e vërtetimit të gjendjes fizike të personave të ndryshëm në procedurë penal. 
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Ky ekspertim, si rregull, bëhet me shikimin e të lënduarit. Mirëpo, kur nuk është e mundur një gjë 

e tillë ose kur nuk është e nevojshme, ky ekspertim mund të bëhet edhe në bazë të 

dokumentacionit personal medicinal, ose të dhënave të tjera në shkresa. Ky ekspertim bëhet në atë 

mënyrë, ashtu që eksperti me atë rast do t'i përshkruajë saktësisht të gjitha lëndimet, e, fill pas saj 

do ta japë mendimin, veçmas, mbi llojin dhe peshën e secilit lëndim veç e veç dhe mbi efektin e 

tyre të përgjithshëm, duke e pasur parasysh gjithnjë natyrën e tyre ose rrethanat e posaçme të 

rastit, çfarë efekti japin këto lëndime dhe çfarë efekti kanë dhënë në rastin konkret dhe me çka, si 

dhe në çfarë mënyre janë kryer ato lëndime.  

 

Shikimi trupor i të pandehurit dhe i personave të tjerë - shikimi trupor i të pandehurit do të 

ndërmerret edhe pa pëlqimin e tij, kur është e nevojshme që të vërtetohen faktet e rëndësishme për 

procedurën penale. Gjersa, shikimi trupor i personave të tjerë mund të ndërmerret pa pëlqimin e 

tyre., vetëm atëherë kur duhet të vërtetohet nëse në trupin e tyre gjenden gjurmët e caktuara ose 

pasojat e veprës penale. 

 

Marrja e gjakut dhe veprimet e tjera mjekësore - që ndërmerren  sipas rregullave të shkencës 

mjekësore për t'u analizuar dhe vërtetuar faktet e tjera të rëndësishme për veprën penale, në 

procedurë penale mund të ndërmerren edhe pa pëlqimin e personave që shikohen, nëse me këtë 

veprim nuk do t'u shkaktohej personave të tillë ndonjë dëm për shëndetin e tyre. Nuk janë të 

lejueshme intervenimet e ndryshme mjekësore ndaj të pandehurit dhe dëshmitarit ose dhënia e 

mjeteve me të cilat ndikohet në vullnetin e tyre me rastin e dhënies së deklaratës. Në përgjithësi, 

këto janë ato karakteristika që këtë lloj të ekspertimit e dallojnë nga llojet e tjera të ekspertimeve 

të posaçme që ndërmerren në procedurë penale. Për këto ekspertime, në përgjithësi, mund të 

thuhet se janë mjaft të dobishme për procedurën penale, ngase me to tani vërtetohen me saktësi 

shumë fakte për të cilat më parë vetëm është supozuar. 

 

1.5.4 Ekspertimi toksikologjik 

 

Në llojet e posaçme të ekspertimeve që ndërmerren në procedurë penale, bën pjesë edhe 

ekspertimi toksikologjik. Ky ekspertim, në procedurë penale, do të ndërmerret në të gjitha ato 

raste kur ekziston dyshimi se është atakuar dhe i është marrë jeta ndokujt përmes helmeve të 

ndryshme. Në raste të këtilla, materiet e dyshimta të cilat janë gjetur në kufomë ose në ndonjë 

vend tjetër do t'i dërgohen për ekspertim entit i cili merret me ekzaminime toksikologjike. Me 

rastin e shikimit të materieve të dyshimta, eksperti i caktuar është i obliguar që ta vërtetojë: llojin, 

sasinë dhe efektin e helmit të gjetur. Kur është fjala për shikimin e materieve të marra nga 

kufoma, eksperti është i obliguar që sipas mundësisë ta vërtetojë edhe sasinë e helmit të përdorur. 

Nga kjo që u tha, shihet se me paraqitjen e rasteve të përmendura në procedurë penale, ndërmarrja 

e këtij ekspertimi është e domosdoshme, apo më mirë të themi e obligueshme. 

 

1.5.5  Ekspertimi psikiatrik 

 

Në grupin e llojeve të posaçme të ekspertimeve që ndërmerren në procedurë penale bën pjesë 

edhe ekspertimi psikiatrik. Karakteristikë e këtij ekspertimi është se me të nuk vërtetohen faktet të 

cilat kanë të bëjnë me elementet esenciale të veprës penale, veçse ato të cilat kane të bëjnë me 

aftësinë e një personi që të jetë penalisht përgjegjës. Përcaktimi i aftësisë së një personi se a është 

apo nuk është penalisht përgjegjës, bëhet duke e vërtetuar gjendjen e tij shpirtërore. Kjo gjendje 

shpirtërore në procedurë penale vërtetohet përmes ekspertimit psikiatrik. Penalisht i përgjegjshëm 

është çdo person i shëndoshë shpirtërisht. I shëndoshë shpirtërisht konsiderohet çdo person i cili 

në momentin e kryerjes së veprës penale ka mundur ta kuptojë rëndësinë e veprës së vet dhe ka 

mundur t'i kontrolloje veprimet e veta.  
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Vërtetimi i gjendjes shpirtërore për përcaktimin e përgjegjshmërisë së një personi është mjaft i 

komplikuar. Mirëpo, për arsye se në shumë raste vërtetimi i gjendjes shpirtërore është i 

panevojshëm, meqë ekziston prezumimi natyror sipas të cilit konsiderohet se të gjithë njerëzit 

shpirtërisht janë të shëndoshë, andaj, nga organi procedues, si rregull, nuk kërkohet që këtë 

prezumim ta vërtetojnë. 

 

Megjithatë, vërtetimi i gjendjes shpirtërore të të pandehurit për përcaktimin e përgjegjshmërisë së 

tij, mund të paraqitet si domosdoshmëri në raste të caktuara. Kështu, ekspertimi me shikim 

psikiatrik të të pandehurit do të caktohet dhe ndërmerret në të gjitha ato raste kur paraqitet 

dyshimi se është përjashtuar apo zvogëluar përgjegjësia e të pandehurit për shkak të: 

 

-  sëmundjes së përhershme ose të përkohshme shpirtërore; 

-  çrregullimit të përkohshëm shpirtëror ose  

-  prapambetjes në zhvillim shpirtëror. 

 

Në ato raste kur ekspertët kompetentë janë të mendimit se nevojitet një shikim më i gjatë 

psikiatrik, i pandehuri do të dërgohet për atë shikim në ndonjë ent përkatës shëndetësor. 

Aktvendimi për këtë shikim të të pandehurit e bien organi procedues që i zhvillon hetimet. 

Shikimi mund të zgjasë një kohë të caktuar, p.sh. deri në dy muaj, vetëm në bazë të propozimit të 

arsyetuar të drejtorit të entit të shëndetësisë, pasi ta ketë marrë më parë mendimin e ekspertëve, 

por në asnjë rast ai nuk mund ta zgjasë më tepër se afati për paraburgim. Kur i pandehuri që 

gjendet në paraburgim dërgohet në entin shëndetësor, organi procedues që i zhvillon hetimet, e 

njofton atë për shkaqet për të cilat është caktuar paraburgimi, me qëllim që enti t'i ndërmarrë 

masat e nevojshme për sigurimin e qëllimit të paraburgimit. Koha e kaluar në atë ent, të 

pandehurit do t'i llogaritet në paraburgim, respektivisht në dënim po qese shqiptohet ai.  

 

Kur ekspertët konstatojnë se gjendja shpirtërore e të pandehurit është çrregulluar, ata, me atë rast, 

do ta caktojnë natyrën, llojin, shkallën, zgjatjen e atij çrregullimi dhe japin mendimin e vet se 

çfarë ndikimi ka pasur gjendja e tillë shpirtërore dhe çfarë ndikimi ka ende në kuptimin dhe 

sjelljet e të pandehurit si dhe, nëse dhe në çfarë mase çrregullimi i gjendjes shpirtërore ka 

ekzistuar në kohën e kryerjes së veprës penale. Edhe ky lloj i ekspertimit është i obliguar, sepse 

duhet të caktohet dhe të ndërmerret në të gjitha ato raste që janë përcaktuar me dispozita të Ligjit 

të procedurës penale. Këto janë disa nga ato karakteristika që këtë ekspertim e bëjnë të dallohet 

nga llojet e tjera të ekspertimeve të posaçme që ndërmerren në procedurë penale. 

 

1.5.6 Ekspertimi i librave afariste 

 

Sa i përket këtij lloji të ekspertimit, mund të themi se edhe ky lloj ekspertimi është njëri prej atyre 

ekspertimeve që karakterizohet si i posaçëm në të drejtën e procedurës penale. Karakteristikat që 

këtë lloj të ekspertimit e bëjnë të posaçëm në procedurë penale janë faktet se edhe ky lloj i 

ekspertimit është i paraparë dhe në mënyrë të posaçme i rregulluar me dispozita ligjore, e deri te 

ai se ky ekspertim lajmërohet më se shpeshti në praktikë, ka një rëndësi të veçantë dhe është mjaft 

i komplikuar. Për ta kuptuar më mirë ekspertimin e librave afariste, si lloj i posaçëm i 

ekspertimeve në procedurë penale, është e nevojshme së pari të kuptohet se çka nënkuptohet me 

nocionin "libra afariste".  

 

Ky nocion, në vete përfshin: tërë dokumentacionin e afarizmit të një organi shtetëror apo të 

ndonjë institucioni, shoqate apo firme, i cili detyrimisht udhëhiqet dhe në të cilin evidencohen të 
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gjitha operacionet ekonomike dhe ato financiare. Me këtë lloj të ekspertimit vërtetohen kryesisht 

ato fakte që kanë të bëjnë me deliktet ekonomike. 

 

Kështu, mund të thuhet se ekspertimi i librave afariste caktohet dhe ndërmerret vetëm në ato raste 

kur bëhet fjalë për çështjet penale nga lëmi i delikteve ekonomike, dhe atë, vetëm atëherë kur në 

ato raste penale paraqiten aso faktesh kontestuese për vërtetimin e të cilave nevojitet njohuri e 

posaçme profesionale nga lëmi i kontabilitetit. Në atë rast, organi para të cilit zhvillohet procedura 

ka për detyrë që ekspertëve të caktuar t'u tregojë se në cilin drejtim dhe në çfarë vëllimi duhet të 

bëhet ekspertimi dhe cilat fakte e rrethana duhet të vërtetohen.  

 

Organi procedues është i obliguar që me atë rast ta ketë parasysh edhe gjendjen e kontabilitetit të 

atij organi apo të personit juridik dhe rregullsinë e tij. Për realizimin me sukses të këtij lloji të 

ekspertimit, organi procedues është i obliguar që t'ia dërgojë ekspertit që ta shikojë materialin e 

nevojshëm apo, së paku, t'ia bëjë me dije atij se ku mund ta gjeje atë material. Si material i cili i 

dorëzohet ekspertit, mund të shërbejë: raporti mbi revizionin e ndërmarre financiar; regjistrat dhe 

dokumentet e ndryshëm financiarë, të cilët i udhëheqin organi apo ndërmarrja në fjalë. Gjithashtu, 

përveç materialit të përmendur, si material ndihmës ekspertit të caktuar mund t'i shërbejnë edhe 

shkresat e caktuara proceduralo-penale, posaçërisht procesverbalet mbi deklarimet e të 

pandehurve, dëshmitarëve e tjera, për kryerjen e këtij lloji të ekspertimit. 

 

E dhëna se një numër i madh i fakteve kontestuese nga kjo lëmi mund të vërtetohet edhe me 

prova të tjera, ka bërë që ky lloj ekspertimi të jetë fakultativ (jo i obligueshëm). Këto janë 

karakteristikat më kryesore që këtë lloj të ekspertimit e bëjnë të posaçëm në të drejtën e 

procedurës penale. 

 

1.5.7 Ekspertimet individuale dhe ato kolektive (ekipore) 

 

Kriter bazë për këtë lloj klasifikimi të ekspertimit është marrë numri i ekspertëve që marrin pjesë 

në ekspertimin e objektit të ekspertimit në një çështje penale. 

 

Duke e pasur parasysh numrin e ekspertëve si kriter bazë për klasifikimin e ekspertimeve, ato 

mund të jenë: Individuale dhe Kolektive (Ekipore). Ekspertimin individual e ndërmerr dhe e 

kryen vetëm një ekspert, gjersa atë kolektiv e ndërmarrin dhe e kryejnë dy apo më shumë 

ekspertë, të specializimeve të njëjta apo të ndryshme. Arsyeja e shtjellimit në mënyrë të veçantë e 

këtij klasifikimi, krahas klasifikimit të llojeve të posaçme të ekspertimeve, nuk duhet të merret 

thjeshtë si arsye teknike. Shtjellimi i këtij klasifikimi në mënyrë të veçantë, me këtë rast dhe në 

këtë vend, bëhet posaçërisht për shkak të perspektivës së ekspertimeve individuale dhe atyre 

kolektive apo ekipore. Edhe pse më lehtë kryhen dhe janë më ekonomike, si në aspektin material 

ashtu edhe në atë procedural, ekspertimet individuale do të pakësohen, nëse për asgjë tjetër, 

atëherë, për shkak të ritmit të shpejtuar të zhvillimit të shkencës dhe të teknikës, të cilat do ta 

imponojnë një gjë të tillë. Për këtë arsye, lirisht mund të thuhet se perspektiva u takon 

ekspertimeve kolektive (ekipore). 

 

Do të ishte e palogjikshme të mendohet, e, lëre më te thuhet, se mendimi i një eksperti të një lëmi 

është i barabartë me mendimet e dy apo më shumë ekspertëve të po atij lëmi, e lëre më të 

lëmenjve të tjera. Aq më shumë kur dihet se DIJA (dituria, apo, njohuria), në përgjithësi, është 

kategori relative jo edhe absolute. 
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1.5.8 Përsëritja e ekspertimit në procedurë penale 

 

Ekspertimi i ndërmarra dhe i përfunduar, në procedurë penale, mund të përsëritet në të gjitha ato 

raste për arsye të cilat në mënyrë të prerë i parasheh Ligji i procedurës penale. Kur të dhënat e 

ekspertëve mbi konstatimin e tyre ndryshojnë esencialisht, ose kur konstatimi i tyre është i 

paqartë, jo i plotë ose në kundërshtim me vetveten ose me rrethanat e këqyrjes e këto të meta nuk 

mund të mënjanohen me ridëgjimin përsëri të ekspertëve, ekspertimi do të përsëritet me ekspertët 

e njëjtë ose edhe me ekspertë të tjerë. Në rastin që u përmend, ekspertimi do të përsëritet vetëm 

atëherë kur nuk kanë mundur të mënjanohen të metat e përmendura edhe me dëgjimin e serishëm 

të ekspertëve që e kanë kryer ekspertimin, përsëritja e të cilit kërkohet. Në këtë rast, ekspertimi do 

të përsëritet me ekspertët e njëjtë ose me ekspertë të tjerë. Kur në mendimin e ekspertëve ka 

kontradikta ose të meta, ose kur shfaqet dyshimi i bazuar në saktësinë e mendimit të dhënë, e këto 

të meta ose dyshime nuk mund të mënjanohen me dëgjimin përsëri të ekspertëve, kërkohet 

mendimi i ekspertëve të tjerë. Edhe në këtë rast, ekspertimi do të përsëritet, mirëpo, vetëm atëherë 

kur përveç të metave të përmendura nuk mund të mënjanohen edhe dyshimet me dëgjimin e 

serishëm të ekspertëve që e kanë kryer ekspertimin, përsëritja e të cilit kërkohet. Për dallim nga 

rasti i parë, në këtë rast kërkohet vetëm mendimi i ekspertëve të tjerë e jo edhe i atyre që më parë 

e kanë kryer atë ekspertim. Dhënia e mundësisë palëve pjesëmarrëse në procedurë penale, që ta 

kërkojnë përsëritjen e ekspertimit, vërtetë, paraqet një garancion të pamohueshëm për ekspertim 

të rregullt, të drejtë e të mbikëqyrur nga ana e palëve kompetente. 

 

 

1.6 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do t’iu ofrohen shembuj praktik, të cilët pas punës në grupe 

do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të fokusohen tek rastet në të cilat 

duhet të kërkohet mendimi  ekspertit, duke dhënë komente për secilin rast.  

 

 

1.7 Përmbledhje 

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime për kuptimin e ekspertimit, nevojat e caktimit dhe 

objektin e tij, si organizohet ai  nëpër stade të  ndryshme të  procedurës penale dhe cilat kanë qenë 

llojet ma të njohura të ekspertimit nëpër kohë të ndryshme, çfarë ato mundë të jenë dhe shkaqet 

për shkak të cilave ato mundë të përsëriten. 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit do të mësonin për temat e përmendura, rëndësinë e tyre për 

procedurën aktuale penale dhe mënyrën si ky aktivitet procedural penale mundë ti shërbejë 

ndriçimit të drejtë dhe të plotë të ndonjë fakti, që jo rrallë paraqitet edhe si e vetmja prove që e 

mbështetë një prove tjetër për a përfunduar me sukses një çështje të ngritur penale. Pjesëmarrësit 

do të kenë mundësi gjatë gjithë kohës që të parashtrojnë pyetje për çështje të ndryshe kontestuese 

dhe mundë edhe vet të japin komentet e tyre për çështjet e ngritura për temat e shpjeguara 
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2. Eksperti  dhe pozita procedurale e tij në procedurë penale 

 

2.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen për kuptimin e ekspertimit, nevojat e caktimit dhe 

objektin e tij, si ai organizohet nëpër stade të  ndryshme të  procedurës penale dhe cilat kanë qenë 

llojet ma të njohura të ekspertimit nëpër kohë të ndryshme, fare ato mundë të jenë dhe shkaqet për 

shkak të cilave ato mundë të përsëriten, edhe atë për shkak se kjo provë edhe sot zënë një vend të 

veçan në sistemin e provave të çdo vendi bashkëkohor.  

     

 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Përshkruajnë ekspertimin si veprim procedura penale; 

- Dallimin në mes ekspertit, ekspertimit dhe ekspertizës;  

- Njohin vlerën provuese të ekspertizës;  

- Përshkruajnë llojet më të shpeshta të ekspertimit dhe shkaqet për të cilat ai mundë të  

përsëritet;  

- Caktojnë dhe organizojnë atë nëpër stade të ndryshme të procedurës penale etj.  

 

 

2.3 Eksperti dhe pozita e tij procedurale në procedurë penale  

 

Përveç subjekteve themelore, sekondare, përfaqësuesve proceduralë dhe personave të tjerë 

(personave ndihmës), në procedurë penale marrin pjesë edhe disa persona të tretë, të cilët janë të 

pa interesuar për rrjedhën e procedurës penale. Në grupin e këtyre personave të pa interesuar për 

rrjedhën e procedurës penale, të cilët marrin pjesë në procedurë penale në raste dhe nën kushte të 

caktuara, bëjnë pjesë edhe ekspertët. Sikurse personat e tjerë të tretë, që marrin pjesë në procedurë 

penale, edhe ekspertët nuk konsiderohen si subjekte procedurale, sepse, këta nuk figurojnë në 

kurrfarë raporti lidhur me objektin procedues e as me subjektet procedurale. 

 

Mirëpo, edhe pse eksperti është i pa interesuar për rrjedhën e procedurës penale dhe nuk ka 

kurrfarë raporti as me objektin e procedurës e as me subjektet procedurale, ai, prapëseprapë, 

paraqet  njërin prej personave të tretë mjaft të rëndësishëm për procedurën penale, sepse, në rastet 

e caktuara, vërtetimi i disa fakteve kontestuese nuk mund të bëhet pa ndihmesën e tij. Për këtë 

arsye, në vazhdim do t'i shtjellojmë në mënyrë të veçantë çështjet që janë me rëndësi, e që kanë të 

bëjnë me ekspertin, e sidomos, me: nocionin; pozitën procedurale të ekspertit në procedurë 

penale, si dhe dallimet në mes të ekspertit, dëshmitarit dhe personit profesional. 

 

 

2.4 Kuptimi i nocionit ekspert në procedurë penale 

 

Gjendja faktike e cilësdo ngjarje penale përbëhet nga fakte të ndryshme. Në mesin e tyre mjaft 

shpesh gjenden edhe aso faktesh, vërtetimi i të cilave nuk mund të bëhet në mënyrë tjetër përveç 

se me aplikimin e njohurive të posaçme profesionale nga personat që i posedojnë ato njohuri. 

Këta persona në këto raste i fton organi procedues dhe nga të njëjtit kërkon që ta ndihmojnë rreth 

vërtetimit të fakteve në fjalë, përmes njohurive profesionale me të cilat disponojnë. Nga kjo që u 

tha më sipër, shihet se personi i cili angazhohet në procedurë penale dhe organit procedues i ofron 
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ndihmë profesionale për vërtetimin e fakteve, quhet ekspert. Kështu, mund të thuhet se ekspert 

është personi fizik profesional me aftësi procedurale dhe përshtatshmëri morale, i cili i ofron 

ndihmë organit të procedurës penale në zbulimin dhe vërtetimin e atyre fakteve, për vërtetimin e 

të cilave nevojitet njohuria apo dija e posaçme profesionale. Përveç këtij definicioni të dhënë për 

nocionin e ekspertit, në teorinë juridike proceduralo-penale ekzistojnë edhe definicione të tjera. 

Njëri prej të cilëve meriton të përmendet, është ai i cili ekspertët i definon si persona të pa 

interesuar procedural, të cilët Gjykata i angazhon që në bazë të njohurive të tyre profesionale t'i 

vështrojnë disa fakte, rrethana apo dukuri, apo për to ta japin mendimin e tyre, sepse për këtë, 

përgatitja juridike profesionale, e as ajo e përgjithshme e gjyqtarit, nuk janë të mjaftueshme. 

 

Eksperti është profesionist i lëmisë jo juridike, thonë disa autorë të tjerë, të cilit organi procedues 

i ka urdhëruar që ta japë deklaratën (konstatimin dhe mendimin, ndonjëherë vetëm mendimin) për 

vërtetimin e fakteve te caktuara në procedurë penale, të cilat mund të vërtetohen vetëm ndihmën e 

njohurisë apo të diturisë profesionale. Definicionet e përmendura, mund të themi se dallojnë 

vetëm në formulime, ndërsa, në esencë janë të njëjta, sepse, të gjitha këto e pranojnë apo pajtohen 

me atë se: Eksperti është person profesional, i cili është i angazhuar nga organi procedues, për 

vërtetimin e fakteve të cilat mund të vërtetohen vetëm me ndihmën e njohurisë apo të diturisë 

profesionale jo juridike, etj. etj. 

 

Krahas këtyre që u thanë lidhur me këtë çështje, mund të përfundojmë se në procedurë penale 

Ekspert quhet secili person fizik, i aftë në pikëpamje procedurale, që ka njohuri apo dituri 

profesionale e nuk ka kurrfarë raporti me objektin e procedurës e as me subjektet e tjerë 

proceduralë, e, është i thirrur nga organi procedues, që këtij organi t'i ofrojë ndihmë për t'i 

vërtetuar ato fakte për vërtetimin e të cilave nevojitet njohuria apo dituria e tij. 

 

 

2.5  Pozita procedurale e ekspertit në procedurë penale 

 

Për ta kuptuar më mirë pozitën procedurale të ekspertit në procedurë penale, është e nevojshme që 

më parë të jepet përgjigjja në pyetjen: Çka nënkuptojmë me pozitë procedurale në të drejtën e 

procedurës penale? 

 

Me pozitë procedurale në të drejtën e procedurës penale nënkuptojmë: fondin ligjor të obligimeve 

dhe të drejtave me të cilat ngarkohen dhe disponojnë subjektet dhe personat e tretë, të cilët marrin 

pjesë në procedurë penale. Në këtë mënyrë caktohet edhe pozita procedurale e ekspertit në 

procedurë penale. Në bazë të fondit të obligimeve dhe të drejtave të ekspertit caktohet edhe pozita 

e tij procedurale në procedurën penale, si dhe kufijtë e veprimtarisë së tij në zbulimin dhe 

vërtetimin e atyre fakteve për vërtetimin e të cilave nevojitet njohuri apo dituri profesionale. 

 

Këto obligime dhe të drejta të ekspertit nuk janë të njëjta në të gjitha të drejtat e procedurës 

penale. Megjithatë, mund të thuhet se në shumicën e të drejtave të procedurës penale 

bashkëkohore, si obligime të ekspertit numërohen: lajmërimi i ekspertit në thirrje të organit 

procedues; paraqitja e konstatimit dhe mendimit lidhur me objektin e ekspertuar dhe betimi i 

ekspertit para ndërmarrjes së ekspertimit, kur ai kërkohet nga organi procedues, ndërsa, në grupin 

e të drejtave: e drejta e ekspertit, që paraprakisht të njihet me të gjitha aktet, dokumentet dhe çdo 

gjë tjetër që është e nevojshme për dhënien e përgjegjës së tij lidhur me objektin e ekspertimit dhe 

pyetjet e parashtruara; dhe, e drejta në shpërblim, kompensim të shpenzimeve dhe fitimin e 

humbur. 
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Ngjashëm me këtë është rregulluar pozita procedurale e ekspertit dhe me të drejtën e procedurës 

penale të Republikës së Shqipërisë. Këtë çështje  e ka rregulluar  dispozitat e nenit 180-186 të 

Kodit të Procedurës penale të Republikës së Shqipërisë që ka qenë i aplikueshëm në vitin 2000. 

Këto dispozita të KPP të RSH flasin për: 1. Papajtueshmërinë me detyrën e ekspertit, 2. 

Përjashtimin e ekspertit, 3. Disponimet e organit procedues, 4. Caktimin e detyrës, 5. Veprimet e 

ekspertit, 6. Aktin e ekspertimit dhe 7. Zëvendësimin e ekspertit. Të drejtat dhe obligimet e 

përmendura të ekspertit në mënyrë të veçantë i parasheh edhe Ligji i procedurës penale i cili është 

zbatuar  edhe në Kosovë deri me 01.01.2013. Nga këto që u thanë për këtë çështje, mund të 

konstatojmë se pozita procedurale e ekspertit, specifika e veprimtarisë dhe e rolit të tij në 

procedurë penale bashkëkohore ndikojnë në atë që ai të jetë pjesëmarrës i pavarur procedural, i 

cili i ofron ndihmë profesionale organit procedues. 

 

 

2.6 Dallimet në mes të ekspertit, dëshmitarit dhe personit profesional 

 

Edhe pse në raste të caktuara të gjithë këta persona (ekspertët, dëshmitarët dhe personat 

profesionalë) janë pjesëmarrës dhe burim i provës (mjet provues) për vërtetimin e fakteve në 

procedurë penale, këta nuk janë të njëjtë dhe nuk kanë pozitë të njëjtë procedurale në procedurë 

penale. Ngjashmëritë në mes tyre është fakt se ekzistojnë, mirëpo, edhe dallimet në mes tyre janë 

mjaft të theksuara. Për këtë arsye, me këtë rast do t'i paraqesim disa karakteristika që ekspertin e  

dallojnë nga dëshmitari dhe personi profesional. Ngjashmëria në mes të ekspertit dhe dëshmitarit 

qëndron në atë se edhe njëri, edhe tjetri, i japin deklaratat e tyre organit procedues, ndërsa, 

dallimet janë këto:  

 

1. Dëshmitari dëshmon për ngjarjet e kaluara, ndërsa, eksperti, deklaratën e vet e jep për 

faktet e pranishme; 

2. Dëshmitari dëshmon për faktet e vrojtuara jashtë procedurës penale, ndërsa, eksperti për 

faktet e vrojtuara në procedurë penale.  

3. Në deklaratën e dëshmitarit është e përfaqësuar më shumë reproduktimi i mbamendjes, 

ndërsa, deklarata e ekspertit përmban më shumë elemente logjike dhe profesionale; 

4. Pastaj, dëshmitari dëshmon për gjërat e përgjithshme, për njohjen e të cilave nuk nevojitet 

përgatitja e caktuar profesionale, ndërsa, eksperti, deklaratën e vet e jep pikërisht për arsye 

të përgatitjes së tij profesionale. 

 

Për arsye të deklarimit për faktet e tanishme apo të dhënies së mendimit pa vrojtim të fakteve, 

eksperti mund të zëvendësohet me ekspertë të tjerë, ndërsa, dëshmitari është i pazëvendësueshëm 

sepse dëshmia e tij ka të bëjë me fakte nga e kaluara, e cila nuk mund të përsëritet. Për këtë arsye, 

eksperti në procedurë penale mund të përjashtohet e, edhe të zëvendësohet, ndërsa dëshmitari nuk 

mund të përjashtohet e as të zëvendësohet. Me rastin e vërtetimit të fakteve të ndryshme, në 

procedurë penale, përveç ekspertëve, organit procedues i ndihmojnë edhe disa persona të tjerë 

profesional. Këta persona, në teorinë juridike, proceduralo-penale, dhe në dispozita ligjore, 

emërtohen me emrin e përbashkët, si: PERSONA PROFESIONAL. 

 

Me persona profesionalë, në kuptimin ligjor, proceduro-penal, nënkuptohen: 

 

- Këshilltarët profesionalë dhe  

- Ndihmësit profesionalë. 

 

Këshilltarët profesionalë, organin procedues e ndihmojnë përmes këshillave që ata japin këtij 

organi me rastin e zgjedhjes së problematikës profesionale jojuridike, e cila lajmërohet lidhur me 
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vërtetimin e fakteve kontestuese në procedurë penale. Ndërsa, ndihmësit profesionalë, organin 

procedues e ndihmojnë vetëm përmes punës së tyre teknike. Në shikim të parë, edhe pse nuk 

vërehet ndonjë dallim esencial në mes këtyre dy personave, prapëseprapë, ai dallim ekziston, 

sepse, nga ajo që u tha shihet se këshilltarët profesionalë organin procedues e ndihmojnë me 

këshilla, të cilat, në esencë, paraqesin ndihmë profesionale, ndërsa, ndihmësit profesionalë 

organin procedues e ndihmojnë vetëm me punë teknike. Këto të dhëna, edhe pse janë paraqitur 

shkurtimisht, janë të mjaftueshme që nga ato të shihen ngjashmëritë dhe dallimet në mes të 

ekspertit, në njërën anë, dhe të  personave profesionalë (këshilltarit dhe ndihmësit profesional), në 

anën tjetër. 

 

Ngjashmëria themelore e personave në fjalë (ekspertëve, këshilltarëve dhe ndihmësve 

profesionalë) konsiston në atë se: që të gjithë këta persona e ndihmojnë organin procedues me 

rastin e vërtetimit të fakteve kontestuese në procedurë penale. Nga personat profesionalë, gjatë 

ushtrimit të detyrave të tyre, në procedurë penale kërkohet këshilla (mendime apo opinione) 

profesionale dhe punë teknike profesionale. Nga këshilltarët profesionalë, të cilët në teorinë 

proceduralo-penale juridike ndryshe quhen edhe "konsulentë", kërkohet që organin procedues ta 

ndihmojnë me këshillat (mendimet apo opinionet) e tyre për çështje të ndryshme profesionale jo 

juridike, në mënyrë që ky organ të orientohet dhe të veprojë drejtë dhe me efikasitet në zbatimin e 

veprimeve hetimore, si p. sh., me rastin e marrjes në pyetje të të pandehurit, këqyrjes (shikimit) së 

vendit të ngjarjes ose rikonstruksionit, duke ia sqaruar organit procedues ato çështje, për të cilat ai 

nuk është profesionist, ndërsa, nga ndihmësit profesionalë, në procedurë penale kërkohet që 

organin procedues ta ndihmojnë vetëm me punë teknike, si: në gjetjen, sigurimin dhe përshkrimin 

e gjurmëve të ndryshme të një çështjeje penale, pastaj, në matje dhe incizime të ndryshme, të cilat 

e ndihmojnë organin procedues në gjetjen e së vërtetës materiale për çështjen konkrete penale, etj. 

 

Personat në fjalë (këshilltarët dhe ndihmësit profesionalë) përmendën edhe në dispozitat e nenit 

168 al. 9 dhe 240 al. 1, të Ligjit të procedurës penale që është aplikuar në Kosovë pas luftës së 

fundit të vitit 1999. Mirëpo, për këta persona, ky ligj nuk ka përdorur termat "këshilltar 

profesional" dhe "ndihmës profesional", por, për të dy këta persona ka përdorur vetëm termin 

"person profesional". Në dukje të parë këto dispozita të shtyjnë të mendosh se fjala është për një 

person të njëjtë, mirëpo, kur të njëjtat i analizon dhe i krahason me vëmendje të shtuar, sheh se 

është fjala për dy persona, të cilët në procedurë penale e ndihmojnë në mënyra të ndryshme 

organin procedues për vërtetimin e fakteve kontestuese jo juridike (këshilltar profesional dhe 

ndihmës profesional), por, për të cilët ligjdhënësi i këtij ligji ka përdorur vetëm një term, atë të 

përmendurin: "person profesional". 

 

Nga kjo që u tha, shihet se edhe ky LPP, në esencë, i dallon këta persona. edhe pse për të dy në 

tekstin ligjor ka përdorur term të njëjtë. Kësisoj, në fund të kësaj që u tha deri më tash, mund të 

shtojmë se dallimet në mes të ekspertit dhe të personave profesionalë (këshilltarit dhe ndihmësit 

profesional) janë të shumta, mirëpo, ndër më kryesorët është ai, se: deklarata e ekspertit, e dhënë 

në procedurë penale, paraqet provë sipas të drejtës së procedurës penale pozitive, ndërsa, 

deklaratat e personave të sipërpërmendur profesionalë, nuk paraqesin provë në procedurë penale, 

edhe pse ngjashëm, të njëjtat, jepen në këtë procedurë, por, të njëjtat shërbejnë dhe llogariten 

vetëm si ndihmë që i është ofruar organit procedues nga ana e personave të caktuar me dispozita 

ligjore, për vërtetimin e fakteve kontestuese jojuridike në çështje të ndryshme penale. Kjo, në pika 

të shkurta, është ajo që i dallon këta persona njërin prej tjetrit dhe që e bën të ndryshme pozitën e 

tyre procedurale në procedurë penale. 
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2.7 Aftësia e personit për të qenë ekspert në procedurë penale 

 

Detyra e ekspertit në procedurë penale paraqet një punë me mjaft përgjegjësi. Për këtë arsye, 

përcaktimi i aftësisë së personit për të qenë ekspert në procedurë penale, është mjaft e 

rëndësishme. Aftësia e personit për të qenë ekspert në procedurë penale caktohet në bazë të 

cilësive themelore dhe disa cilësive që në teori cilësohen si: të tjera. 

 

Si cilësi themelore në teorinë juridike, përmenden: 

 

- Aftësia profesionale; 

- Aftësia procedurale (aftësia juridike dhe ajo për të vepruar); dhe 

- Kualitetet morale (siç janë: objektiviteti, ndërgjegjja në punë, qartësia në mendime dhe në 

interpretime, pavarësia në punë, etj.). 

 

Si cilësi të tjera, të cilat duhet të kenë ndikim me rastin e caktimit të aftësisë së një personi për të 

qenë ekspert në procedurë penale, përmenden edhe: a) praktika apo përvoja e ekspertit në punë 

praktike profesionale dhe b) njohuritë themelore nga fusha e drejtësisë, e, sidomos, e atyre 

normave juridike me të cilat është rregulluar problematika e ekspertimit. Lidhur me këtë çështje, 

disa autorë janë të mendimit se eksperti duhet t'i posedojë dy cilësi themelore: atë të njohurisë apo 

të diturisë profesionale dhe atë të aftësisë procedurale (aftësinë juridike dhe atë të veprimit). Kur 

prokurori apo gjykatësi  cakton ekspertimin individual, ai duhet të jetë i sigurt që personi i caktuar 

si ekspert posedon: me përgatitjen e nevojshme profesionale dhe me kualitete morale pohon autori  

Dr. V. Bayer. Cilësitë themelore në bazë të të cilave përcaktohet aftësia e një personi për të qenë 

ekspert në procedurë penale, pa përjashtim, janë mjaftë të arsyeshme dhe të pakontestueshme. 

Gjithashtu, të arsyeshme dhe të dëshirueshme janë edhe ato cilësi që në teori janë quajtur, si: të 

tjera, por, jo edhe të domosdoshme, sepse, rrallëherë në jetën e përditshme mund të gjendet 

ndonjë person, që krahas cilësive të përmendura themelore, posedon edhe ato cilësi që në teori 

janë quajtur, si: të tjera. Për këtë arsye, cilësitë e tjera nuk do të duhej të paraqitnin pengesë për 

caktimin e një personi për ekspert në procedurë penale, kur ai i posedon aftësitë themelore, e nuk 

ka person tjetër i cili i plotëson të dy grupet e kritereve të përmendura. 

 

 

2.8 Personat që mund të angazhohen dhe ata që nuk mund të angazhohen si ekspertë në 

procedurë penale 

 

Për t'u angazhuar si ekspert në procedurë penale, nuk është e mjaftueshme që një person t'i 

posedojë vetëm cilësitë themelore që atë e bëjnë të aftë për të qenë ekspert në procedurë penale. 

 

Përveç cilësive të përmendura me të cilat duhet të posedojë personi në fjalë, ai, duhet të mos ketë 

edhe pengesa të tjera ligjore për t'u angazhuar si ekspert në këtë procedurë. Mirëpo, për pengesat 

ligjore në mënyrë të veçantë do të flitet në vijim, posaçërisht, atëherë kur do të flasim për personat 

të cilët nuk mund të angazhohen si ekspertë në procedurë penale, sepse, këto dy tema janë të 

lidhura njëra me tjetrën. 

 

 

2.9 Personat që mund të angazhohen si ekspertë në procedurë penale 

 

Për t'u angazhuar si ekspert në procedurë penale, paraprakisht, ai person duhet t'i plotësojë edhe 

kushtet e parapara ligjore. Përveç cilësive themelore dhe cilësive të tjera të cilat duhet t'i posedojë 

një ekspert me rastin e angazhimit të tij si ekspert, ai person duhet edhe të mos ketë pengesa 
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ligjore për caktimin e tij si ekspert sepse, ato e bëjnë një person të mos ketë aftësi juridike për të 

qenë ekspert në procedurë penale. Edhe nëse është filluar ndërmarrja e ndonjë ekspertimi, 

mendimi dhe konstatimi i atij eksperti tek i cili është vërtetuar se ekzistojnë këto pengesa, nuk do 

të merret si bazë për mbështetje të vendimit gjyqësor. Vërtetimi i ekzistimit të pengesave ligjore 

në fjalë, në atë rast do të merret vetëm si bazë për ta kërkuar përjashtimin e tij si ekspert në 

procedurë penale. Ligjdhënësi i ka paraparë ato pengesa, për ta evituar, aq sa është e mundshme, 

subjektivizmin dhe animin e ekspertit, kur mendimi i tij është mase i domosdoshëm të përdoret si 

provë në procedurë penale. 

 

Nga këto që u thanë, edhe lidhur me këtë çështje, mund të përfundojmë se: në procedurë penale 

mund të angazhohet si ekspert (kur për atë paraqitet nevoja) secili person që posedon me cilësitë e 

përmendura themelore dhe ato të tjerat, e nuk ka kurrfarë pengesash ligjore, të parapara nga ana e 

ligjdhënësit, me Ligjin e procedurës penale. 

 

 

2.10 Personat që nuk mund të angazhohen si ekspertë në procedurë penale 

 

Si ekspertë, sipas dispozitave ligjore të cilat janë zbatuar në Kosovë dhe praktikës gjyqësore, nuk 

mund të angazhohen: 

 

- Personat që nuk kanë aftësi juridike; dhe 

- Personat që nuk kanë aftësi për të vepruar, në përgjithësi, apo, vetëm me ekspertimin. 

 

2.10.1 Personat që nuk mund të angazhohen si ekspertë në procedurë penale, për shkak të 

paaftësisë së tyre juridike 

 

Në grupin e këtyre personave bëjnë pjesë të gjithë ata persona që juridikisht janë të paaftë për 

kryerjen e detyrës së ekspertit. 

 

Të tillë, janë konsideruar dhe dhe tani në shumë të drejta konsiderohen:  

 

- personat që nuk mund të dëgjohen si dëshmitarë ;  

- personat që janë të liruar nga detyra e dëshmimit  si dhe, 

- personat kundër të cilëve është kryer vepra penale. 
 

Për këta persona, ndryshe mund të thuhet se janë edhe të atillë, çfarë ligjdhënësit, me dispozita 

ligjore, i ka përjashtuar nga çfarëdolloj angazhimi të tyre si ekspertë në procedurë penale. 

 

2.10.2 Personat që nuk mund të dëgjohen si dëshmitarë 

 

Në grupin e personave që nuk mund të angazhohen si ekspertë në procedurë penale, për shkak të 

paaftësisë së tyre juridike për të qenë ekspertë, në rend të parë bëjnë pjesë personat që nuk mund 

të dëgjohen si dëshmitarë. 

 

Në procedurë penale, si dëshmitarë nuk mund të dëgjohen: 

 

- Të gjithë ata persona që me thëniet e veta do të mund ta shkelnin detyrën e ruajtjes së 

fshehtësisë zyrtare ose ushtarake, derisa organi kompetent nuk i liron nga ky detyrim; dhe 

- Mbrojtësit e të pandehurve, për atë që ua ka besuar i pandehuri si mbrojtësve të vet, përveç 

kur këtë e kërkon i pandehuri.  
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Për arsyet që u përmendën, këta persona nuk mund të angazhohen si ekspertë në procedurë 

penale, sepse, të tillët, nga angazhimi në fjalë i ka përjashtuar edhe ligjdhënësi, me dispozita të 

caktuara ligjore.  

 

Lidhur me këtë çështje, në teorinë juridike ekzistojnë edhe mendime të atilla, sipas të cilave këta 

persona nuk ka qenë dashur të përjashtohen nga mundësia e angazhimit të tyre si ekspertë në 

procedurë penale, sepse, nuk ka arsye të shëndoshë për një gjë të tillë. Ky konstatim është mjaft i 

arsyeshëm sepse vërtetë nuk ka arsye të themelta që këta persona të përjashtohen nga mundësia e 

angazhimit të tyre si ekspertë në procedurë penale. Prandaj, konsiderojmë se mendimi i 

larpërmendur i Dr. V. Bayerit duhet të aprovohet unanimisht edhe nga ligjdhënësit dhe i njëjti të 

inkorporohet në dispozita ligjore. 

 

2.10.3  Personat që janë të liruar nga detyra e dëshmimit 

 

Përveç personave të përmendur, si ekspertë në procedurë penale nuk mund të angazhohen as 

personat që janë të liruar nga detyra e dëshmimit. Këta persona nuk mund të angazhohen si 

ekspertë në procedurë penale, sepse edhe këtyre u mungon aftësia juridike për të qenë ekspertë në 

këtë procedurë.  

 

Sipas shumë ligjdhënësve bashkëkohorë, të liruar nga detyra e dëshmimit janë këta persona:  

 

- bashkëshorti i të pandehurit; 

- personat e gjinisë së gjakut në vijë të drejtë të të pandehurit;  

- personat e gjinisë së gjakut në vijë anësore deri në shkallën e tretë;  

- personat e gjinisë së krushqisë, përfundimisht deri në shkallën e dytë; 

- i adoptuari dhe adoptuesi i të pandehurit;  

- personi fetar mbi atë që është rrëfyer i pandehuri; 

- i mituri, i cili, duke marrë parasysh moshën dhe zhvillimin shpirtëror, nuk është i aftë ta 

kuptojë rëndësinë e të drejtës se nuk është i detyruar të dëshmojë, nuk mund të dëgjohet si 

dëshmitar, përveç kur këtë e kërkon i pandehuri; dhe 

- personi i cili ka bazë ta mohojë dëshminë kundrejt njërit nga të pandehurit, është i liruar nga 

detyrimi i dëshmimit edhe kundrejt të pandehurve të tjerë, kur thënia e tij, sipas natyrës së 

çështjes, nuk mund të kufizohet vetëm në të pandehurit e tjerë. 

 

Edhe pse rrethi i këtyre personave është kaq i gjerë, përjashtime rreth mundësisë së angazhimit të 

tyre si ekspertë në këtë procedurë, ligjdhënësi, nuk bën, d. m. th., të gjithë këta persona që u 

përmendën, nuk mund të angazhohen si ekspertë në këtë procedurë, për arsyenat që për këtë rast u 

përmendën edhe më lart. Prej mundësisë që të jetë ekspert në këtë procedurë, sipas mendimit të 

disa autorëve, në mesin e të cilëve edhe Dr. V. Bayer është i mendimit se nuk ka qenë dashur të 

përjashtohet edhe personi fetar, sepse, edhe për këtë nuk ka kurrfarë arsye bindëse. 

 

2.10.4 Personat ndaj të cilëve është kryer vepra penale 

 

Shumica e veprave penale kanë për pasojë dëmtimin e të mirave shëndetësore, morale apo 

materiale të personit ndaj të cilit është kryer vepra penale, apo, ndaj personave kundër të cilëve 

janë drejtuar ato, thuhet, në mes të tjerash, në teorinë juridike proceduralo-penale. Për këtë arsye, 

përveç atyre ndaj të cilëve është kryer drejtpërdrejtë vepra penale dhe të cilët kanë pësuar çfarëdo 

dëmi, ndër persona ndaj të cilëve është kryer vepra penale duhet numëruar edhe ata persona ndaj 

të cilëve janë drejtuar ato vepra.  
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Duhet pranuar se ligjdhënësit e kohës kanë vepruar mjaft drejtë në këtë rast. Nuk është as e 

logjikshme të mendohet se këta persona do të ishin objektivë dhe të paanshëm në mendimet dhe 

konstatimet e tyre të dhëna nga ato pozita (pozita e të dëmtuarit nga vepra e kryer penale). 

Aftësinë juridike për të qenë ekspertë në procedurë penale, këtyre personave ua ka marrë 

ligjdhënësi, pikërisht, me qëllim që nga kjo procedurë të eliminojë njëanshmërinë dhe jo 

objektivitetin. Në konstatimet dhe mendimet e personave që nuk kanë mundur të dëgjohen si 

dëshmitarë dhe personave që kanë qenë të liruar nga obligimi që të dëshmojnë, si dhe të 

personave kundrejt të cilëve është kryer vepra penale, absolutisht, nuk mund të bazohet asnjë 

vendim gjyqësor. Përveç këtyre personave, të cilët për arsyet që u përmendën më lart e që nuk 

mund të angazhohen kurrsesi si ekspertë në procedurë penale, në këtë cilësi dhe në këtë 

procedurë, si rregull, nuk mund të angazhohen: as personat të cilët kanë çfarëdo lidhjeje nga 

marrëdhënia e punës me të dëmtuarin dhe me të pandehurin; personat që kanë dëshmuar si 

dëshmitarë ne të njëjtën çështje penale; dhe, mjeku, i cili e ka mjekuar të vdekurin. 

 

Nga kjo shihet se në konstatimet dhe mendimet e këtyre personave, të dhëna në cilësi të ekspertit 

dhe në procedurë penale, përjashtimisht, mund të bazohet edhe vendimi gjyqësor. Angazhimi i 

këtyre personave për ekspertë në procedurë penale, mund të vjen në shprehje vetëm atëherë kur 

nuk ka kurrfarë mundësie që për vërtetimin e ndonjë fakti kontestues të caktohet ndonjë ekspert 

tjetër. Ndërsa, në konstatimet dhe mendimet e tyre do të bazohet vendimi gjyqësor, vetëm atëherë 

kur bindshëm besohet se ai është objektiv dhe i paanshëm dhe nuk kontestohet nga palët që 

marrin pjesë në procedurë penale. Përndryshe, angazhimi i këtyre personave si ekspertë në 

procedurë penale dhe mbështetja e vendimit gjyqësor ne konstatimet dhe mendimet e tyre do ta 

ketë për pasojë marrjen e vendimit të paligjshëm dhe jo të rregullt, shkak ky i cili mund të 

shërbejë si arsye për atakimin dhe prishjen e tij. 

 

2.10.5 Personat që nuk mund të angazhohen si ekspertë në procedurë penale, për shkak të 

paaftësisë së tyre për të vepruar 

 

Përveç personave që nuk kanë aftësi juridike, si ekspertë në procedurë penale nuk mund të 

angazhohen as ata persona që nuk kanë aftësi për të vepruar. Në kuptimin juridiko-penal, 

konsiderohet se aftësi për të vepruar nuk kanë: të gjithë ata persona që nuk e kanë arritur moshën 

e caktuar, e, edhe ata që nuk janë të shëndoshë. Përveç këtyre personave të cilët janë të privuar 

nga aftësia për ndërmarrjen e veprimeve juridike, në përgjithësi, në këtë procedurë nuk mund të 

angazhohen si ekspertë edhe ata persona të cilëve kjo aftësi u është marrë vetëm për ekspertimin 

konkret, me aktgjykim të formës së prerë, me të cilin u është shqiptuar masa e sigurisë së ndalimit 

të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës së caktuar. Nga kjo që u tha, shihet se përveç 

personave që nuk kanë aftësi për të vepruar, në kuptimin juridiko-penal, për ekspertë në procedurë 

penale nuk mund të angazhohen edhe ata persona që e kanë poseduar atë aftësi, por, që ajo u është 

marrë përkohësisht me aktgjykim të plotfuqishëm. 

 

Organi procedues, sipas detyrës zyrtare, është i obliguar që të ketë kujdes që për ekspertë të mos e 

caktojë ndonjërin prej personave të përmendur, sepse, pasojat do të ishin të njëjta, sikurse me 

rastin e caktimit për ekspertë të ndonjë personi që nuk ka aftësi juridike për të qenë ekspertë në 

këtë procedurë. 

 

Për ekzistimin e pengesave eventuale, edhe në këtë rast, kur ato nuk i vëren vetë ky organ, mund 

ta njoftojnë të njëjtin, përveç personit që është angazhuar për të vepruar si ekspert, edhe palët e 

tjera që marrin pjesë në procedurë penale. Posa të vihet në dijeni se tek personi i angazhuar për 

ekspert ekziston ndonjëra prej pengesave të parapara ligjore, organi procedues do ta përjashtojë 

atë menjëherë, dhe, në vend të tij do ta angazhojë ndonjë person tjetër, që i plotëson kushtet e 
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parapara ligjore. Përveç pjesëmarrësve të tjerë në procedurë penale, për ekzistimin e pengesave në 

fjalë, organin procedues është i obliguar ta njoftojë edhe eksperti, kur për to ka njohuri. Me këta 

persona përfundon edhe rrethi i të gjithë atyre personave që nuk mund të angazhohen si ekspertë 

në procedurë penale. 

 

2.10.6 Shkaqet e përjashtimit të ekspertit në procedurë penale 

 

Eksperti që angazhohet në procedurë penale, për shkaqe të caktuara, me dispozita ligjore, mund 

edhe të përjashtohet nga kjo procedurë. Ato shkaqe nuk janë të njëjta në të gjitha të drejtat e 

procedurave penale bashkëkohore. Për këtë arsye, një shkak mund të paraqitet si bazë për 

përjashtimin e ekspertit në një të drejtë të procedurës penale, ndërsa, në një tjetër, ai shkak, mund 

të ndodhë, që të mos përmendet fare. Mirëpo, edhe pse këto shkaqe dallojnë, ato, nga ana e 

ligjdhënësve, në të gjitha të drejtat e procedurave penale, parashihen me të njëjtin dhe të vetmin 

qëllim: që nëpërmjet tyre, aq sa është e mundshme, të eliminohet subjektivizmi dhe animi në 

punën ekspertit.  Në të drejtën e procedurës penale shqiptare, kjo materie ka qenë e rregulluar 

përveç të tjerash, edhe me nenin 180 të Kodit të procedurës penale të Republikë së Shqipërisë. Me 

këtë dispozitë parashihen shkaqet për të cilat mund të kërkohet përjashtimi i ekspertit në 

procedurën penale shqiptare. Çështjen e përjashtimit të ekspertit në procedurë penale, e ka 

rregulluar edhe  LPP që më parë është aplikuar në Kosovë pas luftës së vitit 1999. Ky ligj i ka 

paraparë edhe shkaqet të cilat automatikisht çojnë në mënjanimin e ekspertit nga procedura 

penale, posa të vërtetohet se ekzistojnë ato shkaqe. 

 

Sipas dispozitave të këtij LPP, çështja e shkaqeve të përjashtimit të ekspertit në procedurë penale, 

rregullohet jo në mënyrë pozitive, po në atë negative. Thuhet kështu, sepse ligjdhënësi nuk i 

numëron veç e veç secilin prej shkaqeve që janë bazë për përjashtimin e ekspertit në procedurë 

penale, por, për përjashtimin e tij në këtë procedurë, urdhëron që të aplikohen dispozitat ligjore, 

me të cilat rregullohet çështja e përjashtimit të gjyqtarit, gjyqtarit porotë dhe dëshmitarit. Prej asaj 

që u tha më parë, është parë se për ekspertë në këtë procedurë nuk mund të angazhohen: personi 

që nuk mund të dëgjohet si dëshmitar, personi i cili është liruar nga detyra e dëshmimit, e as 

personi kundrejt të cilit është kryer vepra penale. Po që se këta janë angazhuar, mbi konstatimin 

dhe mendimin e tyre nuk ka mundur të bazohet vendimi gjyqësor. Përveç këtyre shkaqeve, 

eksperti mund të përjashtohet nga procedura penale në fjalë edhe për një shkak tjetër. Kur e themi 

këtë, kemi parasysh se shkaku për përjashtimin e ekspertit ekziston edhe kundrejt personit i cili së 

bashku me të pandehurin ose me të dëmtuarin është në marrëdhënie pune në të njëjtin organ, 

organizatë të punës së bashkuar, në ndonjë organizatë ose bashkësi tjetër punuese, ose te individi i 

cili ushtron veprimtari të pavarur, me punë personale, me mjete në pronësinë e qytetarëve, si dhe 

kundrejt personit që është në marrëdhënie pune te i dëmtuari ose te i pandehuri.  

 

Këto janë të gjitha ato shkaqe që janë të parapara me të drejtën e procedurës penale në fjalë, 

ekzistimi i të cilave, në rastet konkrete, organin procedues e shtyjnë që ekspertin e caktuar ta 

përjashtojnë nga kjo procedurë, me përjashtim të personit të dëgjuar si dëshmitar në të njëjtën 

lëndë penale në stade tjera të procedurës, i cili, vetëm si rregull, nuk mund të angazhohet për 

ekspert, (neni 244, al. 3 i LPP së lartpërmendur). 

 

Gjithherë, organi procedues, sipas detyrës zyrtare kujdeset se a ekzistojnë shkaqet e përmendura 

për përjashtimin e ekspertit të caktuar në ndonjë çështje penale. Gjithashtu, për ekzistimin e 

këtyre shkaqeve kujdesen edhe palët e tjera, pjesëmarrëse në procedurë. Kur palët i vërejnë këto 

shkaqe, për këtë, ato, në çdo kohë mund ta njoftojnë organin procedues, dhe nga ai të kërkojnë që 

ekspertët e tillë t'i përjashtojë nga procedura penale konkrete. Në konstatimet dhe mendimet e 

ekspertëve që është dashur të përjashtohen në procedurë penale, nuk guxon që të bazohet vendimi 
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gjyqësor. Në rastet kur këto vendime bazohen në konstatime dhe mendime të këtilla, ato do të 

prishen nga Gjykatat e instancave më të larta, me rastin e vendosjes sipas mjeteve juridike. Se nuk 

janë të gjitha këto shkaqe të qëlluara, tregojnë edhe vërejtjet që u bëhen atyre u bëhen në teorinë 

juridike proceduralo-penale. Ato vërejtje, posaçërisht kanë të bëjnë me disa nga shkaqet e 

përmendura më parë. Megjithatë, pavarësisht prej kësaj, disa autorë kanë të drejtë, kur thonë se, 

mundësia e përjashtimit të ekspertit në procedurë penale është e kuptueshme dhe e realizueshme 

praktikisht. Aplikimi analog i dispozitave që kanë të bëjnë me përjashtimin e gjyqtarëve dhe 

gjyqtarëve porotë, edhe ndaj ekspertëve, tregon se ekspertët kryejnë një punë mjaft të 

rëndësishme me rastin e vërtetimit të fakteve në procedurë penale. Për këtë arsye, ashtu siç është e 

nevojshme, që në këtë procedurë të sigurohet objektiviteti i gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë, 

është e nevojshme të sigurohet me këtë rast edhe objektiviteti i ekspertit.  

 

2.10.7 Obligimet, të drejtat dhe përgjegjësia e ekspertit në procedurë penale 

 

Obligimet, të drejtat dhe përgjegjësinë duhet kuptuar, përveç të tjerash, edhe si faktorë themelorë 

që e përcaktojnë pozitën procedurale të çdo pjesëmarrësi në procedurë penale. Këta faktorë janë 

ata që edhe ekspertit ia përcaktojnë pozitën procedurale në këtë procedurë. Pse eksperti nuk e 

gëzon epitetin e subjektit themelor e as të atij sekondar, por, e gëzon epitetin e subjektit i cili në 

këtë procedurë quhet si person i tretë, shihet nga këto obligime, të drejta dhe përgjegjësia e tij e 

caktuar. Përveç asaj që u tha, parashikimi preciz i këtyre faktorëve dhe komentimi i drejtë i tyre 

siguron edhe mbarëvajtjen e procedurës penale, posaçërisht, atëherë kur në këtë procedurë është e 

nevojshme të ndërmerret ekspertimi si veprim proceduralo-penal, me të cilin duhet të vërtetohen 

faktet që nuk mund të vërtetohen me ndonjë veprim tjetër proceduralo-penal. Nga këto që u thanë 

në pika të shkurta për këtë çështje, shihet se faktorët e përmendur janë mjaft të rëndësishëm për 

procedurën penale në përgjithësi, e, posaçërisht, janë të rëndësishëm për ekspertin, sepse, e 

përcaktojnë pozitën e tij procedurale në  procedurë, kur paraqitet si pjesëmarrës i kësaj procedure. 

Për këtë arsye, në mënyrë të veçantë do t'i parashtrojmë dhe do t'i shtjellojmë secilin prej 

faktorëve të përmendur, dhe, atë, veç e veç, në kuadër të këtij kapitulli. 

 

2.10.8  Obligimet e ekspertit në procedurë penale 
 

Obligimet e ekspertit, përafërsisht, janë të njëjta në shumicën e të drejtave të procedurës penale të 

shteteve të Evropës perëndimore. Për këtë arsye, kur flasim për obligimet e ekspertit në procedurë 

penale, nuk duhet të nënkuptohet se ato paraqesin obligime të ekspertit në procedurë penale të një 

të drejte të procedurës penale, por, duhet kuptuar si obligime të këtij personi sipas shumicës së të 

drejtave të procedurës penale bashkëkohore. Në shumicën e këtyre të drejtave, pranimi i detyrës 

për ta kryer ekspertimin, nga ana e ekspertit, është e obligueshme, pavarësisht prej asaj se për 

çfarë eksperti është fjala, dhe faktit që eksperti është i zëvendësueshëm në këtë procedurë. 

Përjashtim nga ky parim bën vetëm e drejta franceze. Në atë të drejtë, obligimi i pranimit të 

detyrës për kryerjen e ekspertimit ekziston vetëm për mjekun. Për ekspertët e tjerë ky obligim 

vjen në shprehje vetëm nëse bëhet fjalë për procedurën penale lidhur me kapjen në flagrancë.  

 

Mirëpo, edhe pse në një masë, obligimin e pranimit të detyrës për kryerjen e ekspertimit e 

zvogëlon e drejta e përmendur, prapëseprapë, mund të thuhet se ky obligim është mjaft i 

arsyeshëm dhe i paraparë me të drejtë në shumicën e legjislacioneve bashkëkohore. Ka rajone në 

të cilët zgjedhja e ekspertëve të lëmenjve të ndryshëm është e kufizuar, për shkak të numrit të 

pamjaftueshëm të tyre. Kërkimi i ekspertëve që do ta pranonin detyrën e kryerjes së ekspertimit 

vullnetarisht, kur ai është i domosdoshëm, do ta ngadalësonte, do ta vështirësonte, e, në shumë 

raste edhe do ta pamundësonte ndërmarrjen e këtij veprimi proceduralo-penal në procedurë 
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penale. Për këtë arsye, nga teoria juridike proceduralo-penale tërhiqet vërejtja se në raste konkrete 

ekspertin duhet shikuar si të pazëvendësueshëm, edhe pse, si rregull, ai është i zëvendësueshëm. 

 

Pranimin e detyrës për ta kryer ekspertimin si obligim të prerë të ekspertit, e parasheh edhe neni 

186 i Kodit të lartpërmendur të procedurës penale i Republikës së Shqipërisë. Për mospranim, ky 

kod parashihte edhe sanksione për ekspertët. Sidoqoftë, duhet pranuar se obligim i ekspertit nuk 

është vetëm ky për të cilin u fol deri më tani. Është e vërtetë se ky është njëri ndër më kryesorët, 

por jo edhe i vetmi që paraqitet në procedurë penale. 

 

Obligime të ekspertit në procedurë penale, sipas të drejtës së procedurës penale, janë edhe: 

 

- Obligimi që t'i përgjigjet thirrjes së organit, i cili e ka thirrur atë; 

- Obligimi që objektin e ekspertimit ta shqyrtojë me kujdes, e, në bazë të atij shqyrtimi ta 

paraqet konstatimin dhe mendimin e vet për atë që nga ai është kërkuar me akte gjyqësore; 

dhe; 

- Obligimi që ta bëjë betimin, kur ky kërkohet nga ai. 

 

Në rastin e parë, eksperti i thirrur është i obliguar që në çfarëdo rasti t'i përgjigjet thirrjes së 

organit i cili e ka thirrur atë, pavarësisht prej asaj se a ka, apo nuk ka pengesa ligjore për të qenë 

ekspert në procedurë penale (neni 243, al. 1, i LPP të përmendur, për procedurë hetimore, dhe. 

neni 303 i po këtij ligji, për shqyrtim kryesor). Në rast të mos përgjigjes në këtë thirrje, ekspertit 

mund t'i shqiptohen sanksionet e parapara, kur ai nuk e arsyeton mungesën e vet. Mirëpo, nëse 

edhe pas shqiptimit të sanksionit në fjalë (gjobitjes), eksperti sërish refuzon ta kryejë ekspertimin, 

ai, sërish s'mund të dënohet, e, as ndaj tij të caktohet masa e paraburgimit, sikurse te dëshmitari, 

por, në këtë rast duhet të caktohet ekspert tjetër  sepse, në këtë mënyrë (përmes ndëshkimit) assesi 

nuk do të mund të sigurohej ekspertim kualitativ. Andaj, për këtë arsye, gjykatat, në praktikë, 

mjaft rrallë ndërmarrin masa procedurale për ta detyruar ekspertin që ta pranojë ekspertimin. 

Veprimi i gjykatave, në këtë mënyrë, në këto raste, është mjaft i arsyeshëm, sepse, shikuar nga 

praktika, insistimi apo ndëshkimi i mëtejmë i ekspertëve për mos përgjigje nuk do të kishte 

kurrfarë efekti pozitiv, sepse është shumë jo logjike që pas ndëshkimeve të tilla, nga ai të pritej 

mendim i drejtë, i paanshëm dhe profesional, lidhur me ndonjë fakt kontestues që do të vërtetohej 

në procedurë penale. 

 

Në rastin e dytë, eksperti është i obliguar që lëndën e ekspertimit ta shqyrtojë me kujdes, e, në 

bazë të atij shqyrtimi ta paraqet konstatimin dhe mendimin lidhur me atë që ka kërkuar nga ai 

organi kompetent (nenet 243, al. 1, 245, al. 1 dhe 324 i LPP së përmendur më parë). 

 

Përveç asaj që u tha, eksperti është i obliguar që saktësisht ta shënojë me këtë rast gjithë atë që 

vëren dhe gjen dhe që mendimin e vetë ta parashtrojë objektivisht dhe në pajtim me rregullat e 

shkencës dhe të ekspertimit.  Është e rëndësishme të dihet me këtë rast se eksperti mund të mos u 

përgjigjet pyetjeve që janë jashtë përgatitjes së tij profesionale. 

 

Në rastin e tretë, eksperti është i obliguar që ta bëjë betimin, kur ky kërkohet nga ai. Betimi i 

ekspertit mund të kërkohet dhe të jepet para seancës kryesore, vetëm para Gjykatës, nëse ekziston 

frika se do të mund të pengohet që të vijë, edhe në shqyrtimin kryesor. Për dallim prej këtyre, 

ekspertët e përhershëm gjyqësorë vetëm do të paralajmërohen se janë nën betimin e dhënë qysh 

më parë. Betimi në fjalë, sipas kësaj të drejte, jepet sipas mënyrës së paraparë me ligj. Edhe lidhur 

me këtë obligim është me rëndësi të thuhet se, sipas të drejtës së përmendur, nuk parashihet 

kurrfarë sanksioni nëse ky obligim nuk përmbushet nga na e ekspertit të caktuar. Obligime të tjera 

të ekspertit në procedurë penale nuk përmendën në literaturën juridike proceduralo-penale. Arsye 
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e një veprimi të këtillë është, sigurisht, fakti se obligime të tjera të ekspertit nuk parashikohen në 

mënyrë shprehimore me dispozita të caktuara proceduralo-penale. 

 

Mirëpo, edhe përkundër kësaj, nuk është mirë me këtë rast të lihet anash e ta përfundojmë këtë 

çështje pa e përmendur edhe një obligim të ekspertit, që, gjithashtu, është mjaft i rëndësishëm për 

vetë ekspertët, por, ai nuk është i paraparë me dispozita proceduralo-penale, por është paraparë 

vetëm me ato materiale. Fjala këtu është për obligimin e ruajtjes së fshehtësisë së mësuar gjatë 

ushtrimit të detyrës së ekspertit në procedurë penale. Në literaturën juridike proceduralo-penale, 

këtij obligimi të ekspertit i kushtohet fare pak vëmendje. Për dallim nga kjo, vëmendje e merituar 

këtij obligimi i kushtohet në literaturën e shkencave të mjekësisë, posaçërisht, të asaj që merret 

me ekspertimet medicinalo - gjyqësore. Përveç të tjerash, për këtë obligim, në këtë literaturë, 

thuhet: "Eksperti është i obliguar që ta ruajë edhe fshehtësinë e mësuar gjatë ushtrimit të detyrës 

së ekspertit në procedurë penale dhe atë të mos ua komunikojë personave jo kompetentë dhe të 

paautorizuar, sepse, në të kundërtën, ekspertët e tillë do të përgjigjen për vepër penale të zbulimit 

të paautorizuar të fshehtësisë. 

 

Nisur nga pasoja e mospërfilljes së këtij obligimi të ekspertit, konsiderojmë se edhe ky obligim 

është mjaft i rëndësishëm, jo aq për arsye të tjera procedurale, sa për vetë ekspertët. Gjithashtu, 

nuk e konsiderojmë të drejtë injorimin e këtij obligimi në literaturën juridike proceduralo-penale, 

vetëm pse ai ka të bëjë më tepër me ekspertët sesa me çështjet e tjera që shkojnë në interes të 

mbarëvajtjes së procedurës penale. 

 

2.10.9 Të drejtat e ekspertit në procedurë penale 

 

Përveç obligimeve dhe përgjegjësisë, eksperti i angazhuar në këtë procedurë ka edhe një fond të 

caktuar të të drejtave. 

 

Këtë fond e përbëjnë: 

 

- E drejta e ekspertit që të njihet me lëndën e ekspertimit dhe materialin tjetër që ka të bëjë me 

këtë lëndë; 

- E drejta e ekspertit që nga organi procedues ta kërkojë dërgimin e materialit plotësues; 

- E drejta e ekspertit që nga organi procedues të kërkojë caktimin edhe të ndonjë personi tjetër 

profesional për ekspert, kur vërteton se ai, vetë, nuk është i aftë profesionalisht që t'i kryejë të 

gjitha detyrat e parashtruara nga ai organ; dhe; 

- E drejta e ekspertit për ta kërkuar kompensimin e shpenzimeve të shkaktuara nga kryerja e 

ekspertimit, dhe shpërblimin e merituar për ekspertimin e kryer. 

 

Nga të gjitha këto të drejta, si e drejtë themelore e ekspertit në këtë procedurë është: e drejta e 

ekspertit që të njihet me lëndën e ekspertimit dhe me materialin që ka të bëjë me atë lëndë. Pa 

këtë të drejtë, eksperti nuk do të kishte mundësi që ta përmbushte asnjërën nga obligimet e tij 

themelore, atë të ofrimit të ndihmës adekuate, organit të cilën atë e ka kërkuar. Për këtë arsye, 

ekspertit duhet t'i mundësohet që ta shikojë lëndën e ekspertimit dhe materialin tjetër që ka të bëjë 

me këtë lëndë. Sipas nevojës, ekspertit duhet t'i mundësohet edhe pjesëmarrja në veprimet e tjera 

proceduralo-penale, nëse kjo i ndihmon atij për kryerjen me sukses të ekspertimit të besuar. 

Përveç të drejtës së ekspertit, për të cilën u fol, në këtë procedurë, eksperti ka të drejtë që të 

kërkojë nga organi procedues edhe dërgimin e materialit plotësues. 

 

Sipas kësaj të drejte, eksperti ka mundësi që të kërkojë nga organi procedues: t'i shikojë shkresat e 

caktuara të lëndës penale, të dëgjohet ndonjë person si dëshmitar, të merr pjesë me rastin e 
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dëgjimit të tij, t'i bëjë pyetje atij, të bëjë propozime të caktuara, etj. dhe, atë, çdo herë kur 

konsideron se ato do t'i ndihmojnë atij për kryerjen me sukses të ekspertimit të kërkuar. E drejtë 

tjetër e ekspertit është edhe e drejta e tij që të kërkojë nga organi procedues caktimin edhe të 

ndonjë personi tjetër profesional për ekspert, kur ai konstaton se ai vetë nuk është i aftë 

profesionalisht që t'i kryejë të gjitha detyrat e parashtruara nga ai organ. Kjo e drejtë e ekspertit 

konsiston në atë se ai është i obliguar që organit procedural t'i ofrojë ndihmë vetëm për ato çështje 

për të cilat ka njohuri profesionale. Krahas këtyre të drejtave, eksperti, në këtë procedurë, ka të 

drejtë që nga organi procedues të kërkojë edhe kompensimin e shpenzimeve të shkaktuara me 

rastin e kryerjes së ekspertimit të kërkuar, e, edhe shpërblimin për ekspertimin e kryer. Kjo e 

drejtë e siguron ekspertin se puna e tij nuk do të mbetët e papaguar, dhe, në njëfarë mënyre e 

stimulon atë gjatë punës të cilën duhet ta kryejë. 

 

Edhe këto të drejta të ekspertit, sikurse obligimet, janë përafërsisht të njëjta në shumicën e të 

drejtave të procedurës penale të shteteve të Evropës perëndimore. Organi procedues është i 

obliguar që ekspertit të angazhuar t'ia mundësojë pa ndonjë pengesë realizimin e këtyre të 

drejtave. Të drejtat e përmendura të ekspertit, në procedurë penale, janë mjaft të qëlluara dhe 

shumë të arsyeshme. Këto të drejta janë të qëlluara, sepse, ato u përgjigjen detyrave të ekspertit që 

ai duhet t'i kryejë në procedurë penale dhe cilësinë në të cilën ai merr pjesë në këtë procedurë. 

Ndërsa, janë të arsyeshme sepse me mundësinë e realizimit pa pengesë të tyre arrihet edhe qëllimi 

final i vetë procedurës penale, ai i ndriçimit dhe vërtetimit të fakteve të caktuara kontestuese, 

përmes njohurisë së posaçme profesionale. 

 

2.10.10 Përgjegjësia e ekspertit në procedurë penale 
 

Ashtu si çdo pjesëmarrës tjetër në procedurë penale është edhe eksperti, i cili është i obliguar që 

t'u përmbahet rregullave të përgjithshme shoqërore të sjelljes dhe atyre që kanë të bëjnë me të dhe 

me rregullimin e veprimtarisë së tij gjatë ekspertimit. 

 

Përveç obligimit të ekspertit që të përmbahet nga kryerja e veprimeve të kundërligjshme në 

përgjithësi, kjo që u tha nënkupton edhe përmbushjen e obligimeve të caktuara ligjore dhe 

respektimin e rregullave të përgjithshme shoqërore të sjelljes me rastin e pranimit, ndërmarrjes 

dhe kryerjes së ekspertimit në procedurë penale. 

 

Mospërfillja e obligimeve që u përmendën ka për pasojë edhe përgjegjësinë e ekspertit në këtë 

procedurë. Ajo përgjegjësi mund të jetë: përgjegjësi morale, materiale dhe përgjegjësi penale. Në 

teorinë juridike shumë më tepër bëhet fjalë për përgjegjësinë materiale dhe atë penale të ekspertit, 

sesa për përgjegjësinë morale të tij. Megjithatë, nuk mund të thuhet se kjo është e parëndësishme 

nëse merret parasysh, së paku, mbarëvajtja e procedurës në fjalë. Për këtë arsye, edhe kjo 

përgjegjësi nuk duhet lënë anash, por, e njëjta duhet të shtjellohet krahas përgjegjësive tjera të 

ekspertit në procedurë penale. Andaj, kur flasim për të duhet thënë se mosrespektimi i rregullave 

të përgjithshme shoqërore të sjelljes në procedurë penale nga ana e ekspertit, ka për pasojë 

përgjegjësinë morale të tij. 

 

Përveç përgjegjësisë morale, eksperti i caktuar në këtë procedurë ka edhe përgjegjësi materiale.  

Materialisht është përgjegjës secili ekspert i caktuar në këtë procedurë, i cili nuk i respekton 

rregullat e caktuara ligjore të sjelljes dhe nuk i përmbush obligimet e parapara ligjore. Për këtë 

lloj të përgjegjësisë, ekspertit i shqiptohen dënime me të holla, përveç kësaj, nga ai mund të 

kërkohet edhe kompensimi i dëmit të shkaktuar në sjelljen e tij në këtë procedurë. Dënim në të 

holla i shqiptohet ekspertit që është i caktuar, i thirrur rregullisht nga organi procedues, e, i cili 

nuk paraqitet e as që e arsyeton mungesën e vet. Njësoj veprohet edhe me ekspertin i cili refuzon 
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ta kryejë ekspertimin. Në raste të mungesës së paarsyeshme, ai mund të sjellët edhe me detyrim 

në selinë e organit procedues, dhe nga ai të kërkohet kompensimi për dënimin e shkaktuar me 

sjelljen e tij, e, mund të dënohet edhe me të holla. 

 

Përgjegjësia e ekspertit në procedurë penale, përveç asaj morale dhe materiale, mund të jetë edhe 

penale. Penalisht është i përgjegjshëm secili ekspert i caktuar në këtë procedurë, i cili me vetëdije, 

për realizimin e qëllimeve të ndryshme jep deklaratë të rrejshme apo zbulon ndonjë fshehtësi të 

ndokujt, pa qenë i autorizuar. Nga kjo shihet se eksperti në procedurë penale përveç që përgjigjet 

për sjelljet e tij, ai njëkohësisht përgjigjet edhe për punën e vet të kryer në cilësinë e ekspertit në 

këtë procedurë. Mos përmbushja e një obligimi nga ana e ekspertit në një të drejtë të procedurës 

penale, mund të ketë për pasojë përgjegjësinë materiale, ndërsa, në një të drejtë tjetër të 

procedurës penale mos përmbushja e po atij obligimi mund të ketë për pasojë, jo përgjegjësinë 

materiale, por, atë penale. Nga kjo shihet se dallon përgjegjësia e ekspertit në këtë procedurë. Ajo 

nuk është e njëjtë në të gjitha të drejtat e procedurave penale bashkëkohore. Përcaktimi i 

përgjegjësisë së ekspertit në procedurë penale, me të drejtë është caktuar nga ligjdhënësi, sepse, 

ai, në të gjitha këto procedura synon ta sigurojë vërtetimin e drejtë të fakteve kontestuese, 

vërtetimi i të cilave kërkon njohuri të posaçme profesionale dhe mbarëvajtjen e procedurës 

penale. 

 

 

2.11 Ushtrime  

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do t’iu ofrohen shembuj praktik, të cilët pas punës në grupe 

do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të fokusohen tek eksperti , 

obligimet të drejtat dhe përgjegjësit e tij, rastet kur ai mundë të përjashtohet nga dhënia e 

mendimit lidhur me një fakt në procedure penale etj. Nga pjesëmarrësit do të kërkohet ta 

përcaktojnë se cilin ekspert do ta caktonin ata për ti vërtetuar faktet e prezantuara nga trajnues dhe 

në fund të paraqesin edhe arsyet e përzgjedhjeve duke komentuar dhe debatuar edhe me 

pjesëmarrësit tjerë në trajnim për përzgjedhjen e tyre.  

 

 

2.12 Përmbledhje  

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime për kuptimin e nocionin e  ekspertit  në procedurë 

penale, pozitën procedurale të tij, dallimet në mes të ekspertit, dëshmitarit dhe personit 

profesional si  dhe aftësinë e personit për të qenë ekspert në procedurë penale, shkaqet e 

përjashtimit të tij, obligimet, të drejtat dhe përgjegjësinë e  tij në procedurë penale sepse, të gjitha 

këto i kontribuojnë një mendimi të mirëfilltë dhe profesional të ekspertëve të caktuar për të dhënë 

përgjigje në pyetjet për të cilat njohuritë  profesionale të gjyqtarit dhe prokurorit janë të  pa 

mjaftueshme. 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit do të mësonin për temat e përmendura, rëndësinë e 

ekspertëve si persona profesional për vërtetimin e fakteve të caktuara në procedure, kur ata mundë 

të caktohen dhe çfarë kushtesh ata duhet të plotësojnë, kur ata mundë të përjashtohen dhe për 

çfarë shkaqesh etj. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi gjatë gjithë kohës që të parashtrojnë pyetje 

për çështjet e ngritura në këtë sesion trajnues dhe mundë edhe vet kyçen dhe të japin komentet e 

tyre për këto çështje të prezantuara dhe ato që nuk janë prezantuar, por që kanë lidhje me këtë 

materie të paraqitur si në këtë ashtu edhe në sesionet e mëparshme trajnuese. 
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3. Ekspertiza (Deklarata e ekspertit)si provë në procedurë penale 

 
3.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen për kuptimin dhe rëndësinë e ekspertizës(deklaratës 

së ekspertit)) si provë në procedurë penale, mënyra se si ajo paraqitet, elementet esenciale të saj, 

ekspertimet e gabuara, të rrejshmet dhe pasojat e përdorimit të rezultateve të tyre në procedurë 

penale, çmuarja e vlerës provuese të deklaratës së ekspertit  dhe vendi i kësaj në sistemin e 

provave në procedurën  penale   bashkëkohore. 

 

Gjatë këtij sesioni trajnues pjesëmarrësit do të njoftohen edhe me risitë për ekspertimin dhe 

analizat e ndryshme sipas Kodit të ri të procedurës penale të Republikës së Kosovës nr. 04/L-123 

i cili ka filluar të aplikohet nga 01.01.2013. 

 

   

3.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Vlerësojnë pozitën e eksperit në procedurën penale; 

- Përshkruaj dallimet me ekspertit, dëshmitarit dhe personit profesional;  

- Përshkruajnë rastet kur ai mundë të përjashtohet nga dhënia e mendimit profesional;   

- Përshkruaj obligimet të drejtat dhe përgjegjësitë e ekspertit në procedure penale etj.  

 
 

3.3 Ekseprtiza (Deklarata e ekspertit) si provë në procedurë penale dhe vlerësimi i saj 

 

3.3.1 Ekspertiza (Deklarata e ekspertit) si provë në procedurë penale 

 

Në të drejtën e procedurës penale, sikurse edhe në të drejtat e tjera, deklarata e ekspertit emërtohet 

si "ekspertizë". Kjo deklaratë, kështu emërohet edhe në të drejtën e procedurës penale shqiptare. 

Prandaj, sa herë që të përmendet termi "ekspertizë", në këtë procedurë, duhet të kuptohet se është 

fjala për deklaratën e ekspertit, e cila përfshin konstatimin dhe mendimin e ekspertit, apo, edhe e 

kundërta, deklarata e ekspertit në këtë kuptim, është ekspertizë. Nuk ka dyshim se në procedurën 

penale deklarata e ekspertit paraqitet si burim i njohjes së fakteve, me fjalë të tjera, ekspertiza 

paraqitet si prove në procedurë penale. 

 

Si e këtillë, deklarata e ekspertit është mjaft e rëndësishme, sepse, me të vërtetohen ato fakte, 

vërtetimi i të cilave kërkon njohuri të posaçme profesionale. Fakte të tilla, për çdo ditë paraqitën 

në praktikën e gjykatave. Ato vijnë duke u shtuar me atë hov që zhvillohen edhe lëmenjtë e 

ndryshme shkencore. Andaj, pa aplikimin e kësaj mënyre për njohjen e fakteve, as që mund të 

paramendohet e ardhmja e procedurës penale. Nga këto që u thanë në pika të shkurta për këtë 

çështje, shihet se kjo çështje është mjaft e rëndësishme për njohjen me të përafërte të ekspertizës 

si provë në procedurë penale. 

 

3.3.2  Kuptimi dhe rëndësia e eksprtizës (deklaratës së ekspertit) si provë në procedurë 

penale 

 

Prej paraqitjes së deklaratës së ekspertit si provë në procedurë penale, e deri më sot, deklarata e 

ekspertit nuk është kuptuar në mënyrë të njëjtë. Për herë të parë, deklarata e ekspertit është 
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kuptuar si aktgjykim profesional - përkatësisht aktgjykim shkencor. Kështu, për herë të parë është 

kuptuar kjo deklaratë, sepse, kuptimi i saj është dhënë duke u nisur vetëm nga ngjashmëria e 

ekspertit me gjyqtarin, pa i analizuar edhe karakteristikat e tjera specifike të kësaj deklarate. 

Përveç asaj që u përmend, deklarata e ekspertit është kuptuar, dhe, në njëfarë mënyre, është 

barazuar edhe me këqyrjen e vendit të ngjarjes apo vëzhgimit (e cila në procedurë penale paraqitet 

si veprim i veçantë proceduralo-penal). Kuptimi i saj edhe në këtë rast është kuptuar 

njëanshmërisht, sepse, janë marrë parasysh vetëm ngjashmëritë e deklaratës së ekspertit dhe 

këqyrjes, pa u lëshuar fare në shqyrtimin që i dallojnë dhe i bëjnë të veçanta ato çështje. 

 

Ndryshe nga këto, deklarata e ekspertit është kuptuar, e në disa vende, si në ato anglosaksone, 

edhe sot kuptohet si deklaratë e dëshmitarit profesional. Ky kuptim niset prej faktit se edhe 

eksperti e edhe dëshmitari janë të ngjashëm, përveç faktit se eksperti dallon prej dëshmitarit të 

thjeshtë vetëm pse ai posedon njohuri profesionale, të cilën, thënë thjeshtë, nuk e posedon 

dëshmitari. Përkundër ngjashmërive të përmendura, me deklaratë të ekspertit në procedurë penale 

duhet kuptuar provë të pavarur në procedurë penale, sepse, përmbajtja e saj është e veçantë dhe 

specifike. 

 

Deklarata e ekspertit, sot, nuk duhet kuptuar as si gjykim profesional, përkatësisht, shkencor, as si 

këqyrje dhe as deklaratë e dëshmitarit profesional, por, vetëm si provë e veçantë dhe mjaft e 

rëndësishme në procedurë penale, me të cilën vërtetohen ato fakte vërtetimi i të cilave kërkon 

njohuri të posaçme profesionale. Jo për tjetër, sa për arsye se kjo deklaratë, vërtetë, është 

specifike dhe jepet nga një pjesëmarrës i veçantë në procedurë penale. Kjo shihet edhe nga vetë 

përmbajtja e deklaratës së ekspertit, të dhënë në procedurë penale. Deklarata e ekspertit, si rregull, 

përbëhet prej konstatimit dhe mendimit, mirëpo, përjashtimisht, ajo mund të përbëhet edhe vetëm 

prej mendimit i cili jepet lidhur me çështjen e ekzistimit apo mosekzistimit të fakteve të caktuara, 

apo, lidhur me çështje të ngjashme. 

 

Konstatimi dhe mendimi i përmendur janë pjesët kryesore që përbëjnë deklaratën e ekspertit, 

mirëpo, nuk duhet harruar se ajo e ka edhe hyrjen, e cila është pjesë përbërëse e saj. Konstatimi i 

ekspertit paraqet atë pjesë të deklaratës së ekspertit në të cilën eksperti konstaton faktet, të cilat në 

mënyrë të drejtpërdrejtë, me shqisat e tij, duke i aplikuar njohuritë e tij profesionale, i ka vërejtur 

ato me rastin e shikimit dhe studimit të objektit të ekspertimit. Mendimi i ekspertit, i paraqitur në 

deklaratën e tij, dallon prej konstatimit, sepse, me këtë jepen vetëm përgjigjet në pyetjet e 

parashtruara nga organi procedues, përmes aktit gjyqësor me të cilin është caktuar personi i 

caktuar për ekspert. Meqenëse për hollësitë e tjera të kësaj deklarate (ekspertize) do të flitet në 

vijim, për kuptimin dhe rëndësinë e saj që ajo e ka në procedurë penale, këtu, po e përfundojmë 

me këtë konstatim: deklarata e ekspertit është provë e veçantë në procedurë penale, me të cilën 

vërtetohen faktet e veçanta në këtë procedurë, për vërtetimin ë të cilave nevojitet aplikimi i 

njohurive të posaçme profesionale. Dhe, duhet ta kuptojmë si të tillë, për arsye se përmbajtja  e 

kësaj deklarate, këtë e bën të dallueshme dhe mjaft specifike nga provat e tjera të procedurës 

penale, sepse, ajo, organit procedues i ofrohet nga një person i cili në punën e tij udhëhiqet me 

profesionalizmin e tij, pavarësisht nga efekti që mendimi i tij do të ketë për përfundimin e 

procedurës penale. 

 

E dhëna se me këtë deklaratë (ekspertizë) vërtetohen ato fakte të cilat nuk mund të vërtetohen me 

mënyra të tjera të njohjes së fakteve, në këtë procedurë tregon mjaft se çfarë rëndësie ka ajo sot 

për procedurën penale. Rëndësia e saj do të shtohet edhe më shumë në të ardhmen, sepse, atë do 

ta imponojë zhvillimi i lëmenjve të ndryshme shkencore. Po të mos ishte kjo deklaratë e një 

rëndësie të veçantë si provë në procedurën penale, sigurisht se ligjdhënësi nuk do ta radhiste atë  

në mesin e provave më të rëndësishme, me rastin e hartimit të ligjeve të procedurës penale. Se kjo 
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deklaratë e ekspertit është e një rëndësie të veçantë dhe mjaft e rëndësishme si provë në procedurë 

penale, e tregon edhe praktika gjyqësore. Një numër i konsiderueshëm i vendimeve gjyqësore 

tregon se kjo praktikë është bazuar në këtë provë, jo rrallë edhe atëherë kur kjo provë është 

paraqitur si e vetme. Rëndësia e kësaj prove kohëve të fundit sa vjen e shtohet për të drejtën e 

procedurës penale, sepse, përmes kësaj deklarate tani mund të vërtetohen edhe shumë fakte të 

tjera që nuk kanë mundur të vërtetohen më parë. Për deklaratën e ekspertit, tani, pa frikë dhe pa 

kurrfarë dyshimi mund të thuhet se është e një rëndësie të veçantë, sepse, tani, në këtë provë më 

mirë se kurrë më parë mund të kontribuohet në gjetjen e të vërtetës materiale. 

 

Organet proceduese, tani, në punën e tyre, përveç që mund t'i shfrytëzojnë njohuritë e veta të 

përgjithshme dhe ato profesionale-juridike me të cilat posedojnë për gjetjen e të vërtetës materiale 

(që ka qenë qëllim i tyre i vazhdueshëm dhe madhor), tani mund të shërbehen edhe me të arriturat 

më të reja të shkencave natyrore, teknike etj. përmes deklaratës së ekspertëve të lëmenjve të 

ndryshëm. Prandaj, nuk do të ishte gabim të thuhej se deklarata e ekspertit, vërtetë, është e një 

rëndësie të veçantë dhe mjaft e rëndësishme si provë në procedurë penale, dhe, nëse rëndësia e saj 

nuk është më e madhe se e provave të tjera në këtë procedurë, për arsyet që u paraqitën më lart, 

atëherë, kurrsesi nuk është më e vogël sesa rëndësia e provave të tjera në këtë procedurë. 

 

3.3.3 Mënyra e paraqitjes së ekspertizës (deklaratës së ekspertit) në procedurë penale 

 

Deklarata e ekspertit në procedurë penale paraqitet vetëm atëherë kur ajo është kërkuar përmes 

aktit të caktuar  të organit procedues. Me këtë deklaratë vërtetohen faktet që janë të rëndësishme 

dhe të domosdoshme për zgjedhjen e një çështjeje penale, të cilat në këtë procedurë nuk mund të 

vërtetohen me mënyra të tjera, sepse, për vërtetimin e tyre nevojitet njohuri e posaçme 

profesionale jo juridike. Kjo deklaratë, në këtë procedurë, paraqitet në mënyrë të drejtpërdrejt dhe 

në atë të tërthortë, mirëpo, kjo duhet të paraqitet në mënyrë të shkruar. Formës gojore të të 

paraqiturit të kësaj deklarate duhet t'i ikët gjithmonë, sepse, ajo mund të shtrembërohet, të 

kuptohet gabimisht dhe të keqinterpretohet. Edhe atëherë kur kjo deklaratë i dedikohet 

procesmbajtësit të organit procedues, ajo, menjëherë, aty për aty, duhet të kontrollohet dhe të 

nënshkruhet. Kjo është mënyra e drejtpërdrejtë e paraqitjes së kësaj deklarate. 

 

Ndërsa, kur kjo deklaratë i dërgohet në formë të konstatimit dhe mendimit të shkruar organit 

procedues, pas ekzaminimeve të gjata në objektin e ekspertimit, atëherë, kemi të bëjmë me 

mënyrën e tërthortë të paraqitjes së kësaj deklarate në këtë procedurë. Meqenëse kjo deklaratë u 

dedikohet njerëzve joprofesionalë të atij lëmi, ajo duhet të jetë e shkruar me një gjuhë të 

kuptueshme. Në këto raste, hartuesi i kësaj deklarate, për aq sa është e mundshme, duhet t'u ikën 

termave që janë shumë profesional dhe të pakuptueshëm për palët dhe organin procedues. Pasi që 

ta përfundojë deklaratën, menjëherë duhet që atë t'ia dorëzojë, përkatësisht, t'ia dërgojë organit i 

cili e ka kërkuar atë. 

 

Kjo duhet të jetë e arsyetuar edhe më mirë nga ana e ekspertit që e ka përpiluar atë, sepse, qysh në 

fillim ajo do t'i nënshtrohet vlerësimit kritik të organit procedues dhe palëve të tjera kompetente 

procedurale. Deklarata duhet të jetë e bazuar ekskluzivisht në qëndrimet e pranuara profesionale, 

sepse, në të kundërtën, ajo nuk mund të mbetët e as të konsiderohet si provë në procedurë penale. 

Edhe pse u tha se ajo u dedikohet personave joprofesionalë të asaj lëmie, nuk duhet të merret se 

ajo do ta kalojë lehtë vlerësimin.  

 

Çdo palogjikshmëri të saj, gjykata mund ta vërej lehtë, vetëm nëse atë e analizon pak dhe e 

krahason me provat e tjera të lëndës konkrete penale. Për këtë arsye, ekspertit të caktuar i 

preferohet që të ketë kujdes maksimal  me rastin e kryerjes së ekspertizës, sepse, përveç asaj që u 
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tha, ai duhet të dijë se deklarata e tij në fjalë, në këtë procedurë, i nënshtrohet edhe vlerësimit të 

rreptë në vetë shqyrtimin kryesor. Në këtë shqyrtim, ai, edhe gojarisht duhet ta arsyetojë 

konstatimin e vet lidhur me një fakt për të cilin edhe e ka dhënë konstatimin në fjalë, dhe nëse 

nuk e bind Gjykatën se ai konstatim është i drejtë dhe i bazuar në qëndrimet e bazuara 

profesionale, ai konstatim nuk mund të pretendojë të merret si provë në procedurë penale. 

 

Sido që të jetë ky konstatim, përkatësisht, kjo deklaratë, menjëherë shënohet në procesverbalin 

për ekspertimin nga ana e organit procedues. Në rastet kur për kryerjen e ndonjë ekspertize janë të 

caktuar më shumë ekspertë, grupimi i tillë i ekspertëve quhet kolegjium. Në këso rastesh, këta e 

japin vetëm një deklaratë, nëse nuk kanë kundërshtime në mendime, ndërsa, kur ka kundërshti, 

atëherë, jepen, ose deklarata të veçanta, ose në atë të përbashkëtën i ndajnë vetëm mendimet e 

tyre, ata ekspertë që mendojnë ndryshe nga shumica. Në të gjitha ato raste, kur shikimi dhe 

studimi i objektit të ekspertimit bëhet pa prezencën e organit procedues, deklarata e ekspertëve 

jepet ne formë të shkruar. 

 

Në shqyrtimin kryesor, ose ndërmerret ekspertim i veçantë, i ri, kur paraqitet nevoja për një gjë të 

tillë në këtë fazë të procedurës penale, ose komunikohet dhe shqyrtohet ekspertimi i kryer, 

përkatësisht, deklarata mbi ekspertimin e kryer në procedurë parapenale, para shqyrtimit kryesor. 

Ekspertimi i ri kryhet ose menjëherë në vetë shqyrtimin kryesor (gjë që është e mundshme shumë 

rrallë), ose ai shqyrtim shtyhet, që ekspertët të kanë kohë ta studiojnë objektin e ekspertimit dhe ta 

përgatisin konstatimin dhe mendimin e tyre lidhur me atë objekt. 

 

Në shqyrtimin kryesor, eksperti e paraqet deklaratën (ekspertizën) e vet gojarisht. Në rast se atë e 

ka përgatitur me shkrim, para shqyrtimit kryesor, mund t'i lejohet që atë edhe ta lexojë në këtë 

shqyrtim kryesor, e fill pastaj, ajo deklaratë t'i bashkëngjitet procesverbalit. Përherë, edhe në 

procesverbalin e përpiluar të organit procedues lidhur me deklaratën e ekspertit, e, edhe 

deklaratën (ekspertizën) e dërguar me shkrim këtij organi, duhet të shënohen: kush e ka kryer 

ekspertimin e kërkuar, profesioni i tij, përgatitja e tij profesionale,si dhe specializimi i atij personi. 

Kështu veprohet edhe në ato raste kur ekspertimi i është besuar ndonjë instituti apo organi 

shtetëror. 

 

Të gjitha këto që u thanë deri më tani, i paraqitëm për t'i shtjelluar dhe për t'i parë sa më mirë 

mënyrat e paraqitjes së kësaj deklarate (ekspertize) në këtë procedurë. Megjithatë, kjo nuk do të 

thotë se deklarata e ekspertit paraqitet absolutisht kështu edhe në të drejtat e tjera të procedurës 

penale. Sido që të veprohet në të drejtat e tjera të procedurave penale, duhet pranuar se si mënyra 

direkt e paraqitjes së kësaj deklarate, po ashtu, është edhe mënyra indirekte e paraqitjes së saj, 

janë të pakontestueshme në këtë procedurë. 

 

Mënyra e drejtpërdrejtë e paraqitjes së kësaj deklarate, në këtë procedurë, është e 

pakontestueshme, sepse në këtë mënyrë arrihet më shpejtë deri te verifikimi i fakteve, të cilat nuk 

mund të vërtetohen me mënyrat e tjera në këtë procedurë. Duhet të kërkohet që kjo mënyrë të 

respektohet nga ekspertët e ndryshëm, të ngarkuar në të gjitha ato raste kur lejojnë rrethanat e 

rastit konkret, pa e dëmtuar esencën e asaj deklarate (ekspertize), sepse, kjo i kontribuon, në mes 

të tjerash, edhe ekonomicitetit të procedurës penale dhe mbarëvajtjes së kësaj procedure në 

përgjithësi. 

 

Mënyra e tërthortë e paraqitjes së kësaj deklarate (ekspertize) është e pakontestueshme, sepse, 

edhe përkundër atyre që u thanë më sipër, ka raste kur kjo deklaratë nuk mund të paraqitet në 

mënyrë të drejtpërdrejtë, pa e dëmtuar cilësinë e kësaj deklarate. Në këto raste nuk duhet insistuar 

që për shkaqe të ekonomicitetit të procedurës penale dhe të mbarëvajtjes së saj, të flijohet 
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vërtetimi i gjendjes faktike, sepse, në fund të fundit, vërtetimi i drejtë i gjendjes faktike është edhe 

qëllimi final i kësaj procedure. 

 

Sa i përket formës së shkruar (të tërthortë) të deklaratës në fjalë, do të përfundoja me këtë thënie: 

fjala e pashkruar për interesa të ndryshme shumë lehtë harrohet, ndërsa, fjala e shkruar mbetët për 

të na përkujtuar atë që, ndoshta, e kemi harruar. 

 

3.3.4 Elementet esenciale të ekspertizës (deklaratës së ekspertit) 

 

Lënda e ekspertimit duhet të shqyrtohet me kujdesin maksimal, në mënyrë të gjithanshme dhe të 

plotë. Gjatë shqyrtimit të lëndës, eksperti has në fakte të ndryshme. Këto fakte ai duhet t'i 

evidencojë, t'i shënojë, t'i analizojë dhe t'ia shpjegojë organit procedues, kur ky organ konsideron 

se ato fakte janë të rëndësishme për vërtetimin e ndonjë fakti kontestues në këtë procedurë. Për të 

gjitha ato që i gjen dhe i vëren në lëndën e ekspertimit, eksperti, mban shënime. Në bazë të atyre 

shënimeve, eksperti e formulon konstatimin dhe mendimin e vet lidhur me lëndën e ekspertimit.  

 

Këtë konstatim dhe mendim, eksperti, pa zvarritje, ia komunikon organit procedues. Konstatimi 

dhe mendimi i tillë, organit procedues i komunikohet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe gojarisht, në 

procesverbalin për deklaratën e ekspertit, në të gjitha ato raste kur është e mundshme një mënyrë 

e tillë. Kur nuk është i mundshëm një komunikim i këtillë i konstatimi dhe mendimit të ekspertit, 

atëherë, eksperti është i obliguar që konstatimin dhe mendimin e vet për një lëndë të caktuar të 

ekspertimit, ta përpilojë në formë të shkruar dhe sa më shpejtë që është e mundshme, t'ia dërgojë 

organit procedues, i cili e ka kërkuar atë konstatim dhe mendim. 

 

Për shkak të specificitetit të saj, deklarata e ekspertit e dhënë në procedurë penale, apo, për nevoja 

të saj, duhet të përmbajë elementët esenciale. Këto elemente, këtë deklaratë të ekspertit e bëjnë të 

dallojë edhe nga deklaratat e pjesëmarrësve të tjerë në këtë procedurë. Si pjesë apo elemente 

esenciale të kësaj deklarate në teorinë juridike më se tepërmi përmenden vetëm konstatimi dhe 

mendimi i ekspertit. Është e vërtetë se këto janë dy elemente më esenciale të deklaratës së 

ekspertit, mirëpo, ekziston edhe hyrja e kësaj deklarate, si element esencial i saj, edhe pse si e tillë 

as që përmendet në teorinë juridike proceduralo-penale.  

 

Për këtë arsye, sa herë që flitet për elementët esenciale të deklaratës së ekspertit nuk duhet 

harruar, por duhet thënë se ajo përbëhet prej tri elementeve esenciale: hyrjes, konstatimit dhe 

konkluzionit apo mendimit.  

 

Në HYRJE të kësaj deklarate eksperti duhet të shënojë: të dhënat mbi organin i cili e ka kërkuar 

ekspertimin, arsyet dhe qëllimin e ekspertimit, të dhënat e përgjithshme apo të veçanta të lëndës 

së ekspertimit, si dhe të dhënat mbi identitetin e kësaj lënde. 

 

KONSTATIMI i ekspertit paraqet atë pjesë të deklaratës së ekspertit në të cilën eksperti konstaton 

faktet të cilat drejtpërdrejtë i ka njohur gjatë shikimit dhe studimit të lëndës së ekspertimit, 

përmes shqisave të tij. Nga ky kuptim procedural, ky konstatim paraqet reproduktim me shkrim 

apo gojor të fakteve, tek të cilat eksperti ka ardhur në procesin e ekspertimit. Konstatimi duhet të 

përfshijë të gjitha ato fakte që janë të rëndësishme dhe të domosdoshme për dhënien e një 

mendimi të saktë lidhur me objektin e ekspertimit, p. sh., te shikimi dhe obduksioni i kufomës, 

kontaktimi i ekspertit duhet të përmbajë të gjitha ato fakte të cilat i ka konstatuar eksperti me 

shqisat e tij gjatë shikimit të jashtëm të kufomës dhe obduksionit të saj. 
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MENDIMI i ekspertit, si pjesë esenciale e deklaratës së ekspertit, bazohet në konstatimin e 

ekspertit lidhur me lëndën e ekspertimit dhe paraqet dhënie të konkluzioneve profesionale nga ana 

e ekspertit, në bazë të fakteve të vështruara, në mënyrë të drejtpërdrejtë. Në një mënyrë mund të 

thuhet se ky mendim paraqet edhe vlerësim të fakteve të konstatuara me konstatim. Për këtë 

mendim, ndryshe mund të thuhet edhe ajo se ky paraqet edhe përgjigje në pyetjet e parashtruara 

nga organi procedues mbi një lëndë të ekspertimit. 

 

Konkluzioni apo mendimi i ekspertit, mund të thuhet se paraqet pjesën përfundimtare të 

ekspertimit në të cilën bëhet lidhshmëria objektive, profesionale dhe shkencore e fakteve nga i 

gjithë konstatimi, si pjesë esenciale e deklaratës së ekspertit. Deklarata e ekspertit, e dhënë në 

procedurë penale, si rregull, duhet të përmban që të tri elementet e përbëra esenciale.  

Përjashtimisht, kjo deklaratë (ekspertizë), mund të përbëhet edhe prej njërit nga elementet 

esenciale të saj. Kjo ndodh vetëm në ato raste kur atë e kërkon edhe shprehimisht organi 

procedues P.sh. të ekspertimi i librave afariste, lidhur me veprën penale të shpërdorimit, organi 

procedues mund të kërkojë nga eksperti që ai me këtë rast të konstatojë vetëm sasinë e mallit të 

shpërdoruar, apo vetëm të parave të shpërdoruara. Gjithashtu, deklarata e përmendur e ekspertit 

mund të përbëhet edhe vetëm prej mendimit të ekspertit, pa konstatim paraprak të fakteve në 

mënyrë të drejtpërdrejtë. 

 

Kjo ndodh atëherë kur organi procedues kërkon nga eksperti i caktuar që lidhur me një lëndë të 

ekspertimit ta japë vetëm mendimin e tij para studimit paraprak të asaj lënde. Deri te kjo vjen 

vetëm në ato raste kur organi procedues posedon me ndonjë ekspertizë të ndonjë eksperti tjetër, 

por, me këtë mendim dëshiron vetëm ta vërtetojë mendimin me të cilin posedon. Nga këto që u 

thanë lidhur me elementet esenciale të kësaj deklarate (ekspertize) shihet se ato janë: hyrja, 

konstatimi dhe konkluzioni apo mendimi. Si rregull, çdo deklaratë e ekspertit, e dhënë në 

procedurë penale, duhet t'i përmbajë të tri këto elemente që sapo përmendëm, pavarësisht prej asaj 

se cila prej tyre është më e rëndësishme, sepse, pa cilëndo prej tyre, ajo nuk do të ishte e plotë, 

dhe do të mund të ndikonte në keqinterpretim të saj nga organet proceduese dhe në zvarritje të 

procedurës, dhe në këto raste duhet të kërkohet plotësimi i saj. 

 

Përjashtimisht, deklarata e ekspertit në rastet e caktuara mund të mos i përmbajë të gjitha 

elementet esenciale, mirëpo, kjo duhet të vijë në shprehje vetëm në ato raste kur këtë, 

shprehimisht, e kërkon organi procedural që e ka caktuar këtë veprim procedural. Jashtë këtyre 

rasteve, deklarata e ekspertit, e dhënë në këtë procedurë, e cila nuk i përmban elementet esenciale 

të saj, nuk do të duhej të merrej si provë, e aq më pak që në te të bazohet vendimi gjyqësor, sepse, 

si e tillë, me arsye do të ishte e kontestueshme, ngase me atë rast do të shihej haptazi se eksperti i 

caktuar nuk i është përmbajtur aktit gjyqësor të organit procedues. 

 

3.3.5 Ekspertimet e gabuara, ato të rrejshmet dhe pasojat e përdorimit të rezultateve të tyre 

në procedurë penale 

 

Sikurse edhe çdo provë tjetër para prurjes së vendimit, edhe ekspertiza i nënshtrohet vlerësimit të 

dyfishtë: vlerësimit nga ana e palëve në shqyrtimin kontradiktor (i cili mund të jetë vlerësim mjaft 

kompetent, meqë palët konsultohen me këshilltarë profesionalë) dhe vlerësimit të gjykatës me 

rastin e prurjes së aktgjykimit. Përkundër vlerësimit të tillë të provave, në procedurë penale, bukur 

shpesh ndodh që në praktikë, prapëseprapë, hasim në konstatime të gabuara dhe në deklarata të 

rrejshme të të pjesëmarrësve të ndryshëm proceduralë. 

 

Kjo dukurie është evidente edhe me rastin e ekspertimeve të ndryshme, që ndërmerren dhe kryhen 

në procedurë penale. Në të shumtën e rasteve, ajo dukuri është e paqëllimshme, mirëpo, nuk 
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mungojnë edhe raste të atilla që bëhen për arritjen e qëllimeve të caktuara në procedurë penale. 

Në rastin e parë kemi të bëjmë me ekspertime të gabuara, gjersa, në rastin e dytë me aso të 

rrejshme. Ekspertime të gabuara kemi atëherë kur eksperti i aplikon gabimisht njohuritë e tij 

profesionale me rastin e vërtetimit të ndonjë fakti kontestues, mirëpo, pa qëllim që me këtë 

veprim ta vërë në lajthim organin procedues, gjersa, në të kundërtën e kësaj, kemi të bëjmë me 

ekspertime të rrejshme. Nga këto ekspertime nxjerrën konstatimet e gabuara dhe ato të rrejshme. 

Përdorimi i rezultateve të ekspertimeve në fjalë ka shumë pasoja në procedurë penale. Ajo çka 

është më e keqja, kur këto konstatime paraqiten si prova të vetme, në të cilat, patjetër, duhet të 

bazohet vendimi gjyqësor, mund të ndikojnë aq negativisht sa që mund të lirohet fajtori, e, të 

dënohet i pafajshmi. 

 

Mjafton kjo që u tha, e, të shihet se çfarë pasojash të dëmshme mund të ketë përdorimi i 

rezultateve të këtyre ekspertimeve në procedurë penale. Për këtë arsye, sikurse çdo provë tjetër, 

edhe ekspertiza në procedurë penale duhet t'i nënshtrohet vlerësimit të rreptë të pjesëmarrësve në 

procedurë. Në rast të dyshimit më të vogël në objektivitetin e ekspertizës do të ishte mase e 

dëshirueshme që ajo të plotësohet me mendimet e ekspertëve të tjerë, e, në rast nevoje, të 

përsëritet në tërësi. Kur nuk ka mundësi që të ndërmerren këto veprime, më e rrugës do të ishte të 

zbatohej parimi "In dubio pro reo", sesa në konstatime të tilla të bazohej vendimi gjyqësor. 

Vendimi i bazuar në ekspertimet e përmendura, pa dyshim, do të ishte i gabuar. 

 

 

3.4 Çmuarja  dhe pasojat juridike të përdorimit të ekspertizës së gabuar ose të rrejshme 

 

3.4.1 Çmuarja e vlerës provuese të ekspertizës( deklaratës së ekspertit) 

 

Sikur të gjitha provat e tjera në procedurë penale, edhe deklarata e ekspertit, para marrjes së 

çfarëdo vendimi gjyqësor, i nënshtrohet vlerësimit të dyfishtë. Vlerësimit nga ana e palëve në 

shqyrtimin kontardiktor kryesor dhe vlerësimit nga ana e gjykatës në aktgjykim. Vlerësimi i kësaj 

deklarate nga ana e palëve, është mjaft i rëndësishëm, edhe pse këtij vlerësimi i kushtohet shumë 

pak rëndësi në teorinë juridike. Në shqyrtimin kryesor kontradiktor mjaft shpesh ndodh që palët ta 

kontestojnë me mjaft sukses deklaratën e ekspertit, duke iu falënderuar këshillave të këshilltarëve 

të tyre profesionalë, të cilat i marrin paraprakisht. Për këtë arsye, me rastin e dhënies së kësaj 

deklarate, në këtë procedurë, eksperti duhet ta ketë parasysh që deklaratën e vet ta mbështet në 

bazë të pakontestueshme, sepse, në të kundërtën, ajo mund të vihet në pikëpyetje dhe të 

zhvlerësohet në shqyrtimin kryesor, si nga ana e vetë palëve, ashtu edhe me rastin e vlerësimit të 

saj nga ana e gjykatës kur bien aktgjykim. Nga këto arsye, kanë të drejtë ata që thonë se vlerësimi 

i deklaratës së ekspertit nga ana e palëve është mjaft kompetent. Përveç palëve, vlerën provuese të 

kësaj deklarate e çmon edhe gjykata. Në teorinë juridike këtij vlerësimi i është kushtuar rëndësi e 

madhe. Kjo është e arsyeshme, sepse vlerësimi meritor i vlerës së kësaj deklarate bëhet nga 

gjykata. 

 

Kështu, duke pasur parasysh faktin se gjykatat janë të pavarura, vetvetiu nënkuptohet se edhe 

gjykatësit janë të pavarur me rastin e vlerësimit të vlerës provuese të cilësdo provë qoftë, e, edhe 

të deklaratës së ekspertit, prandaj, edhe pse kjo deklaratë është specifike për nga natyra e saj, 

prapëseprapë, duhet t'i nënshtrohet vlerësimit të gjykatës, sepse, çdo veprim tjetër lidhur me 

vlerësimin e vlerës së saj do të thoshte shmangie nga parimi i vlerësimit të provave sipas bindjes 

së lirë, gjë që do të paraqet kthim prapa në vlerësimin ligjor të provave, i cili ka kohë që është 

tejkaluar. Mirëpo, edhe pse vlerësimin e kësaj deklarate, sipas parimit të përmendur, duhet ta bëjë 

gjykata, është pikëpyetje se a mundet dhe a ka aftësi kjo gjykatë ta vlerësoj deklaratën e ekspertit, 
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të cilin e ka caktuar për vërtetimin e ndonjë fakti të cilin nuk mund ta vërtetojë vetë për shkak të 

paaftësisë së caktuar profesionale. 

 

Lidhur me këtë, në teorinë juridike, ekzistojnë mendime të ndryshme. Disa janë të mendimit që 

gjykata është e lidhur për mendimin e ekspertit, për vetë faktin se me caktimin e tij, ajo është 

shpallur e paaftë për vërtetimin e ndonjë fakti kontestues. Për këtë arsye, pas tyre, gjykata 

gjithmonë duhet ta pranojë këtë deklaratë dhe ajo as që ka të drejtë që ta mënjanojë këtë deklaratë. 

Përkundër mendimit të përmendur, në teorinë juridike, lidhur me këtë çështje, ekzistojnë edhe 

mendime sipas të cilave obligimi i gjyqtarit për vlerësimin e kësaj deklarate të ekspertit është 

jashtë diskutimit, sepse, ligji e obligon që edhe këtë deklaratë ai ta vlerësoj njëjtë sikurse edhe te 

provat e tjera, pa bërë kurrfarë dallimi me atë rast të kësaj dhe të provave të tjera. "Gjykata nuk 

mund të thotë se kështu qëndrojnë faktet, sepse kështu thotë deklarata e ekspertit." 

 

Krahas këtyre mendimeve, në teorinë juridike, lidhur me po këtë çështje ekzistojnë edhe mendime 

sipas të cilave gjyqtarit duhet t'i lejohet që të mos e pranojë mendimin përfundimtar të ekspertit, 

nëse nuk është i bindur që ai mendim është i drejtë, mirëpo, kurrsesi, me këtë rast nuk duhet t'i 

lejohet gjykatës që këtë mendim ta zëvendësojë me mendimin e vet, po qese nuk e pranon 

mendimin e ekspertit në fjalë. Edhe atëherë kur gjykata nuk e pranon mendimin e ekspertit si të 

drejtë, është e obliguar që ta arsyetojë bindshëm këtë veprim të saj, sepse, nëse nuk vepron 

kështu, do t'i shkelte dispozitat e caktuara të Ligjit të procedurës penale, të cilat, për pasojë do ta 

kishin prishjen e vendimit të caktuar gjyqësor. Duhet pranuar me këtë rast se lidhur me këtë 

çështje janë të pranueshme të gjitha ato mendime sipas të cilave gjyqtarit i lejohet që të mos e 

pranojë mendimin e ekspertit, kur nuk është i bindur se ai mendim nuk është i drejtë. Mendimin e 

këtillë të ekspertit mund ta pranojë apo ta hedhë poshtë gjyqtari, por atë nuk mund ta modifikojë 

apo ta zëvendësojë me mendimin e vet lidhur me ndonjë fakt për vërtetimin e të cilit e ka 

angazhuar ekspertin. 

 

Në rastet kur nuk e pranon deklaratën e ekspertit si provë për vërtetimin e fakteve për të cilat e ka 

caktuar ekspertin në procedurë penale, gjykata, lidhur me këto, duhet të veprojë sipas parimit "In 

dubio pro reo", d. m. th., kur ndonjë fakt nuk ka mundur të vërtetohet me bindshmëri të plotë, e ai 

fakt shkon në dobi të pandehurit, gjykata do të veprojë sikur ai të jetë vërtetuar, ndërsa, kur fakti 

shkon në dëm të pandehurit, gjykata do të konsiderojë se ai nuk ekziston fare. 

 

Vlerësimi substancial i deklaratës së ekspertit, edhe pse nuk është i mundshëm në çdo rast, si 

tërësi, kjo deklaratë mund të vlerësohet duke krahasuar me prova të tjera të lëndës konkrete, 

pastaj, duke e krahasuar atë me mendimet e ekspertëve të tjerë, nëse në të dyshohet, etj. 

 

Nga këto që u thanë lidhur me këtë çështje, vërehet se me rastin e vlerësimit të kësaj deklarate, 

gjykatësi është i lirë ashtu sikurse edhe me rastin e vlerësimit të provave të tjera. Nuk është e 

mjaftueshme që konkludimet e gjykatës të jenë në harmoni me bindjet e saj, me rastin e vlerësimit 

të provave. Nevojitet që ai përfundim lidhur me vlerësimin e një prove të jetë i tillë që, sipas 

mendimit të gjykatës, do të mund ta pranonte secili qytetar i thirrur dhe i paanshëm. Kjo do të 

arrihet atëherë kur gjykata u përmbahet rregullave të përgjithshme të mendimit njerëzor dhe 

rregullave të përvojës, me rastin e vlerësimit edhe të kësaj deklarate. 

 

Këto rregulla na bëjnë të kuptojmë se vlerësimi i lirë i provave, është i kushtëzuar nga ana e 

gjykatës, sepse, ajo është e obliguar që këtë deklaratë ta vlerësojë ashtu që ajo të jetë e 

kuptueshme dhe e pranueshme për secilin person mesatar. Nga kjo edhe lind obligimi i gjykatës 

që ta arsyetojë edhe vlerësimin e kësaj deklarate, pavarësisht se a e pranon a e hedh këtë deklaratë 

të ekspertit, në çfarëdo rasti qoftë ai. Vlera provuese e kësaj deklarate (ekspertize) në procedurë 
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penale, vërtetë,  është e madhe sepse me të vërtetohen ato fakte të cilat nuk mund të vërtetohen 

me mënyra të tjera, përveç me aplikimin e njohurive të posaçme profesionale, megjithatë, nuk 

duhet që ta idealizojmë këtë provë, ta mbivlerësojmë atë dhe të njëjtën ta ngrisim mbi provat e 

tjera, sepse, as kjo provë. sikurse edhe provat e tjera, nuk është imune nga mangësitë. Për këtë 

arsye, edhe këtë provë duhet çmuar njësoj sikurse edhe të gjitha provat e tjera në procedurë 

penale, sepse, vlera e saj nuk është as më e madhe, as më e vogël sesa e provave të tjera në 

procedurë penale. 

 

Për t'iu njohur cilësia e provës në procedurë penale, nuk është e mjaftueshme dhënia e deklaratës 

nga ana e ekspertit, organit procedues. Ajo deklaratë, në procedurë penale mund të njihet si provë, 

vetëm pasi të jetë siguruar organi procedues se me këtë, vërtetë, është vërtetuar fakti i caktuar 

kontestues. Këtë siguri organi procedues mund ta arrijë vetëm pasi që në mënyrë detale ta këtë 

kontrolluar deklaratën në fjalë, dhe vetëm pasi që të bindet ky organ se deklarata e tillë është e 

drejtë dhe se me të në mënyrë të pakontestueshme është vërtetuar fakti kontestues për të cilën 

është caktuar ekspertim. 

 

Vetëm pas këtij kontrollimi, deklarata e ekspertit mund të pretendojë të paraqitet si provë në 

procedurë penale, sepse, si prove në këtë procedurë njihet vetëm ajo deklaratë e ekspertit, e cila 

është vlerësuar si e drejtë dhe meritore nga ana e organit procedues. Për këtë arsye, edhe pse kjo 

deklaratë, në këtë procedurë, jepet për t'i vërtetuar faktet, të cilat nuk mund t'i vërtetojë vetë 

organi procedues, kjo duhet t'i nënshtrohet kontrollimit. Në disa të drejta, kontrollin e kësaj 

deklarate, të pandehurit ia lejojnë që ta bëjnë përmes ndihmësit të veçantë profesional. Përveç 

palëve të përmendura, këtë deklaratë në mënyrë të veçantë e kontrollon edhe organi procedues. 

Kontrollin e saj ky organ e kryen duke e studiuar në detale këtë deklaratë, duke e analizuar 

përmbajtjen e saj me arsyetimin e dhënë, dhe, duke e krahasuar atë me provat e tjera me të cilat 

disponon ky organ lidhur me rastin konkret. 

 

Kur vëren se deklarata e dhënë e ekspertit është e pakuptueshme, jo e plotë apo në kundërshtim 

me vetveten apo me rrethanat e shikuara-vëzhguara, organi procedues mundohet që t'i mënjanojë 

ato me dëgjimin e serishëm të ekspertit. Edhe në këtë rast organi procedues e kryen njëfarë lloj 

kontrollimi të kësaj deklarate. Sido që të jetë, organi procedues asnjëherë nuk guxon që këtë 

deklaratë të ekspertit ta pranojë në procedurë penale, pa bërë një analizim kritik dhe pa u bindur 

se me të mund të vërtetohet një fakt i caktuar në procedurë penale. 

 

Edhe pse është mjaft vështirë që të kontrollohet esenca e kësaj deklarate, kontrollimi i saj, 

prapëseprapë, është i mundshëm, sepse, nuk është e vështirë që në çfarëdo rasti, së paku, të shihet 

jologjikshmëria e saj, kur ajo deklaratë jepet paushall dhe pa mbështetje në rregullat e shkencës 

apo të zejes së caktuar. Nga këto që u thanë lidhur me këtë çështje, mund të konstatojmë se 

kontrollimi i kësaj deklarate në procedurë penale është mjaft i qëlluar. Së pari, për shkak se me të 

arrihet sigurimi i seriozitetit të ekspertit, në rastet kur pranojnë kryerjen e ekspertimeve të 

ndryshme. Por, mbi të gjitha, kontrolli i deklaratës së ekspertit në procedurë penale, ekspertët e 

caktuar i shtyjnë  që në çdo rast konkret lëndën e ekspertimit ta shqyrtojnë me kujdesin maksimal, 

duke i aplikuar njohuritë e tyre më të mira profesionale për ta kryer me suksesin më të mirë 

ekspertimin që u është besuar. Për këtë thuhet se ky kontrollim i kësaj deklarate në njëfarë mënyre 

është edhe garanci e ekspertimit të drejtë në procedurë penale. 

 

Prej vetë faktit se ky kontroll paraqet garancë për ekspertim të drejtë, mund të thuhet se ai është i 

qëlluar dhe i arsyeshëm në këtë procedurë, sepse, përmes këtij kontrollimi arrihet të shmangen të 

gjitha ato deklarata të ekspertëve, të cilat janë dhënë në procedurë penale, e, të cilat nuk kanë qenë 

të logjikshme, të sigurta dhe jo bindëse, etj. Për këtë arsye, kontrollin e deklaratës së ekspertit e 
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njohin edhe shumica e të drejtave të procedurës penale bashkëkohore. Këtij kontrolli të kësaj 

deklarate duhet t'i kushtohet rëndësi gjithnjë, sepse, vërtetë, është garanci e ekspertimit të drejtë. 

Këtë më se miri e vërteton praktika e gjertanishme juridike për të cilën në mënyrë të veçantë do të 

flasim në vazhdim. 

 

3.4.2 Vendi i ekspertizës (deklaratës së ekspertit) në sistemin e provave në procedurën 

penale bashkëkohore 

 

Deri kah fundi i shekullit XVIII dhe fillimi i shekullit XIX, procedura penale shërbehej me prova 

të cilat ishin karakteristikë e zhvillimit të atëhershëm shoqëror, për t'i zbuluar, për t'i ndriçuar dhe 

për t'i vërtetuar faktet kontestuese të ngjarjeve të ndryshme penale. Zbulimi, ndriçimi dhe 

vërtetimi i fakteve relevante më mënyrat dhe mjetet që atëherë i kishte në disponim procedura 

penale, u vështirësua mjaft nga fundi i shekullit XVIII. Në sjelljen e këtyre vështirësive për të 

drejtën e procedurës penale ndikoi zhvillimi i hovshëm i shkencave natyrore, teknike, etj. Përveç 

për qëllime progresive, të arriturat e ndryshme shkencore qysh atëherë përdoreshin për kryerjen e 

veprave penale. Me përdorimin e atyre të arriturave shkencore në aktivitetin kriminal, kriminelët e 

ndryshëm, në një masë bukur të mirë dhe në mënyrë profesionale arrinin t'i fshihnin, e, edhe t'i 

asgjësonin në tërësi gjurmët e krimeve të kryera.  

 

Zbulimi, ndriçimi dhe vërtetimi i fakteve kontestuese që kishin të bënin me ato krime, qysh 

atëherë u pa se ishte i vështirë, sepse, vërtetimi i atyre fakteve kërkonte njohuri të posaçme 

profesionale, e cila i tejkalonte kufijtë e njohurive të përgjithshme dhe atyre profesionale të 

gjyqtarit si jurist. Për këtë arsye, qysh atëherë u pa se procedura penale nuk mund të jetë dhe nuk 

duhet të jetë e ngurtë e as indiferente ndaj të arriturave të ndryshme shkencore, sepse, në të 

kundërtën, rrezikonte të mos e përmbush edhe detyrën parësore të saj, atë të zbulimit, të ndriçimit 

dhe të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të fakteve kontestuese në veçanti dhe zgjidhjen e çështjes 

penale në përgjithësi. Për ta përmbushur qëllimin e përmendur është dashur edhe më tutje që disa 

nga ato të arritura shkencore t'i përvetësojë procedura penale dhe të njëjtat t'ia përshtat realizimit 

të qëllimit final të saj. 

 

Për këtë arsye, për ndriçimin dhe vërtetimin e drejtë dhe të plotë të fakteve relevante të një 

çështjeje penale, procedura penale tani shërbehet edhe me DEKLARATËN E EKSPERTIT 

(EKSPERTIZËN), përveç me prova të tjera, si deklaratë të të pandehurit, deklaratë të dëshmitarit, 

prova materiale, etj. Si provë në procedurë penale, deklarata e ekspertit (ekspertiza) filloi të 

përdoret kah fundi i shekullit të XVIII dhe fillimi i shekullit XIX, përkatësisht, me fillimin e 

aplikimit të sistemit bashkëkohor të procedurës penale. Nevoja shoqërore që në procedurë penale 

të zbulohet e vërteta, kërkon që gjykata në procesin e të provuarit me rastin e procedimit të 

provave t'i vërë në shërbim metodat induktive dhe deduktive, duke u nisur nga e njohura drejt të 

panjohurës, nga e përgjithshmja drejt konkretes, që në realitet nënkupton një proces dinamik në të 

cilin gjykata formon konkludim për saktësinë e provave të përmendura. 

 

Kontribut të çmueshëm në këtë drejtim jep, sidomos, kriminalistika, e cila ofron mundësi shumë 

të madhe për realizimin e suksesshëm të detyrës së procedurës penale. Mjafton të përmendën 

mundësitë e teknikës dhe të metodikës kriminalistike, të cilat aplikohen në traseologji (hulumtime 

të ndryshme mikroskopike), daktiloskopi, toksikologji, në përdorimin e instrumenteve elektronike 

dhe të vërtetimi i grupeve dhe faktorëve të gjakut, etj. e të shihet se procedura penale 

bashkëkohore tani ka mundësi më të mira se kurrë më parë që ta kryejë me sukses funksionin e 

saj, e, lëre më që përveç këtyre mundësive, procedura penale bashkëkohore ka mundësi që t'i 

shfrytëzojë edhe arritjet e shkencave të tjera, si atyre biologjike, teknike, etj.  
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Sa i përket vlerës provuese të kësaj prove në procedurë penale, në teorinë juridike proceduralo-

penale, ekzistojnë mjaft pikëpamje të ndryshme. Sipas një pikëpamjeje, vlera provuese e kësaj 

prove rritet deri në atë masë, sa që tentohet që kësaj prove t'i njihet vlera e provës ligjore, duke 

harruar me atë rast se vlerësimi ligjor i provave është i tejkaluar dhe se tani në të gjitha të drejtat e 

procedurës penale bashkëkohore zbatohet parimi i vlerësimit të lirë të provave. 

 

Sipas kësaj pikëpamjeje, gjykata është e lidhur për mendimit të ekspertit, atë duhet ta pranojë 

gjithherë dhe se nuk ka të drejtë që atë ta mënjanojë, sepse ai është masë e vetme e drejtë për 

vlerësimin  e fakteve të vërejtura dhe mjet i besueshëm sipas gjendjes së sotme shkencore dhe 

kulturore, që të arrihet e vërteta morale dhe ajo materiale. Kjo pikëpamje është bazuar në një masë 

të madhe në rastet e ekspertimeve psikiatrike. Për shkak të paaftësisë profesionale të organit 

procedues për vërtetimin e fakteve që kanë të bëjnë me këtë materie, mbrojtësit e kësaj 

pikëpamjeje , në mesin e të cilëve edhe S. Frank, shkojnë aq larg sa thonë se në këto raste 

psikiatri është vetë gjykatës. 

 

Pikëpamja e dytë e përfaqëson qëndrimin se pavarësisht prej arsyeve të cekura më parë, 

prapëseprapë, organit procedues duhet t'i lejohet që të mos e aprovojë mendimin përfundimtar të 

ekspertit si provë në këtë procedurë, nëse nuk është i bindur se ai është i drejtë. Mirëpo, edhe këta 

autorë që e përfaqësojnë këtë qëndrim, nuk e përfaqësojnë pa kurrfarë rezervash. Lidhur me këtë, 

ata thonë se në rast të mos aprovimit të këtij mendimi, organi procedues kurrsesi nuk guxon as ta 

zëvendësojë me mendimin e vetë, lidhur me ndonjë fakt kontestues, mirëpo, me këtë rast ai fakt 

duhet të konsiderohet si i pavërtetuar dhe varësisht prej rastit të veprojë sipas parimit "In dubio 

pro reo". Përveç që nuk guxon ta zëvendësojë këtë mendim me mendimin e vetë, organi 

procedues, atë nuk guxon as ta modifikojë. Në të gjitha rastet e mos aprovimit të këtij mendimi të 

ekspertëve, organi procedues, thonë përfaqësuesit e kësaj pikëpamjeje, duhet në mënyrë të 

besueshme që ta arsyetojë në aktgjykimin që e bien.  

 

Pikëpamja e tretë e përfaqëson qëndrimin sipas të cilit organi procedues është plotësisht i lirë me 

rastin e vlerësimit të deklaratës së ekspertit. Sipas autorëve që e mbrojnë këtë pikëpamje, gjykata, 

jo vetëm që nuk është e obligueshme për aprovimin e deklaratës në fjalë, kur nuk pajtohet me të, 

por, ky organ mund të gjykojë-vendos plotësisht në të kundërtën e asaj që thuhet në atë deklaratë 

(ekspertizë). 

 

Duke i vështruar të gjitha këto pikëpamje lidhur me deklaratën e ekspertit dhe duke e pasur 

parasysh frymën e rrjedhave bashkëkohore, duhet pranuar qëndrimin sipas të cilit pranohet 

pikëpamja e dytë, e dhënë në këtë punim, sepse, kjo pikëpamje më se miri e potencon parimin e 

vlerësimit të lirë të provave dhe nuk sjell atë në kontradikta të ashpra me rrethanën e 

pakontestuar, që organi procedues nuk është kompetent për vlerësimin se a i ka zgjedhur mirë 

eksperti çështjet profesionale. 

 

Edhe përkundër tendencave të mbivlerësimit të rëndësisë së kësaj prove si provë në procedurë 

penale apo zhvlerësimit të saj, pa kurrfarë dyshimi për të mund të thuhet se është njëra ndër 

provat më të rëndësishme për zbulimin, ndriçimin dhe vërtetimin e fakteve që nuk mund të 

vërtetohen me mënyra të tjera në procedurë penale. Aplikimi i kësaj prove në rastet e nevojshme, 

vazhdimisht, ofron mundësi të reja për zgjedhjen e çështjeve penale në procedurë penale. 

Zhvillimi i shkencës edhe më tej do të hapë perspektiva të reja, prandaj, duhet pritur që ato të 

reflektohen pozitivisht edhe në zhvillimin e mëtejmë të procesit të provimit. Për këtë arsye, në 

procedurë penale duhet të lejohet përdorimi i çdo mjeti të përshtatshëm të provës që nuk ndeshet 

me ndalesat ligjore në këtë drejtim.  
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Duke i pasur parasysh të gjitha këto që u thanë lidhur me  deklaratën (ekspertizën), me të drejtë 

mund të përfundohet se kjo deklaratë zë një vend mjaft të rëndësishëm dhe meritor në sistemin e 

provave të shumicës së të drejtave të procedurës penale bashkëkohore. Vendi dhe vlera e 

deklaratës së ekspertit, si provë në procedurë penale, është përcaktuar edhe me kodin e procedurës 

penale të Republikës së Shqipërisë. Dispozitat e LPP si ligj i aplikueshëm në Kosovë edhe pas 

luftës së fundit të vitit 1999, që kanë të bëjnë me këtë deklaratë si provë në procedurën penale, 

tregojnë, gjithashtu, se kjo provë, edhe me këtë të drejtë zë një vend mjaft të rëndësishëm në 

sistemin e saj provues.  

 

Në këto të drejta, deklarata e ekspertit (ekspertiza) është e radhitur në mesin e provave kryesore, 

krahas provave të tjera si deklarata e të pandehurit, dëshmia e dëshmitarit, prova materiale etj. 

 

Vetë radhitja e kësaj prove në vendin ku me dispozita të posaçme janë të radhitura edhe provat e 

tjera më të rëndësishme të procedurës penale, tregon se rëndësia e kësaj deklarate, nëse nuk është 

më ë madhe, atëherë, sigurisht, se më e vogël se e këtyre nuk mund të jetë. Mirëpo, rëndësia e 

kësaj prove, gjithherë varet nga situata e çdo rasti konkret. Shfrytëzimi i kësaj prove është i 

pashmangshëm në këtë procedurë, dhe, atë, në çdo rast, kur para organit procedues paraqiten aso 

faktesh të cilat nuk mund të vërtetohen me mënyra të tjera. Në rast se nuk veprohet kështu në 

rastet e përmendura, do të ishte një gabim i pafalshëm për organet proceduese, sepse, vërtetimin e 

fakteve të caktuara në mënyrë tjetër, e jo përmes ekspertizës shkencore, në shkallën e sotme të 

zhvillimit të procedurës penale dhe shkencave të tjera, do të thoshte diletantizëm reaksionar, 

pohon Dr. Vladimir Bayer. 

 

 
3.5 Ushtrime  

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do t’iu ofrohen shembuj praktik, të cilët pas punës në grupe 

do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të fokusohen tek ekspertiza, 

pjesët esenciale të saj dhe përmbajtja e tyre, sipas dispozitave aktuale të ligjeve në fuqi etj. Nga 

pjesëmarrësit do të kërkohet ti përshkruajnë në një punim me shkrim pjesët esenciale të 

ekspertizës dhe përmbajtjen e tyre dhe më pas ti diskutojnë  ato edhe me pjesëmarrësit tjerë në 

trajnim.  

 

 

3.6 Përmbledhje  

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime për kuptimin dhe rëndësinë e ekspertizës (deklaratës së 

ekspertit) si provë në procedurë penale, mënyra se si ajo paraqitet, elementet esenciale të 

saj,ekspertimet e gabuara, të rrejshmet dhe pasojat e përdorimit të rezultateve të tyre në procedurë 

penale, çmuarja e vlerës provuese të deklaratës së ekspertit  dhe vendi i kësaj në sistemin e 

provave në procedurën  penale   bashkëkohore. 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit do të mësojnë  për temat e përmendura në këtë sesion 

trajnues, rëndësinë e ekspertizës për vërtetimin e fakteve të caktuara në procedure dhe vlera 

provuese e saj më pare dhe sipas dispozitave aktuale të Kodit të procedurës penale që janë duke u 

zbatuar edhe sot në Kosovë. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi gjatë gjithë kohës që të 

parashtrojnë pyetje për çështjet e ngritura në këtë sesion trajnues dhe mundë edhe vet kyçen dhe 

të japin kontributin dhe  komentet e tyre për këto çështje të prezantuara dhe ato që nuk janë 

prezantuar, por që kanë lidhje me këtë materie të paraqitur si në këtë ashtu edhe në sesionet e më 

hareshme trajnuese. 
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4.  Ekspertimi dhe analizat  sipas kodit nr.04/L-123 të procedurës penale të Republikës së 

Kosovës të datës 13 dhjetor 2012 

 

4.1 Hyrje  

 

Gjatë këtij sesioni trajnues pjesëmarrësit do të njoftohen për risitë e ekspertimit dhe analizave 

sipas Kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës nr. 04/L-123 i cili ka filluar të 

aplikohet nga 01.01.2013. 

 

   

4.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Zgjerojnë njohuritë rreth ekspertit, ekspertimit, ekspertizës dhe analizave sipas kodit të ri të 

procedurës penale të Republikës së Kosovës(të datës 12.dhjetor 2012); 

- Dallimet në mes ekspertit, dëshmitarit dhe personit profesional;  

- Vlerësojnë rastet kur ai mundë të përjashtohet nga dhënia e mendimit profesional;   

-  Identifikojnë obligimet të drejtat dhe përgjegjësitë e ekspertit në procedure penale etj.  

 
 
4.3 Ekspertimi dhe analizat  sipas kodit  të ri të procedurës penale të Republikës së Kosovës 

nr. 04/l-123 i cili në Kosovë është duke u aplikuar nga data 01.01.2013 

 
Sipas nenit 136 të Kodit të ri të procedurës penale të Republikës së Kosovës ekspertimi  mundë të 

caktohet nga prokurori i shtetit atëherë kur është në pyetje fajësia ose pafajësia e të pandehurit ose 

shkalla e dëmit të shkaktuar me vepër penale dhe vetëm në ato raste  kur  përgjigja në pyetjen nga 

nën-paragrafi 1.1. të këtij paragrafi mund të jepet vetëm nga ekspertiza e specializuar ose teknike. 

 

Për ekspert duhet të angazhohet eksperti i cili ka përvojë ose trajnim të specializuar që është 

relevant dhe aktual.  

 

Eksperti duhet të ketë analizuar provat e siguruara në mënyrë të ligjshme duke i përdorur gjatë 

ekspertimit  praktika përgjithësisht të pranuara në fushën e tij ose të ketë bazë shkencore apo 

teknike  dhe në përfundim eksperti duhet të hartojë raport, në të cilin përmblidhen metodat e 

përdorura të analizës dhe përfundimet.  

 

Eksperti nuk mund të shpreh mendimin e tij lidhur me fajësinë ose pafajësinë e të pandehurit.  I 

pandehuri ose mbrojtësi i tij si dhe viktima dhe mbrojtësi i tij  mund t’i kërkojnë prokurorit të 

shtetit që të merr deklaratë nga eksperti.  

 

4.3.1 Vendimi për angazhimin e ekspertit  

 

Para angazhimit të ekspertit, prokurori i shtetit nxjerr vendim në të cilin:  

 

a. I paraqes 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;  

b. E përcakton emrin e ekspertit dhe paraqet bazën për ekspertimin e specializuar të ekspertit, 

përfshirë shkollimin e tij, përvojën dhe shërbimin e mëparshëm si ekspert i gjykatës; dhe 
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c.  I siguron ekspertit qasje në provat e duhura për ekspertimin e specializuar apo teknike.  

 

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 (10) ditëve prej momentit të caktimit të ekspertit.  

 

Në ato raste kur ndonjë lloj i caktuar i ekspertizës i përgjigjet fushës së ndonjë institucioni 

profesional apo ekspertimi 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 

ekspertimin.  

 

Kur 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.  

 

Nëse eksperti në fjalë është i punësuar nga Qeveria e Kosovës në cilësinë e ekspertit të mjekësisë 

ligjore ose ekzaminuesit mjeko-ligjor, ai zbaton ekspertimin e specializuar siç përcaktohet me 

ligj, me urdhër të gjykatës apo me urdhër të prokurorit të shtetit.  

 

Kur në institucionin profesional apo organet publike nuk ekziston ekspertiza përkatëse, eksperti 

me ekspertimin përkatës angazhohet dhe kompensohet nga fondet publike. Shpenzimet e ekspertit 

i shtohen shpenzimeve të procedurës.  

 

Eksperti zbaton ekspertimin pa vonesë dhe i dërgon prokurorit të shtetit me shkrim raportin e 

ekspertizës të kompletuar ashtu si atë e obligojnë dispozitat e këtij Kodi të procedurës penale.  

  

4.3.2 Raporti i ekspertit  

 

Sipas nenit 138 të KPP-ës raporti i ekspertit duhet të  përmban të dhënat, mbi:  

 

- Identitetin e ekspertit dhe të dhënat mbi hetimin;  

- Pyetjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me fajësinë ose pafajësinë e të pandehurit apo shkallën 

e dëmit të shkaktuar me vepër penale;  

- Përvojën dhe trajnimet e specializuara të ekspertit, arsyet pse këto janë relevante dhe sa është 

aktuale ajo përvojë apo ato trajnime;  

- Përshkrimin e provave që janë analizuar; 

- Përshkrimin e ekspertizës, përfshirë fotografitë relevante, vizatimet, tabelat përmbledhëse, 

radioskopinë, imazhet, rezultatet laboratorike ose të dhënat tjera shkencore apo teknike që 

janë të rëndësishme; 

- Shpjegimin se praktikat analitike janë kryesisht të pranuara në fushën e ekspertit ose kanë 

bazë shkencore apo teknike; dhe  

- Përfundimin që paraqet mendimin e ekspertit lidhur me pyetjet  ose që shpjegon përse nuk 

është arritur të jepen përgjigje në ato pyetje.  
 

Eksperti nuk shpreh ne raport mendimin e tij lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të pandehurit. 

Raporti i ekspertit i cili nuk është në pajtim me këtë nen nuk është i pranueshëm. Raporti i 

ekspertit i bashkëngjitet shkresave të lëndës. Raporti i ekspertit i zbulohet të pandehurit apo 

mbrojtësit të tij dhe të dëmtuarit jo më pak se pesë (5) ditë para fillimit të seancës për deklaratë në 
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procedurë paraprake nga eksperti, por jo më vonë se dhjetë (10) ditë pasi që prokurori i shtetit të 

ketë pranuar raportin e ekspertit.  

 

4.3.3 Urdhrat e nevojshëm për shqyrtimin e provave nga eksperti  

 

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.  

 

Analizat toksikologjike laboratorike të mostrave të viktimës mund të urdhërohen nga prokurori i 

shtetit.  

 

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 për ekzaminimin e lëndimeve trupore dhe 

ekzaminimi fizik.  

  

Mostrat e lartpërmendura të marra sipas urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake për marrjen e 

mostrës 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. 

  

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.  

 

4.3.4 Deklarata e ekspertit në procedurë paraprake  

 

Eksperti mund të thirret për të dëshmuar në seancës për marrjen e deklaratës në procedurë 

paraprake nëse:  

 

- Mendimi i dhënë në raportin e ekspertit mbështet përfundimin mbi fajësinë e të pandehurit;  

- Mendimi i dhënë në raportin e ekspertit mbështet përfundimin mbi pafajësinë e të pandehurit; 

- Mendimi i dhënë në raportin e ekspertit mbështet përfundimin që identifikon të pandehurin, 

viktimën ose personin tjetër që është i rëndësishëm për hetimin; ose  

- Mendimi i dhënë në raportin e ekspertit mbështet një përfundim që është i rëndësishëm për 

hetimin. 

 

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. Deklarata e ekspertit në procedurë paraprake merret në pajtim me rregullat e 

cilësdo deklarate të dhënë në procedurë paraprake nga dëshmitari. Eksperti merret në pyetje nga 

prokurori i shtetit, mbrojtësi, viktima dhe mbrojtësi i viktimave. Procesverbali, transkriptim ose 

incizimi i deklaratës i bashkëngjitet shkresave të lëndës.  
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4.3.5  Angazhimi i ekspertit nga i pandehuri  

 

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.  

 

I pandehuri mund të merr dhe të paguajë vetë për ekspertizë. Eksperti duhet të veprojë në pajtim 

me nenin 138 të këtij Kodi dhe prokurori i shtetit duhet të pranojë kopjen e raportit të ekspertit të 

mbrojtjes brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve nga përfundimi i saj.  

 

4.3.6 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 serishme në pyetje të ekspertëve, 

mund të kërkohet mendimi i ekspertëve tjerë.  

 

 

4.4 Analizat toksikologjike 

 

  

 
 

 

Çdo ekzaminim apo analizë  sipas kodit të procedurës penale në fjalë i nënshtrohet rregullave të 

ekspertizës dhe deklaratës së ekspertit. 

  

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.  

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 
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4.5  Ekzaminimi i lëndimeve trupore dhe ekzaminimi fizik  

 

 

 
 

Çdo ekzaminim apo analizë  sipas kodit të procedurës penale në fjalë i nënshtrohet rregullave të 

ekspertizës dhe deklaratës së ekspertit. 

 

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 të këtij 

KPP-ës, por nuk janë të detyruar për ta bërë këtë.  

 

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 të këtij Kodi.  

 

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 të KPP-ës.  
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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.  

 

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.  
 

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.  

 

Detyrimi mund të përdoret vetëm me urdhër të posaçëm të gjykatës.  

 

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 ri testim të urdhëruar nga gjykata.  

 

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.   

 

 

4.6 Analizat molekulare e gjenetike dhe analizat e ADN-së  

 

 
 

Çdo ekzaminim ose analizë e këtillë i nënshtrohet rregullave të ekspertizës dhe deklaratës së 

ekspertit sipas KPP-ës në fjalë. Gjykata mund të urdhërojë që materiali i siguruar me masat e 

caktuara ligjore 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. 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 dispozita e caktuar të KPP-ës.  
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Indi i marr qelizor mund të përdoret vetëm për identifikimin e ADN-së, siç është paraparë 

dispozita e caktuara ligjore të KPP-ës në fjalë. 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. 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.  Rezultatet nga ekzaminimi molekular dhe gjenetik i 

mostrave të siguruara sipas paragrafit 5. të këtij neni 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.  

 

 

4.7  Analizat psikologjike  

 

 
 

Çdo ekzaminim ose analizë e këtillë i nënshtrohet rregullave të ekspertizës dhe deklaratës së 

ekspertit si pas KPP-ës në fjalë.  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, por nuk është i detyruar për ta 

bërë këtë.  

 

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. 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 dispozita që e rregullojnë këtë materie.  
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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 dispozitat që e rregullojnë këtë materie.  

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.  

 

4.8 Analiza kompjuterike  

 

 
 

Çdo ekzaminim ose analizë e këtillë i nënshtrohet rregullave të ekspertizës dhe deklaratës së 

ekspertit sipas KPP-ës në fjalë. 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.  

 

Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër duhet të ketë arsimim, trajnim ose përvojë në 

analizat dhe kërkimin kompjuterik. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër nxjerrë raport 

ekspertimi me gjetjet e tyre, që do të përfshijë të dhënat e mëposhtme:  

 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 
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kundër humbjes së dosjeve, deshifrimit të dosjeve, rikthimit të dosjeve të fshira apo marrjen e 

të dhënave nga dosjet kompjuterike ose emalit; 

- Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër përshkruan rezultatet e kërkimit dhe i 

bashkëngjit kopjen elektronike të dosjeve kompjuterike që janë të rëndësishme për kërkimet.  

 

 

4.9 Analiza financiare  

 
Çdo ekzaminim ose analizë e këtillë i nënshtrohet rregullave të ekspertizës dhe deklaratës së 

ekspertit sipas KPP-ës në fjalë.  

 

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:  

 

- Nëse mjetet financiare janë dobi pasurore nga veprat e supozuara penale ose janë përdorur në 

kryerjen e veprave të supozuara penale;  

- 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;  

- Nëse mjetet financiare mungojnë për shkak të veprave të supozuara penale dhe, nëse është e 

mundur, mjetet dhe metodat e përdorura;  

- Dëmi material i shkaktuar nga veprat e supozuara penale; 

- Përfitimi material nga veprat e supozuara penale;  

- Shuma e tatimeve apo tarifave doganore që mund ti ketë detyrim i pandehuri; ose  

- Çdo çështje tjetër relevante për procedurën penale.  

 

Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër duhet të ketë arsimim, trajnim ose përvojë në 

analiza financiare apo në kontabilitet. Zyrtari i autorizuar i policisë ose eksperti tjetër nxjerrë 

raport ekspertimi me gjetjet e tyre.  

 

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:  

 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 

- Arkëtimi i shpenzimeve, po qe se shuma e tyre nuk ka qenë parathënë, bëhet në dobi të 

organit i cili që më parë ka paguar shpenzimet dhe ka bërë pagesën për ekspertët.  

 

 

4.10 Ushtrime  

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do t’iu ofrohen shembuj praktik, të cilët pas punës në grupe 

do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të fokusohen tek ekspertiza, 

pjesët esenciale të saj dhe përmbajtja e tyre, sipas dispozitave aktuale të ligjeve në fuqi etj. Nga 

pjesëmarrësit do të kërkohet ti përshkruajnë në një punim me shkrim pjesët esenciale të 

ekspertizës dhe përmbajtjen e tyre dhe më pas ti diskutojnë  ato edhe me pjesëmarrësit tjerë në 

trajnim.  

 

 

4.11 Përmbledhje  

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime për kuptimin dhe rëndësinë e ekspertimit dhe analizave 

sipas kodit të ri të procedurës penale të Republikës së Kosovës që ka gjetë aplikimin e tij prej 

01.01.2013, pastaj për mënyrën  se si ajo paraqitet, elementet esenciale të saj ,ekspertimet e 

gabuara, të rrejshmet dhe pasojat e përdorimit të rezultateve të tyre në procedurë penale, çmuarja 

e vlerës provuese të deklaratës së ekspertit  dhe vendi i kësaj në sistemin e provave në procedurën  

penale   bashkëkohore etj.etj.. 

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit kanë pasur rastin që njohuritë e veta për ekspertimin dhe analizat 

në procedurë penale ti zgjërojnë apo freskojnë duke i përsëritur ato, duke i krahasuar njohurit e 

veta me ato të pjesmarrësve tjerë dhe mësojnë detaje  për temat e përmendura në këtë sesion 

trajnues, rëndësinë e ekspertizës për vërtetimin e fakteve të caktuara në procedure dhe vlerën 

provuese të saj sipas dispozitave aktuale të Kodit të procedurës penale. Pjesëmarrësit  me këtë rast 

do të kenë mundësi gjatë gjithë kohës që të parashtrojnë pyetje për çështjet e ngritura në këtë 

sesion trajnues dhe mundë edhe vet kyçen dhe të japin kontributin dhe  komentet e tyre për këto 

çështje të prezantuara dhe ato që nuk janë prezantuar, por që kanë lidhje me këtë materie të 

paraqitur si në këtë ashtu edhe në sesionet e më hareshme trajnuese. 

 

 4.12 Përmbledhje e të gjitha sesioneve  

 

Njohuritë e fituara prej këtyre sesioneve të  mbajtura për “Ekspertimin dhe analizat në procedurë 

penale” pjesëmarrësve do tu shërbejnë që në të ardhmen këta pa problem ti  aplikojnë në praktikë  

në rastet që atyre do të iu paraqiten duke i punuar lëndët me të cilat në të ardhmen këta do të 

ngarkohen për ti punuar.  
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Hyrje 

 

Në këtë modul do të trajtohet fillimi i fazës së hetimit formal, përkatësisht siç është e njohur 

qëllimi i fazës së hetimit është ngritja e akuzës apo pezullimi i procedurës penale ndaj të 

pandehurit. Prezantimi do të përmban shpjegim të hollësishëm të dispozitave ligjore që 

rregullojnë këtë materie dhe gjithsesi do të jetë i begatuar edhe me disa shembuj praktik i cili do 

të jetë nxitës për diskutime aktive të pjesëmarrësve.  

 

 

Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zgjerojnë njohurit lidhur me rastet e shmangies së ndjekjes penale; 

- Dallimin mes pezullimit dhe pushimit të procedurës penale; 

- Analizojnë problemet dhe vështirësitë praktike të pezullimit dhe pushimit të procedurës 

penale. 

 

 

Metodologjia trajnuese 

 

Metodologjia që do të përdoret në këtë trajnim janë metoda të ndryshme. Fillimisht do të 

aplikohet metoda e prezantimit të temës nga ana e trajnuesit, duke vazhduar me metodën 

interaktive që  do të jetë e përshtatshme që ti nxisë pjesëmarrësit të zhvillojnë debat rreth temës që 

do të trajtohet.  

 

Kurse pjesa tjetër e trajnimit do të jetë e rezervuar që pjesëmarrësit të kyqen aktivisht në 

analizimin  e disa rasteve praktike të pushimit dhe pezullimit të procedurës penale dhe 

njëkohësisht përmes pyetjeve dhe debatit të paraqesin pikëpamjet nga këndvështrimi i tyre rreth 

temës së shtjelluar dhe implementimin në praktikë të njohurive të përfituara nga ky trajnim.   

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë trajnimit, duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të 

këtij programi. 
 
 

Burimet 

  

- Kodi i Procedurës Penale i Kosovës, (Kodi nr.04/L-123) Prishtinë, 01 janar 2013 

- HAJDARI Azem, Procedura penale – Komentar, Prishtinë, 2010 

- EJUP Sahiti & MURATI Rexhep, E drejta e Procedurës Penale, Prishtinë, 2013 

 
 

Përmbledhje 

 

Në këtë modul janë dhënë shpjegime dhe keni mundur të mësoni, rreth kuptimit të shmangies nga 

ndjekja penale përmes pezullimit dhe pushimit të procedurës penale. 
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1. Shmangia nga ndjekja penale sipas KPPK-së 

 

1.1  Hyrja 

 

Fillimisht është e rëndësishme të potencohet se shmangien nga ndjekja penale si formë e 

përfundimit ndjekjes penale është e paraparë në të gjitha legjislacionet bashkohore. 

 

Natyrisht edhe legjislacioni i mëparshëm e po ashtu edhe legjislacioni ynë aktual por ka paraparë 

këtë instititut tejet të rëndësishëm të procedurës penale e cila zhvillohet në kuadër të fazës së 

hetimit e që i përket kompetencës ekskluzive të prokurorit të shtëtit. 

 

 

1.2  Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Analizojnë mënyrat e shmangies nga ndjekja penale; 

- Identifikojnë problemet dhe vështirësitë praktike të shmangies së ndjekjes penale. 

 

 

1.3 Shmangja nga ndjekja penale sipas KPPK-së 

 

Shmangia nga ndjekja penale përkatësisht institutet juridike të pushimit dhe pezullimit të 

procedurës penale janë të parapara në pjesën e dytë të Kodit të Procedurës Penale, përkatësisht në 

kapitullin IX-të. Është e rëndësishme të potencohet fakti se KPPK, ka përcaktuar që pas fillimit të 

hetimit i njëjti zbatohet dhe mbikëqyret nga ana e prokurorit të shtetit, përkatësisht përgjegjës për 

zhvillim të hetimeve është prokurori i shtetit, kurse gjyqtari i procedurës paraprake është autoriteti 

i cili mbikëqyr hetimet205. 

 

KPPK po ashtu ka përcaktuar qartazi  se hetimet  janë të limituara në afat prej dy viteve nga koha 

e fillimit të hetimeve dhe se përjashtimisht hetimet në kushte të caktuar mund të zgjaten në 

rrethana specifike më së gjati edhe për gjashtë muaj të tjerë206, kjo gjithsesi pos faktit që paraqet 

risi është bredhë e justifikueshme që një i pandehur mos të mbetet pafundësisht duke u hetuar dhe 

njëkohësisht kjo paraqet një standard që është në harmoni edhe me vet standardet e të drejtave të 

njeriut. 

 

Po ashtu në kontest të kësaj dispozitat e KPPK-së ka përcaktuar se çdo tre (3) 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 ngritët aktakuza, që parasheh dispozitë 

imperativë se shqyrtimi i lëndës duhet të jetë i obligueshëm dhe për më tepër  ky shqyrtim ka për 

qëllim që të ngritë nivelin e shqyrtimit edhe tek kryeprokurori, që në fakt është e rëndësishme për 

dy çështje së pari se e ngritë përgjegjësinë e hetimeve në nivelin edhe të kryeprokurorit dhe së 

dyti paraqet një raport varësie përkatësisht hierarkie mes të prokurorit të shtetit dhe 

kryeprokurorit.  

  

Gjithsesi tema që po trajtojmë ka për fokus aspektin përfundimit të procedurës penale dhe kjo 

mund të bëhet në rastet kur pezullohet apo pushohet procedura penale e që këto raste kane disa 

                                                 
205 Neni 23 i KPPK-së 
206 Neni 159 par.2 i KPPK-së 
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ngjashmëri mes tyre, e qe po ashtu edhe dallime. Ngjashmëritë mes pushimit dhe pezullimit të 

hetimit janë se në të dy këto raste kemi përfundim të procedurës penale kurse dallimet konsistojnë 

në faktin se me rastin e pezullimit të procedurës penale me një forme ndalohen veprimet 

procedurale dhe të cilat varësisht prej rrethanave për të cilat pezullohen edhe mund të vazhdojnë, 

pra pezullimi ka karakter të përkohshëm deri në heqjen e pengesave për të vazhduar me ndjekjen 

penale. Kurse pushimi i procedurës ka të bëj me një pushim të përhershëm të procedurës e cila 

edhe përfundon hetimin. 

 

Gjatë këtij prezantimi, kandidateve do t’iu shpërndahet një aktvendim i pezullimit të hetimit dhe 

një aktvendim i pushimit të hetimit dhe të cilat do të jenë objekt i diskutimit nga ana e 

pjesëmarrësve.  
 
 

1.4 Përmbledhje 
 

Në përfundim të këtij punimi është e nevojshme që të potencohet se shmangia nga ndjekja penale 

ndaj të pandehurit është tejet e rëndësishme sidomos me Kodin e ri të Procedurës Penale meqë në 

të janë paraparë afate strikte për hapësirën kohore të zhvillimit të hetimit dhe se ky afat jep një 

siguri juridike edhe tek të pandehurit se nuk mundet që ndaj tyre të zbatohen hetime të pa 

limituara. 
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2. Pezullimi i hetimit sipas KPPK-së 

 

2.1 Hyrje 

 

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet pezullimi i ndjekjes penale sipas KPPK-së, kompetenca e 

Prokurorit të Shtetit për pezullimin e procedurës, rastete dhe mënyra e pezullimit të ndjekjes 

penale, pushimi i i ndjekjes penale sipas KPPK-së, kompetenca e Prokurorit të Shtetit për 

pushimin e procedurës dhe afatet, shkaqet dhe mënyra e pezullimit të ndjekjes penale. 

 

 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Analizojnë institutin e  pezullimit  dhe pushimit të procedurës penale; 

- Vlerësojnë rastet e pezullimit dhe pushimit të ndjekjes penale; 

- Analizojnë problemet dhe vështirësitë praktike të pezullimit dhe pushimit të procedurës 

penale. 

 

 

2.3 Pezullimi i hetimit sipas KPPK-së 

 

Pra siç u theksua edhe në pjesën hyrëse të këtij punimi, është në kompetencë të prokurorit të 

shtetit zhvillimi i hetimeve e që po ashtu edhe pezullimi i hetimeve në rastet kur plotësohen 

kushtet ligjore për këtë. Pezullimi i hetimit bëhet me aktvendim i cili duhet të jetë në formë të 

shkruar dhe atë në rastet kur i pandehuri pas kryerjes së veprës penale: 

 

- vuan nga një çrregullim ose paaftësi e përkohshme mendore; 

- nga ndonjë sëmundje tjetër e rëndë; 

- nëse i pandehuri është arratisur; 

- ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përkohësisht e pengojnë ndjekjen me sukses të të 

pandehurit. 

     

Para se të pezullohet hetimi, mblidhen të gjitha provat e mundshme lidhur me veprën penale dhe 

përgjegjësinë penale të të pandehurit, çka në fakt tregon se megjithatë prokurori i shtetit duhet që 

të i shfrytëzoj të gjithë mekanizmat tjerë me qëllim të mbledhjes së provave për të mos u 

ndërlidhur vetëm me të pandehurin.  

 

Prokurori i shtetit rifillon hetimin pas eliminimit të pengesave të cilat e kanë shkaktuar 

pezullimin, e që kjo është një situatë kur me rastin e eliminimit të pengesave e rifillon hetimin 

natyrisht po në atë stad ku edhe ka mbetur hetimi. 

 

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, kjo  paraqet një situatë kur prokurori i shtetit 

është i obliguar që gjatë tërë kohës të mbajë shënime në procesverbalin e hetimit, duke filluar nga 

faza e fillimit të hetimit pastaj veprimet e ndërmarra procedurale, rifillimin e  hetimeve dhe 

pushimin e tyre. 

 

Prokurori i shtetit pa vonesë e njofton gjyqtarin e procedurës paraprake për pezullimin, kjo 

paraqet një situatë normale me vet faktin se gjyqtari i procedurës paraprake njoftohet për fillimin 
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dhe zgjerimin e hetimit është e logjikshme që si mbikëqyrës  dhe kontrolluese i veprimeve të 

prokurorit të shtetit të njoftohet edhe për pezullim të hetimit. 

 

Dhe në fund koha derisa hetimi është pezulluar nuk llogaritet në kohën për zbatimin e hetimit, e 

as në kohën për parashkrimin e veprës penale, që është situata që kjo kohë është pasive dhe nuk 

ecë koha dy vjeçare për hetim penal e që po ashtu edhe e ndalon rrjedhjen e parashkrimit.  

  

 

2.4 Pushimi i hetimit sipas KPPK-së 

 

Gjithsesi ashtu siç është në kompetencë të Prokurorit të shtetit hapja dhe zhvillimi i hetimit po 

ashtu brenda kompetencës së tij është edhe pushimi i hetimit i cili mund të pushohet për disa 

arsye. 

  

Mund të themi lirisht se arsyeja më e shpeshtë e pushimit të hetimit është  në rastet kur, nuk 

ekziston dyshim i arsyeshëm që personi konkret e ka kryer veprën e tillë penale, e që këtu është e 

rëndësishme të theksohet fakti se prokurori i shtetit nuk ndërlidhet me kualifikimin ligjor të bërë 

sipas kallëzimit penal pra i njëjti mund ta rikualifikoj veprën penale, kurse në aktvendimin e 

pushimit të hetimeve  duhet që të shënohet se nuk është kryer vepra penale konkrete sipas 

kallëzimit penal e as ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Sa i përket rasteve tjera të pushimit të hetimit( kur ka kaluar afati i parashkrimit, vepra penale 

është përfshirë në falje ose në amnistinë e lëshuar para miratimit të kushtetutës së republikës së 

Kosovës ose  vepra penale është përfshirë në amnistinë e lëshuar para miratimit të kushtetutës së 

republikës së Kosovës ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përjashtojnë ndjekjen) janë të natyrës 

faktike dhe vetëm se duhet të përcaktohet se a ekziston ndonjë nga kushtet e përcaktuara.  

 

Pas pushimit të hetimit Prokurori i shtetit brenda tetë ditësh pas pushimit të hetimit e lajmëron të 

dëmtuarin për këtë fakt dhe arsyet për këtë dhe ky njoftim zakonisht bëhet duke i dërguar një 

kopje të aktvendimit të pushimit të hetimit e po ashtu për këtë njoftohet pa vonesë edhe gjyqtari i 

procedurës paraprake. Mënyra tjetër e pushimit të hetimit bëhet automatikisht me kalimin e afatit 

kohor nga neni 159 të këtij Kodi, e që edhe me këtë rast duhet që për këtë të njoftohen i dëmtuari 

dhe gjyqtari i procedurës paraprake. Në fund duhet potencuar faktin se pushimi i procedurës 

penale bëhet edhe në momentin kur vërtetohet se i pandehuri gjatë rrjedhës së procedurës ka 

vdekur. 

 

 

2.5 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi, pjesëmarrësve do t’iu shpërndahen aktvendime të pushimit dhe pezullimit 

të hetimit. Këto aktvendime në vete përmbajnë gabime të qëllimshme dhe se këto gabime do të 

diskutohen në dy grupe nga pjesëmarrësit të cilët do të identifikojnë gabimet dhe më pastaj do të 

diskutohet rreth këtyre gabimeve 

 

 

2.6  Përmbledhje 

 

Në këtë modul janë dhënë shpjegime dhe keni mundur të mësoni rreth kuptimit të pezullimit  dhe 

pushimit të ndjekjes penale dhe formave të pezullimit sipas legjislacionit tonë përkatësisht KPPK-

së. 
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1. Aplikimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë në sistemin juridiko penal të Kosovës 

 

1.1 Hyrje  

 

Instituti i marrëveshjës për pranimin e fajësisë në Kosovë, për herë të parë ka filluar të aplikohet  

me ndyshimin e Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale në vitin 2009. Me ndryshimin e nenit 

62 dhe 73 të Kodit Penal të Kosovës është lejuar mundësia për të drejtat e palës së dëmtuar për 

ushtruar kërkesën pasurore –juridike, në rast të marrëveshjës për pranimin e fajësisë dhe të drejten 

e të akuzuarit për tu përfaqësuar nga avokati mbrojtrës në të gjitha fazat e procedurës pavarësishtë 

nga lloji dhe pesha e veprës penale. Ndërsa në nenit 308 të Kodit të Procedurës Penale, ju kanë 

shtuar edhe 16 paragrafe të reja, lidhur me menyrën e aplikimit të marrëveshjës për pranimin e 

fajësisë, deri në zbatimin e saj përfundimtar. 

 

Gjatë trajnimit do të prezentohen edhe dallimet nga kodi i më parëshem dhe dispozitave të nenit 

233 të kodit të aplikueshëm. 

 

 

1.2 Objektivat trajnimit 

 

Në  përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të:  

 

 Analizojnë institutin e marrveshjes për pranimin e fajësisë 

 Identifikojnë subjektet e marrveshjes për pranimin e fajësisë 

 Vlerësojnë roli e prokurorit të shtetit në marrveshjen për pranimin e fajësisë 

 
1.3 Përkufizimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

 

Çka është marrëveshja për pranimin e fajësisë? 

 

Marrëveshja për pranimin e fajësisë është një akt i shprehejes së vullnetit të Prokurorit të shtetit 

në njerën anë dhe të pandehurit dhe mbrojtësit të tij në anën tjetër për të zgjidhur akuzën pa 

gjykim, në një mënyrë e cila është e shpejt, efikase dhe që mund të prodhojë përfitime të 

rëndësishme dhe të dëhirueshme si për prokurorin ashtu edhe për të pandehurin, ashtu që 

prokurori si shpërblim për këtë pranon disa favore për të pandehurin që ka të bëjë me llojin dhe 

lartësin e sanksionit penal, eventualisht tërheqjen e prokurorit nga ndjekja penale për vepra tjera 

penale të cilat nuk janë objekt i marrëveshjes.  

 

Pra marrëveshja për pranimin e fajësisë është një mjet efikas për zgjidhjen e shpejtë të rastëve,që 

sistemi drejtësisë penale të funksionoj në menyrë efikase. Ofron mjetin më të vlefshëm për 

zyrtarët e zbatimit të ligjit dhe prokurorët të cilët duan të marrin informata nga i pandehuri në 

përpjekje për të iniciuar raste më të rënda penale ndaj personave të cilet janë të perfishirë në 

veprimtari kriminale. 

 

Për efikasitetin e këtij instituti flet fakti së në SHBA 90% të rasteve penale kryhen me 

marrëveshje.  

 

Duke u nisur nga ky definicion i marrëveshjes për pranim të fajësisë Kodi i Procedurës Penale 

neni 233 par.1 ka përcaktu që në qdo kohë para ngritjës së aktsakuzës, prokurori i shtetit dhe 

mbrojtësi mund të inicojn procedurën për negocimin e marrëveshjes se pranimit të fajësisë, pra 
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Prokurori i shtetit ka autorizim që prej momentit të parnimit të kallximit penal, pas analizimit të 

tij dhe provave të prezantuara mund ti propozoj mbrojtësit dhe të pandehurit. 

 

Filimin e negocimit të marrëveshjes për akuzat  të cilat e ngarkojn të pandehurin, pastaj negocimi 

mund të filloj edhe pas ngritjës së aktakuzës dhe deri para përfundimit të shqyrtimit kryesor, në 

shkembim për pajtimin e prokurorit që ti rekomandoj gjykatës një dënim më të butë, por jo nën 

minimumin e përcaktuar ligjor ose minimumin e përcaktuar në paragrafin 7 të j nenit 233 ose 

konsiderime tjera në interes të drjtësisë siç është lirimi nga dënimi sipas nenit 234 të Kodit, kur i 

pandehuri bashkëpunon vullnetarisht, kur ky bashkëpunim rezulton me parandalimin e veprave 

tjera penale nga të tjerët apo ndekje e suksesshme të kryersve të tjerë të  veprave penale. 

 

 

1.4 Subjektet e marrveshjes për pranimin e fajësisë 

 
Subjekt i marrevshjes për pranimin e fajësisë jane: 

 

1. Prokurori i shtetit, 

2. I pandehuri dhe mbrojtësi i tij, 

3. Pala e dëmtuar dhe  

4. Gjykata. 

 

 

1.5 Inicimi i procedurës për negocimin e marrëveshjës për pranimin e fajësisë 

 

Procedurën për negocimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë e inicion Prokurori i shtetit prej 

momentit kur e pranon kallximin penal, pas analizimit të të të cilit  konkludon së në kallëxim 

penal ka prova që e mbështesin dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale, pra 

ka prova të majtushme për vërtetimin e fajësisë të të pandehurit. Prokurori i shtetit me shkrim e 

informon mbrojtësin dhe të pandehurin se mund të fillojn negociata, duke ja përshkruar faktet mbi 

bazen e të cilave e mbështet propozimin e tij dhe ofertën se çka mund të përfitoj i pandehuri nëse 

pranon ofertën e tij. 

 

I pandehuri kur nuk ka mbrojtës, dhe mbrojtësi i të pandehurit mund të iniciojnë procedurën e 

negocimit dhe kërkojn një takim paraprak për të përcaktuar kushtët për negocim, në të gjitha 

negociatat i pandehuri duhët të përfaqesohët nga avokati mbrojtës, neni 233 par.3 të KPK-së. 

 

Pas pranimit të kërkesës për takim parapark për negocim të marrëveshjes. Prokurori i shtetit 

fillimisht e informon kryeprokurorin e zyrës se tij, i cili pastaj i jep autorizimin me shkrim për 

mbajtjen e takimit për diskutim për pranimin e fajësisë. 

 

 

1.6 Roli i Prokurorit të shtetit në negocimin e marreveshjës për pranimin e fajësisë 

 
Me kodin e procedures penale prokurorit të shtetit i është dhënë një autorzim shumë i madh për 

ndjekjen dhe hetimin e veprave penale, ashtu që autorizimet për zhvillimin e hetimeve mbesin në 

tërësi në kompetencë te prokurorit shtetit.Prokurori është pjesmarrësi më i rëndesishem në 

procesin e  negocimit të marrëveshjës për pranimin e fajësisë, sidomos ky rol manifestohet në: 

 

 vendos tempon e rastit, 

 udhëheq vendim- marrjen 
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 të nxit të pandehurin dhe avokatin e tij të kërkojnë negocim për pranim të fajësisë, 

 që për deshmitarin bashkëpunues të rekomandoj gjykatës një denim më të butë varësisht 

nga ndihma. 

 

 

1.8 Ushtrime  

 
Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit të kenë mundësin që përmes rasteve studimore të diskutojnë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

problemet rreth aplikimit në praktik të ketij instituti, duke diskutuar metodat e negocimit dhe 

hartimin e formave të marrëveshje për rastet praktike. 

 

Pjesmarrësit do të ndahen në grupe dhe do të kenë mundësin që të hartojnë marrëveshjet dhe 

prezentimit të tyre në gjykatë.  
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2. Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

 

2.1 Hyrje 

 

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet procedura e negocimit të marveshjes për pranimin e fajësisë, 

pozita e palës së dëmtuar, përmbajtja e kësaj marrveshje si dhe rekomandimi i dënimit. 

 

 

2.2  Objektivat e trajnimit 

 
Në  përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të:  

 

 Analizojnë se si negociohet marrveshja për pranimine fajësisë, 

 Vlerësojnë pozitën e palës së dëmtuar, 

 Hartojnë e marrveshjn për pranimin e fajësisë, 

 Zbatojnë drejtë dispoziatat lidhur me rekomandimin e dënimit. 

 

 

2.3 Si negocohet marrveshja për pranimin e fajësisë 

 

Para se të të fillohët negocimin dhe takimi me avokatin dhe të pandehurin, prokurori vlerëson 

rastin sidomos. 

 

- cilat janë  anët e forta  të rastit, si qëndron qështja e provave ne shkresat e lëndes, 

- cilat janë dobësit, cilat janë provat mbi bazen e të cilave nuk janë të mjaftueshme për të 

bindur të pandehurin për pranimin e fajësisë, apo disa prova që nuk janë shumë të forta. 

- a keni dëshmi të mjaftueshme, a janë dëshmitarët tuaj kredibil dhe në gjendje të 

deshmojnë, dhe 

- a jeni gati të vazhdoni tutje nëse i pandehuri refuzon ofertën  e  Prokurorit, prandaj të 

gjitha këto duhet vlerësuar paraprakisht para se të fillohën negociatat. 

 

 

 Para takimit  prokurori duhët të pregadit ofertën për për pranim sidomos:   

 

- konceprtin e leverdisë, çka mund ti ofrosh ligjerishtë të pandehurit që do të shtyenit atë të  

pranoj oferten tuaj dhe ti ofrohët informata të vlefshme lidhur me leverdin e akuzës dhe 

lëverdin e denimit të propozuar dhe lëverdit tjtëra varësisht nga rasti. 

 

Prokurori duhët të përcaktoj metodën e prezentimit të marrëveshjes para të pandehurit dhe 

avokatit mbrojtës si është kyer vepra, pasojat e saj, sjellja e të pandehurit dhe si metod nganjihëre 

adresimi i frikës, dhe se cilat mund të jenë pasojat nese nuk pranon marrëveshjen. 

 

Nëse i pandehuri dhe mbrojtësi i tij pranojn oferten e prokurorit, atëhere prokurori duhet të 

pregadisë se si do të aplikohët procesi i bashkëpunimit me të pandehurin, procesi i fshehtësisë 

nese i pandehuri është dëshmitarë bashkëpunues ose ka marrë obligim për bashkëpunim lidhur me 

pengimin e kryerjës së vepres penale apo parandalimit të kryerjs së saj, çështja e viktimave, 

pregaditja e rastit për gjykat, përcjellja e rastit prej pranimit deri në gjykim dhe përgjigjia e 

shpejtë për çdo problem që mund të paraqitet. 
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Nëse i pandehuri dhe avokati mbrojtës refuzojnë marreveshjen, prokurori duhët të pregaditet se si 

duhet ta prezentoj rastin metej në gjykatë, duke siguru prova të forta për prezentimin e rastit. 

 

 

2.4 Pozita e palës së dëmtuar 

 
Nëse prokurori i pandehuri dhe Avokati mbrojtës arrijn marrëveshjen për pranimin e fajësisë, 

prokurori ka detyrim ligjor që të njoftoj palën e dëmtuar konform nenit 233 par.8 të KPK-së, se 

është arritur marrëveshja me të pandehurin dhe mbrojtësin e tij, nëse i dëmtuari paraqet kërkesë 

pasurore juridike që rrjedh nga kryerja e veprës penale, marrëveshja mbi pranimin e fajësisë duhet 

të adresoj kërkesen e të demtuarit, të dëmtuarit duhët ti jepet rasti që ti paraqesë deklartaë 

gjykatës  mbi kërkesën pasurore juridike, para se gjykata të pranojë marrëveshjen mbi pranimin e 

fajësisë.Kur i pandehuri merr pjesë si dëshmitarë bashkëpunues, prokurori siguron që kërkesa 

pasurore juridike  e të dëmturit të trajtohet me marrëveshje. Pala e dëmtuar merr pjesë në 

shqyrtimin gjyqësor kur shqyrtohet marrëveshja për pranimin e fajësisë. 

 

 

2.5 Marrëveshja për pranimin e fajësisë 

 
Marrëveshja për pranimin e fajësisë përmban: 

 

 pikat e aktakuzës për të cilat i pandehuri pranon fajsinë, 

 nëse i pandehuri pranon të bashkepunojn,mëyrën e bashkëpunimit, 

 të drejtat nga të cilat hiqet dorë, 

 përgjegjësia e të pandehurit për kompenzimin e demit  dhe konfiskimi it ë gjitha pasurive 

të cilat i nenshtrohën konfiskimit sipas ligjit të përfituar me VP, dhe 

 rekomandimin e dënimit. 

 

 

2.6 Rekomandimi i denimit  

 
Të rekomandimi i dënimit prokuria duhet ti përmbahet nenit 233 par. 7 ku  e detyron prokurorin 

që rekomandimi i dënimit të jetë si në vijim: 

 

 për marrëveshjen të arritur në shqyrtimin gjyqësor dënimi të jetë 90% e minimumit të 

përcaktuar për atë VP 

 për marrëveshjen e arritur para shqyrtimit gjyqësor, dënimi rekomandohet së paku 80% të 

minimumit të përcaktuar, 

 për marrëvehjen e arritur para shqyrtimit gjyqësor, në rastet kur i pandehuri merr pjesë si 

dëshmitarë bashkëpunues dhe siguron prova në procedurë penale, i pandehuri mund të 

dënohët së paku 60% të minimumit të dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të 

kodit penal, 

 për marrëveshjen e arritur para shqyrtimit gjyqësor, në rastet kur i pandehuri merr pjesë si 

dëshmitarë bashkëpunues në hetim të fshehtë dhe siguron prova në procedure i pandehuri 

mund të denohët së paku 40% të minimumit të dënimit të përcaktuar me kodin penal. 

 Pasi që të arrihët marrëveshja prokurori i çështjeës ia dërgon kryerprokurit se pajtohet ai 

me kushtet e marrëveshjes dhe a është i pajtimit që të njejten ta nënshkruaj, siç e 

parashohin dispozitat ligjore. 
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2.7 Ushtrime  
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problemet rreth aplikimit në praktik të ketij instituti, duke diskutuar metodat e negocimit dhe 

hartimin e formave të marrëveshje për rastet praktike. 

 

Pjesmarrësit do të ndahen në grupe dhe do të kenë mundësin që të hartojnë marrëveshjet dhe 

prezentimit të tyre në gjykatë.  
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3. Marrëveshjes për pranimin e fajësisë në gjykatë 

 
3.1 Hyjre  

 

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet prezantimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë në gjykatë, 

shqyrtimi gjyqësor sipas marrëveshjës për pranimin e fajësisë dhe sistemet juridike që aplikojnë 

këtë institute. 

 
 
3.2 Objektivat trajnuese 

 

Në përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të:  

 

- Zgjerojnë njohurit rreth instituti të marrveshjes për pranimin e fajësisë; 

- Aplikjonë marrveshjen për pranimin e fajësisë; 

- Analizojnë sistemet juridike që aplikojnë këtë institut. 

- Hartojnë marrveshje për pranimin e fajësisë 

 

 

3.3 Prezentimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë në gjykatë 

 

Pas nënshkrimit të marrevshjes për pranimin e fajësisë,pa vonesë  prokurori e njohton Gjykaten 

dhe i propozon që të caktoj seancën për shqyrtimin e marrëveshjës.Bashkë me marrëveshjën 

Gjykatës i dërgohët deklarata e të pandehurit permës të cilës deklarohet se e ka pranuar fajsinë për 

të gjitha pikat e aktakuzës,se qeshtjën e ka diskutuar me avokatin e tij mbrojtës, se është i 

vetëdijshem për pasojat e pranimit të fajësisë, se heq dorë nga të drejtat e tija ne procedure, duke 

përfshi edhe të drejtën në ankesë. 

 

Pas caktimit të seances për shqyrtim të marrëveshjës,detyrë e Prokurorit është që të njejten ta 

mbroj para gjykatës dhe me aftësit e tij duhet ta bind gjykatën se pse duhet pranuar marrëveshjen, 

duke i parashtruar faktët fillimishtë se i pandehuri ka kryer vepren penale dhe se akuzat ndaj tij 

janë të provuara me prova,pastaj se me të pandehurin kanë nenshkruar marrëveshjen e propozuar, 

duke e njoftuar së për këtë e ka njohtuar edhe palen e demtuar duke e njohtuar edhe për kërkesën 

pasuroro-juridike. 

 

 

3.4 Shqyrtimi gjyqësor sipas marrëveshjës për pranimin e fajësisë 

 
Pas dakordimit dhe nenshkrimit të marrëveshjës për pranimin e fajësisë nga Kryprokuri i 

Prokurisë Themore, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij, prokurori i çështjës, I’a  dërgon gjykatës 

kërkesën për shqyrtimin e marrëveshjës, duke bashkangjitur kësaj kërkese, mrrëveshjen, 

deklaraten e të pandehurit, aktakuzën dhe provat nga shkresat e lëndës. Gjykata me rastin e 

pranimit të marrëveshjës, e cakton shqyrtimin fillestar për shqyrtimin e marrëveshjës dhe i fton 

palët prokurorin, të pandehurin dhe mbrojtësin e tij, si dhe palën e dëmtuar. 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit nëse duhët pranuar apo jo marrëveshja për pranimin e fajësisë, merr në 

pytje të akuzuarin, avokatin e tij dhe prokurorin e shtetit dhe të përcaktoj: 

- nëse i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 
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- pranimi i fajësisë është bërë vullnetarishtë nga i pandehuri pas konsultimeve me 

mbrojtësin e tij,ose nëse i pandehuri ka qenë i detyruar apo shtërnguar në ndonjë menyrë 

për ta pranuar fajsinë, 

- pranimi i fajësisë a mbeshtetet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret të cilat 

paraqiten në aktakuz, si dhe provat tjera, si deklaratat e dëshmitarëve të pranuara nga i 

pandehuri apo prokurori,dhe  

- nuk ekziston asnji nga rrethanat  eparapara ne nenin 253 par.1 dhe 2 të KPPk-së. 

 

Nese gjykata nuk bindet se janë përmbushur të gjitha këto kushte të parapara në paragrafin 18 të 

nenit 233,gjykat refuzon marrëveshjen dhe rasti vazhdon në procedure të rregullt ashtu siq 

parashef kodi.  

 

Në ketë rast roli i prokurit të shtetit është jashtëzakonishtë i madh, sepse duhët ta bind gjykatën që 

ta pronoj marrëveshjen, duke argumentuar me prova dhe se cilat prova janë bindëse se i akuzuari 

ka kryer veprën penale. 

 

Nese gjykat bindet për faktet dhe se i akuzuari i ka kuptuar pasojat e pranimit të fajësisë, atëhere e 

pranon marrëveshjen dhe shqipton dëimin. 

 

Sipas kodit të procedurës penale kemi dy forma të pranimit të fajësisë nga i pandehuri, e para 

sipas marrëveshjës për pranimin e fajësisë dhe e dyta gjatë shqyrtimit të parë fillestar sipas 

aktakuzës por pa marrëveshje nga neni 247 dhe 248, kur kemi një aktakuzë të rregulltë.Në keto 

raste kërkohët edhe mendimi i prokrorit të shtetit,mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 

 

Gjykata nuk është e obliguar që ti përmbahet rekomsandimit të denimit, ketë çështje duhet ti 

shpjegohet të pandehurit, nëse rekomandimi është variabil psh.nga 7 deri në 10 vite,gjykata ka të 

drejetn që mbrenda kesaj periudhe kohore ti shqiptoj denimin. 

 

3.5 Sistemet juridike të cilat e aplikojnë ketë institut 

 

Gjatë përvojës time dhe vizitave dhe rasteve studimore që kam patur 2 herë në SHBA, si dhe në 

bazë të literatures që kam lexuar lidhur me zbatimin në praktik të këtij institute, SHBA dhe 

Anglia janë dy vende ku është djepi i marrëveshje për pranimin, ku psh në SHBA 90% të rasteve 

penale zgjidhen me marrëveshje.  

 

Në sistemin kontinental Europian Italia e para ka pranua marrëveshjen për pranimin e fajësisë  në 

vitin 1998, pastaj Gjermania, Franca nga viti 2004. 

 

Nga vendet e rajonit gati të gjitha shtetet e aplikojnë marrëveshjen si Kroaci, Bosna, Maqedonia, 

Serbia pastaj Shqipëria në një formë tjetër përmes gjykimit të shkurtar ku i pandehuri pajtohët që 

ti shqiptohët 1/3 e dënimit, ndësa denimet me burgim të përjetëshëm zëvendësohet me dënim me 

burg deri në 25 vjetë. 

 

3.6 Ushtrime  
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problemet rreth aplikimit në praktik të ketij instituti, duke diskutuar metodat e negocimit dhe 

hartimin e formave të marrëveshje për rastet praktike. Pjesmarrësit do të ndahen në grupe dhe do 

të kenë mundësinë që të hartojnë marrëveshjet dhe prezentimit të tyre në gjykatë.  
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Hyrje  

 
Duke pasur parasysh që vepra e Kundërvajtjes është vepër që kryhet në shumë lëmi, dhe rrëndësin 

e tyre, kohën e kufizuar për trajnim, gjatë këtij sesioni do të synoj që pjesëmarrësit të njoftohen 

me veprën e Kundërvajtjes, dallimin me veprat e tjera, parimet e veprës dhe përcaktueshmërinë e 

veprës Kundërvajtëse me dispozita në fuqi. 

 

Pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me veprën e Kundërvajtjes, çka e dallon nga veprat 

tjera, dhe cilat janë elementet e përbashkëta me veprat tjera  

(vepra penale, delikti ekonomik etj.). 

 

Gjithashtu pjesëmarrësit  do të njoftohen me parimin e ligjshmërisë, dhe rëndësinë e tij në 

përkufizimin e veprës së Kundërvajtjes. 

 

 
Objektivat trajnuese           
 
Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Njoftohen me veprën e kundërvajtjes; 

- Dallimin në mes veprës kundërvajtëse dhe asaj penale; 

- Analizojnë aktet ligjore dhe nënligjore, në të cilat mund të përcaktohet vepra e 

Kundërvajtjes; 

- Zbatojnë drejtë  procedurën e kundërvajtjes; 

- Identifikojnë organet për paraqitje te kërkesës për zhvillim të procedurës Kundervajtëse; 

- Dallojnë llojet e aktvendimeve të kundërvajtjes. 

 
 
Metodat e të shpjeguarit  
 
Gjatë këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike të përcjella me shembuj praktik. Pjesëmarrësve do t’iu jepen shembuj 

praktik, ashtu që pasi që ata të ndahen në grupe, ta studiojnë rastin, të japin mendimin e tyre 

lidhur me atë se çka është vepra e Kundërvajtjes, cilat janë elementet e veprës Kundërvajtëse. Në 

këtë mënyrë secili nga pjesëmarrësit do të jetë i familjarizuar me temën e shpjeguar dhe do të jetë 

aktivë gjatë gjithë kohës, duke marr pjesë në diskutime me pjesëmarrësit tjerë dhe me vetë 

prezantuesin pas çdo prezantimi dhe ushtrimi. 

 

 
Pritjet nga pjesëmarrësit  

 
Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë orës, duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të 

këtij programi. 

 

Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe sugjerime 

gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi. 

 

Ata do të angazhohen në aktivitete të ndryshme si diskutime, debate, punë në grupe, do të merren 

me raste për studim etj. 
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Burimet  

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar nga Ligjëruesi edhe nga:  

 

- Kushtetuta e Republikës se Kosovës  

- Kodi Penal i Republikës së Kosovës  

- Ligji mbi Kundërvajtjet KSAK- 1979 

- Aviani.D Kundërvajtjet, Split 2009 

- LexLegis, përmledhja e ligjeve mbi Kundërvajtjet, Prishtinë 2012  

- Dr. A.Ristov. N.Vujinovic. E drejta e Kundërvajtjes, Prishtinë 1963  

- Interneti 

 

 
Përmbledhje  

 

Në këtë modul diskutimi qendrorë bëhet rreth qëllimit të modulit, objektivat trajnuese, metodat e 

të shpjeguarit, pritjet nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të cilat mund të mësohet nga Ligji 

mbi Kundërvajtjet.  

 

Gjithashtu gjatë këtij moduli janë marr edhe sugjerime nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të 

shpjeguarit dhe shtjellimit te moduleve në përgjithësi në vazhdimësi. 
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1. Vepra e Kundërvajtjes, procedura e kundërvajtjes dhe aktvendimi mbi kundërvajtjet 

 
1.1 E drejta e kundërvajtjes 

 

E drejta e kundërvajtjes nënkupton tërësi normash te rregullave juridike me te cilat përcaktohen 

kundërvajtjet dhe sanksionet për këto kundërvajtje. E drejta e kundërvajtjes është pjese e së 

drejtës publike te shtetit te caktuar (JUS PUBLIKUM) e qe ai shtet paraqet te drejtën e tij për 

dënimin e kundërvajtjes (JUS PUNIENDI). 

 

Shteti Kroat me një përkushtime të veçanta studion të drejtën e kundërvajtjes, bazuar në shume 

analistë e një prej tyre Prof. Dr. Damin Avijani të drejtën e kundërvajtjes e ka trajtuar ne kuadër te 

se drejtës administrative, duke i përcaktuar kundërvajtjes si cenim i rendit publik, disiplinës 

shoqërore, pra vlerave shoqërore që nuk përcaktohen në kodin penal, ose ligjet e tjera ku 

përcaktohen veprimet e dënuara. 

 

Dhe nëse këto vlera shoqërore (Rendi publik, disiplina etj.) nuk janë të mbrojtura me kodin penal 

ku janë të përcaktuara veprat penale, atëherë as çështjet e kundërvajtës nuk mund te jene pjesë e 

veprave penale ne kuptim te ngushte, bazuar ne ketë teori kundërvajtjet përcaktohen si cenim i 

atyre ligjeve ose dispozitave te tjera nen ligjore, mbrojtja e te cilave është ne kompetencë te 

organeve administrative. Kuptimi i „rendit publik“ si pjese përbërëse e kundërvajtjes sipas  

përfshin disiplinimin e personin fizik dhe juridik në lëmine tatimore, sigurisë se qarkullimit, 

shëndetësisë, veprimtarisë komunale, doganës etj, ku administrata ka shtrirje në lëmin e 

kundërvajtjes ose, bazuar në zhvillimin e procedurës kundërvajtës dhe duke nxjerr aktvendim mbi 

kundërvajtje, ose vetëm duke i kryer disa veprime procedurale kundërvajtës në divizionet e 

kundërvajtjes. 
 

 

1.2 Përkufizimi i se drejtës së kundërvajtës dhe së drejtës penale 

 

E drejta e kundërvajtjes përkufizohet si rregulla juridike me të cilën përcaktohen: 

 

- Kundërvajtjet; 

- Bazat për përgjegjësinë kundërvajtje; 

- Sanksionet për kundërvajtje; 

- Kushtet për përcaktimin dhe shqiptimin e sanksioneve për kundërvajtje, 

- Procedura e kundërvajtjes 

 

 

1.3 Procedura për ekzekutimin e aktvendimit 

 

Me përkufizimin e së drejtës së kundërvajtës është përcaktuar objekti i së drejtës së kundërvajtës, 

e që përmbajtja gjendet ne pjesën materiale të së drejtës së kundërvajtës, procedurën e 

kundërvajtës dhe ne procedurën e ekzekutimit tëvendimeve. Kundërvajtja ne lëmin penal në disa 

sisteme te se drejtës, konsiderohet pjesë e së drejtës penale, dhe ndahet në tri pjesë, pjesën: 

materiale, procedurale dhe ekzekutuese. Si formë e veprimeve kriminele, kundërvajtjet në teori 

definohen si veprim i dëmshëm shoqëror i kundërligjshëm i orientuar kundër interesit publik ose 

rendit publik, dhe disiplinës së përgjithshme shoqërore. 
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Andaj duke folur për raportin në mes të drejtës penale dhe drejtës së kundërvajtës  mund të 

konkludojmë se:  

 

E drejta penale përmban norma që kanë te bëjnë me veprën penale, kryesit e veprës penale, 

përgjegjësinë e kryesit, sanksionet penale dhe mënyrën e ekzekutimit e këtyre normave. 

 

E drejta e kundërvajtjes si shkencë e pavarur juridike aplikon parimet, institutet dhe kushtet me 

prejardhje ne te drejtën penale. 

 

Dallimi në aspektin kuantitativ në mes të këtyre dy të drejtave është se: e drejta penale studion 

dhe rregullon deliktet e formës me të rend (veprën penale), ndërsa e drejta e kundërvajtjes studion 

dhe rregullon deliktet e formës me te lehtë (kundërvajtjet). 

 

Dallimi kualitativ konsiston në formën dhe përmbajtjen e deliktit që e rregullojnë këto të drejta, 

por ekzistojnë edhe raste kufitare të përafërta. 

 

 

1.4 Vepra e kundërvajtjes 

 

Çështje themelore e se drejtës kundërvajtës është edhe vepra kundërvajtës. Varësisht nga kënd 

vështrimi kundërvajtjet  definohen në disa aspekte, dhe atë në aspektin social, si akt të njeriut, në 

aspektin juridik-formal, vepra kundërvajtës në kuptim objektiv-subjektiv si dukuri historike, etj.  

 

Duke e vështruar veprën e  kundërvajtjes  si dukuri historike vlerësohet se kjo vepër e ka përcjell 

shoqërinë njerëzorë gjate gjithë historikut te saj deri me sot. Ashtu siç është zhvilluar shoqëria 

është zhvilluar edhe vepra kundërvajtës  me te gjitha elementet qe i ka sot, por me ndryshim 

vetëm ne emërtimin e saj.  

 

 

1.5 Elementet e veprës së kundërvajtjes 

 

Elementet e veprës kundërvajtjes  janë:  

 

- Veprimi – mosveprimi i njeriut me pasojë; 

- Përcaktueshmëria e veprës kundërvajtës me ligj ose akte nën ligjore; 

- Kundërligjshmëria e veprës kundërvajtës; 

- Rrezikshmëria shoqërore; 

- Fajësia 

 

Të gjitha këto elemente janë te natyrës  themelore dhe mos ekzistimi i cilit do prej tyre 

pamundëson ekzistimin e veprës kundërvajtës. 

 

Këto janë elementet e përgjithshme te veprës së kundërvajtës, por çdo vepër e kundërvajtës 

posedon elementet e posaçme e që nënkuptohet tërësia e elementeve te veçanta te çdo vepre të 

kundërvajtës qe e karakterizon qenien e veprës, format e veprimit ose mos veprimit. Elementet e 

veçanta përcaktohen me normat e veçanta juridike - kundërvajtës dhe këto elemente e formojnë 

figurën e veprës së kundërvajtës, dhe janë te karakterit objektiv dhe subjektiv. 
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1.6 Elementet e karakterit objektiv  

 

- Mënyra e kryerjes së veprës së kundërvajtës; 

- Mjeti me të cilin kryhet vepra kundërvajtës; 

- Vendi i kryerjes së veprës kundërvajtës; 

- Koha e kryerjes se veprës kundërvajtës; 

- Cilësitë personale të kryerësit dhe viktimës; 

- Marrëdhëniet personale të kryerësit me viktimën; 

- Rrethanat personale të kryerësit të veprës. 
 

1.6.1 Elementet e karakterit subjektiv 

 

- Fajësia; 

- Motivet e veprës së kundërvajtës. 

 

 

1.7 Vepra penale  

 

Nocioni i veprës penale në teorinë e së drejtës penale ballafaqohet me mendime  të ndryshme. 

Gjithashtu sikur edhe vepra kundërvajtës varësisht nga kënde vështrimi vepra penale, mund të 

kuptohet si fenomen social  e që është sjellje e njeriut (veprim apo mos veprim) e cila është në 

kundërshtim me interesat e shoqërisë, me që sulmohen vlerat  ma vitale të njeriut me të cilat 

trazohet harmonia e raporteve shoqërore. Ndërsa vepra kundërvajtës shikuar si sjellje e individit 

qe është në kundërshtim me ekzistencën e harmonisë shoqërore, kryesisht drejtohet në cenim e 

rendit dhe qetësisë publik. Nga definicioni i të dy veprave shikuar në aspektin social mundë të 

konkludoim se vepra penale sulmon vlerat ma vitale të njeriut, pa mbrojtjen e të cilave nuk mund 

të funksionojë raportet shoqërore si duhet. Ndërresa, vepra e kundërvajtjes  cenon rendin dhe 

qetësinë publike. 

 

Si veprim i njeriut vepra penale dhe vepra kundërvajtës definohet si mos pajtim i personave te 

caktuar me normat në fuqi, e që shprehin vetitë e tyre, temperamentin e tyre etj. Si dukuri 

historike, kanë prejardhje të përbashkët qysh nga e drejta Romake. Në aspektin formal juridik  

nënkuptonin dukuri negative që shkaktoni pasoja juridike në botën e jashtme, nga të dy veprimet 

kundërligjorë. Bazuar në të lartcekurën teoritë e vjetra Gjermane duke bërë dallimin në aspektin 

material ne mes tëveprës penale dhe veprës kundërvajtës ne lëmin penal theksojnë, se me veprën 

penale nënkuptojmë cenim te rendit juridik ndërsa me kundërvajtje delikte për mos dëgjueshmëri. 

Kundërvajtjet si cenim i lehtë i të mirave materiale ballafaqohen me sanksione te buta të 

shoqërisë, ndaj kryesve, ndërsa kryesit e veprës penale ballafaqohen me sanksione rigoroze. 

Andaj dallimi në mes të këtyre dy veprave bëhet ne rregulla me te cilat përcaktohen, veprat penale 

dhe vepra kundërvajtës në lëmin penal, ne trupa gjykues që e zhvillojnë procedurën ne rregullat 

procedurale, ne mënyrën e ekzekutimit te sanksioneve. etj. Praktikisht, ligjvënësi e bene 

përcaktimin se cilat veprime janë kundërvajtje  dhe cilat veprime janë vepra penale, dhe nga kjo 

konkludohet se ligjvënësi përcakton se cilat vlera shoqërore mbrohen me kundërvajtje cilat me 

vepër penale. Kundërvajtja kryhet me veprim dhe mos veprim. Është e mjaftuar pakujdesia qe 

kryesi te jetë përgjegjës për kundërvajtje, për pos nëse kërkohet vetëdija e kryesit për ekzistime te 

veprës. Këto parime janë te përbashkëta. Te tentativa ekziston dallimi me që të vepra e 

kundërvajtës tentativa për kryerjen e ndonjë vepre kundërvajtës  nuk është kundërvajtje. 
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Vepra Penale 

 

- Dallimi në objektin e së drejtës; 

- Ligji penal; 

- Forma me e rëndë e delikteve; 

- Vendimet nxjerrën ekskluzivisht nga organet gjyqësore; 

- Sanksionet me rigoroze dhe të llojeve të ndryshme. 

 

Kundërvajtjet  

 

Objekt studimi kundërvajtja; 

 

- Ligji mbi kundërvajtjet; 

- Forma e lehtë e delikteve; 

- Përcaktohen me ligje dhe akte të tjera nën ligjore; 

- Vendimin e nxjerr gjyqtari për kundërvajtje, e për disa vepra organi i autorizuar me ligj; 

- Sanksionet janë më të buta si nga lloji ashtu edhe nga qëllimi. 

 

Duke analizuar dallimet e paraqitura konkludojm se kundërvajtjet paraqesin veprimet e 

dënueshme me të cilat dënohet rendi publik, disiplina shoqërore ose vlerat tjera te imta shoqërore, 

e që nuk mbrohen me ligjin penal dhe ligjet e tjera.  

 

Kundërvajtjet përmbajnë tri elemente kryqësore: 

 

- Përcaktohet me ligj ose akt e tjera nën ligjore; 

- Dënimet dhe sanksionet tjera mund të aplikohen vetëm nëse janë të parapara me ligj apo 

dispozita tjetër të bazuar ne ligj;  

- Kundërvajtja dhe sanksioni kundërvajtës duhet të jenë të përcaktuara para se kryesi ti ketë 

kryer.  
 

Ekzekutimi i sanksioneve kundërvajtës nuk e rrezikojnë zhvillimin ekonomik dhe politik të 

sistemit shoqëror - juridik, por dëmi i cili shkaktohet me kundërvajtje pasqyrohet në:  

 

- Prishjen e rendit dhe qetësisë publik; 

- Cenimin e disiplinës shoqërisë; 

- Pengimi ne kryerjen e funksioneve shtetërore. 

 

Teorikisht kundërvajtjet janë: 

 

- Shoqërisht të dëmshme;  

- Të kundërligjshme; 

- Veprim i gabuar; 

- Drejtuar kundër interesit publik të shoqërisë dhe shkeljes së rendit publik; 

- Nuk e rrezikojnë drejt për së drejti bazën ekonomike dhe politike të shoqërish dhe sistemin 

politik;  

- Rrezikojnë rendin publik në aspektin e prishjes së rendit dhe qetësisë publik, cenojnë 

disiplinën shoqërore, dhe pengojnë në kryerjen e funksionit të organeve të ndryshme; 

- Cenojnë rregullat konkrete; 

- Procedura fillon sipas detyrës zyrtare ose bazuar në kërkesën e personit të dëmtuar.  
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Definicioni ligjore  

 

Kundërvajtja  është veprim i kundër ligjshëm i përcaktuar: 

 

- Veprim i kundërligjshme; 

- I rëndësishëm veprimi dhe jo pasoja; 

 

Çdo kundërvajtje ka karakteristikat e saja të veçanta. 

 

Elementet bazike konstituive: 

 

- Veprimi kundërvajtës; 

- Përcaktimi ne dispozita ligjore, nën ligjore; 

- Kundërligjshmëria; 

- Fajësia. 

 

Secili nga këto elemente e ka rëndësinë e vet dhe nëse njeri nuk ekziston nuk ka vepër 

kundërvajtës. Kundërvajtjet e veçanta i kane edhe elementet e veçanta qe i dallojnë kundërvajtjet. 

 

Veprimi 

 

Veprimi apo mos veprimi i kundërligjshëm me te cilin cenohet rendi juridik, dhe i cili si i pa 

lejuar është i sanksionuar me sanksione kundërvajtës. 

 

Mënyra e kryerjes 

 

- Veprimi- Çdo veprim i përshkruar aktiv; 

- Mosveprimi - dështim që të ndermirët ndonjë veprim, qe kryesi ka qene i obliguar ta 

ndërmerr e qe si i tillë është përcaktuar si vepër kundërvajtës. 

 

Veprimi gjithnjë është sjellje e njeriut dhe manifestim i vullnetit të kryesit, (nuk ka vepër 

kundërvajtës  nëse nuk ekziston pasoja e jashtme). 

 

Pasoja 

 

Ndryshim në boten e jashtme, që krijohet për shkak të ndërmarrjes së veprimit ose mos veprimit. 

 

Lidhur me paraqitjen ose jo te pasojës kemi dy lloje të kundërvajtjes:  

 

- Materiale - behet cenimi i ndonjë tëe mire; 

- Formale - manifestohet ne mos zbatimin e ndonjë norme. 
 

Për shkak të ngjashmërisë se pa mohuese ne mes te veprës penale dhe veprës kundërvajtës ne 

lëmine penal, ne praktiken gjyqësore ndodh qe gjykatat vendore ta cenojnë parimin „NE BIS IN 

IDEM“, duke shpall përgjegjës dhe ndëshkuar personin i cili për te njëjtën vepër është dënuar me 

akt vendim ose akt gjykim te plotfuqishëm qoftë ne procedurën penale ose ne atë të kundërvajtës.  

 

Ky cenim i parimit të çështjes së gjykuar është prezent edhe në gjykatat e territorit të me parshëm 

të Jugosllavisë, dhe duke e hulumtuar ketë çështje kam hasur ne një vendim te nxjerr nga gjykata 

evropianë për te drejtat e njeriut ne Strasburg me dt 23.07.2009. Ne lenden Armand Marestia, 



648 

 

kundër shtetit Kroat, i cili duke i shfrytëzuar te gjitha mjetet juridike dhe ato te jashtëzakonshme 

ne shtetin e tij Republikën e Kroacisë, dhe pas vendimit negativ te lëshuar nga gjykata 

Kushtetuese e Kroacisë ka akuzuar shtetin Kroat për cenim te dispozitave te Konventës evropianë 

mbi mbrojtjen e te drejtave te njeriut, e cila konventë kishe fuqi veprimi ne Republikën e 

Kroacisë.  

 

Të drejtën e paraqitjes së ankesës në Gjykatën Evropianë për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, e 

kanë shtetasit e shtetit i cili ka nënshkruar ketë konventë, dhe i cili shtetas ne vendin e vet i ka 

shfrytëzuar te gjitha mjetet e rregullta juridike dhe te jashtë zakonshme ne Gjykatën vendore, dhe 

gjithashtu, e ka shfrytëzuar edhe mundësin e ankimit ne Gjykatën Kushtetuese te vendit . 

 

Procedura kundër shtetit Kroat në çështjen e cekur është iniciuar në nëntor të vitit 2007 bazuar ne 

nenin 34 te Konventës Evropiane për mbrojtjen e te drejtave dhe lirive te njerëzve. Nga rasti 

konkludohet qe z. Maresti është gjykuar me aktvendim te plotfuqishëm në procedurën e 

kundërvajtjes, për prishje te rendit dhe qetësisë publik, ndërsa ne procedurën penale me aktgjykim 

te plotfuqishëm është gjykuar për shkaktim te lëndimit te rend trupor. 

 

Rasti ka ndodhur në qershor te vitit 2005 rreth orës 19:00 ne stacionin e autobusëve në qytetin e 

Pazinit. Qeveria e shtetit Kroat e cila para gjykatës se te drejtave dhe lirive te njerëzve ka 

përfaqësuar interesat e Republikës se Kroacisë, ne deklarata e tyre ka theksuar se ne rastin konkret 

behet fjalë për dy çështje te ndryshme, dhe se z. Maresti është akuzuar për dy vepra te ndryshme, 

prishje te rendit dhe qetësisë publik në procedurën kundërvajtës e qe është gjykuar nga gjykatat 

për Kundërvajtje, meqë siç është cekur ne aktvendimin e gjykatës: „ Ne ndikimin e alkoolit ka 

ofenduar personat ne mënyre veçanërisht arrogante, duke prishur ne ketë mënyre rendin dhe 

qetësinë publik ne vendin publik“. Qëllimi i sanksionit ne rastin konkret ka qene rruajtja e rendit 

dhe qetësisë publik ne kuptim te gjere. Ndërkaq në procedurën penale te udhëhequr ne gjykatën 

Komunale ne qytetin e Pazines, i akuzuari D.R është dënuar për shkake te shkaktimit te rende 

trupor. Sipas shtetit Kroat ky veprim nuk munde te konsiderohet kundërvajtje por vepër penale.  

 

Shkaktimi i lëndimit trupor nuk mund te konsiderohet me peshe të njëjte me prishje te rendit dhe 

qetësisë publik, e për te cilën vepër D.R është shpallur përgjegjës dhe është gjykuar ne procedurën 

e kundërvajtës. 

 

Në kundërshtim me argumentet e qeverise se Republikës së Kroacisë D.R ka pohuar qe është 

shpallur përgjegjës ne procedurën kundërvajtës por edhe ne atë penale për të njëjtën çështja, për te 

njëjtin rast, për te njëjtat fakt dhe pa mare parasysh dallimin ne mes te dy veprave ka konsideruar 

qe ne rastin e tij është shkelur parimi „NEBIS IN IDEM“, sipas te cilit askujt nuk mund ti 

gjykohet dy here për te njëjtën çështje dhe as qe munde ti shqiptohen dy sanksione njëkohësisht. 

 

Gjykata Evropianë për te drejtat e njeriut ne rastin konkret ka vendos qe ka ardhur deri te cenimi i 

parimit „ NEBIS IN IDEM “ ne rastin konkret. Gjykata konstaton qe D.R për te njëjtat veprime ne 

te njëjtën kohe, ne te njëjtin vend është shpallur përgjegjës dhe gjykuar. Ne vendimin e nxjerre 

nga gjykata për Kundërvajtje D.R përpos prishjes se rendit dhe qetësisë publik ne diapozitiv te 

njëjtit vendim është cekur se „ i akuzuari D.R te dëmtuarit i ka shkaktuar lëndim trupor duke i 

meshuar me grusht dhe këmbe në pjese te trupit “. Sulmi fizik është cekur edhe ne aktgjykimin e 

gjykatës Komunale për te cilin D.R është shpallur fajtor dhe gjykuar. Rasti ne te dyja vendimet 

ceket se ka ndodhur ne stacionin e autobusëve ne qytetin e Pazines me dt. 15 qershor 2006, rreth 

orës 19:00, dhe nga kjo kolaudohet qe te dyja vendimet kane te bëjnë për te njëjtën çështje dhe 

veprime te njëjta. Gjykata kolaudon qe fakt dhe rrethanat për te dy veprat janë te njëjta, prandaj 

D.R për te njëjtën çështje është gjykuar dy here. Në rastin konkret gjykata ne Strasburg ka 
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gjykuar Republikën e Kroacisë për cenim te nenit 4 Protokolli nr.7 te Konventës. Duke e 

interpretuar ketë nen Gjykata Evropianë për te Drejtat e Njeriut thekson qe ndalohet ndëshkimi 

për te njëjtën vepër, e ndodhur ne te njëjtën kohe, vend dhe me te gjitha fakt e njëjta. 

 

 

1.8 Parimi i ligjshmërisë në kundërvajtje (Nulum Crime Sine Lege) 
 

Nullum Crime Sine Lege, Nulla Paene Sine Lege, konsiston ne sigurinë juridike te te drejtave te 

njeriut. Qe një veprim ose mos veprim Kundërvajtës të cilësohet si vepër kundërvajtës ne lëmin 

penal, ai paraprakisht me ligj apo dispozitë tjetër nënligjore duhet te jete i përcaktuar si i tillë. Ky 

është element esencial i veprës kundërvajtës, element i lidhur me qenien e veprës kundërvajtës 

dhe kusht i ndëshkimit. Ky parim është esencial edhe për ekzistimin e veprës penale. 

 

Parimi përbehet nga tre elemente kryesore:  

 

- Kundërvajtja  munde te përcaktohet vetëm me ligje dhe akte  nënligjore; 

- Dënimet dhe sanksionet tjera, munde te aplikohen vetëm nëse janë te përcaktuara me ligj 

apo me akt te tjera nënligjore; 

- Kundërvajtjet dhe sanksionet kundërvajtës duhet te jen te përcaktuara me ligj, para kryerjes 

se veprës. 

 

Rëndësia juridike e parimit te legalitetit konsiston në:  

 

- Që vetëm norma të jete burim i së drejtës të kundërvajtjes;  

- Që të ndalohet aplikimi i analogjisë; 

- Që të ndalohet veprimi retroaktiv i ligjit apo dispozitave të tjera  nënligjore;  

- Që me rastin e përcaktimit të veprës kundërvajtës, ligjvënësi duhet të sherbet me terma dhe 

shprehje të qarta dhe precize, duke evituar çdo arbitrarizëm. 

 

Parimi eliminon aplikimin e analogjisë, sipas se cilës për veprën kundërvajtës ne lëmin penal, nuk 

munde te shpallet përgjegjës dhe te dënohet kryesi për shkak te ngjashmërish se veprimit te tij, me 

veprimin inkriminues qe është përcaktuar me ligj ose me dispozitat tjetër nënligjore si 

kundërvajtje, d.m.th. për tu shpallur përgjegjës dhe për t’iu shqiptuar dënimi, kryesi, duhet te 

kryej vepër qe është përcaktuar si kundërvajtje ne lëmin penal dhe për te cilën parashihet dënimi 

kundërvajtës pse masa mbrojtëse. Parimisht këtij parimi ligjet dhe akt e tjera nënligjore duhet te 

jene te qarta, te përcaktuara, nuk mund te kenë veprim retroaktiv, përpos te aplikimit te ligjit me 

te favorshëm. Te vepra penale parimi i legalitetit shprehet përmes përcaktueshmërisë se veprës 

penale dhe sanksionit penal ne ligj. Kjo përcaktohet në ligjin penal, ku thuhet: “ vepra penale, 

sanksioni penal dhe masat e trajtimit te detyrueshëm përcaktohen vetëm me ligj”. Ky parim ka 

rendësi shoqërore por edhe juridike. Rëndësia shoqërore e këtij parimi i jep mbrojtje dhe siguri 

qytetarit, nga arbitrariteti dhe keqpërdorimi i organeve te represionit ne pikëpamje te ndjekjes dhe 

ndëshkimit, me çka mbrohen te drejtat dhe lirit e tyre. Gjithashtu me ketë parim sigurohet barazia 

e qytetarit para ligjit dhe dispozitave te tjera nen ligjore. Parimi i legalitetit rivendos sundimin e se 

drejtës, dhe paraqet një prej postulateve themelore te shtetit juridik. Shkeljen e ndëshkueshme e 

përcakton ligj vënësi përmes elementeve te veprës se përshkruar me ligj. Rëndësia juridike e 

parimit nuk i përket veprës kundërvajtëse  meqë sipas këtij parimi vepra penale mund te 

përcaktohet vetëm me ligj, ndërsa vepra e kundërvajtës  edhe me akt te tjera nënligjore. 
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Përcaktimi i veprës Kundërvajtës me: 

 

- Ligje; 

- Rregullore; 

- Udhëzime administrative; 

- Vendime komunale dhe urdhëresa.  
 

Ligjet - LEX 

 

Ligji është akt formal te cilin e nxjerr organi legjislative i shtetit (Parlamenti), dhe përmban 

tërësinë e normave me te cilat rregullohet një fushe e caktuar e jetës ne shoqëri. Ligji është pjesa e 

teorisë se sistemit politike e kushtetues te një vendi. Sipas nenit 65 par.1 të Kushtetutës se 

Republikës se Kosovës, Kuvendi i Republikës se Kosovës miraton ligjin, për lëmi të caktuara, 

dispozitat e te cilave janë te vlefshme për tere territorin e Republikës së Kosovës.   

 

Procedura kundërvajtës para gjykatës se shkalles se pare iniciohet bazuar ne kërkesën e organit 

kompetent, kjo d.m.th. se gjykata sipas detyrës zyrtare nuk e ka te drejtën e fillimit te procedurës 

së kundërvajtës (Nemo Index Sine Actore). Meqë veprat e kundërvajtjes në lëmin penal janë nga 

natyra te ndryshme, dhe kryhen ne tere territorin e Republikës se Kosovës, për ruajtjen  e rendit 

publik dhe shoqërisë nga këto veprime te dëmshme, përcaktimi dhe sanksionimi i tyre kryesisht 

është i rregulluar me ligje te cilat fuqinë e veprimit e kane ne tere territorin e Kosovës. Pas 

konstituimit te Kuvendit te Kosovës janë miratuar mase 100 ligje ne te cilat përkufizohet vepra e 

kundërvajtjes ne lëmin penal por edhe ne lëmi te tjera kundërvajtës, përcaktohen edhe sanksione 

kundërvajtës.  

 

Do ti përmendi disa: 

 

1) Ligji mbi rendin dhe qetësin publik- qëllimi i te cilit është rregullimi i sjelljes personale ne 

mënyra që të rruhet rendi dhe qetësia publik, ndërsa fushëveprimi i ligjit është rruajtja e rendit 

dhe qetësisë, duke përcaktuar kundërvajtjet kundër rendit dhe qetësisë publik si dhe duke 

parapara ndëshkimet për kryerjen e kundërvajtjeve. 

2) Ligji për sigurinë ne komunikacion rrugor Nr.2007/2L-70- i cili ligj përcakton bazat kryesore 

te marrëdhënieve dhe sjelljeve te pjesëmarrësve si dhe subjekteve te tjera ne komunikacionin 

rrugor, ne kuadër te fushëveprimit te këtij ligji zbatohet ligji ne fuqi për kundërvajtje. 

Ligji për te huajt - i cili rregullon hyrjen, lëvizjen dhe qëndrimin e te huajve në Republikën e 

Kosovë. 

3) Ligji për letërnjoftimet - i cili përcakton rregullat ligjore te dhënies se letërnjoftimit, 

kompetencën si dhe procedurën e lëshuarës se letërnjoftimit për shtetasit e Republikës se 

Kosovës, i cili si kundërvajtje përcakton mos posedimin e letërnjoftimit valid, nëse personit 

zyrat nuk ja jep letërnjoftimin për identifikim, nëse posedon me shume se një letërnjoftim dhe 

dispozita te tjera ku përcaktohet vepra e kundërvajtjes.  

4) Ligji për deklarimin - prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë- i cili përcakton detyrimet e 

zyrtareve te larte publik për ta deklaruar pasurinë, te hyrat dhe prejardhjen, detyrën e 

Agjencisë për ta kontrolluar deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, si dhe detyrimet e te gjithë 

personave zyrtar për te deklaruar dhuratat dhe prejardhjen e tyre. Si kundërvajtje sipas këtij 

ligji përcaktohet veprimi i mos deklarimit te pasurisë i zyrtarit te larte publik dhe veprimet e 

tjera.  

5) Ligji mbi mbrojtjen e ajrit nga ndotja - i cili për qellim ka krijimin e një mjedisi te 

shëndetshëm qe përballon ndotjet, dhe për ketë qellim përcakton disa veprime inkriminuese si 

kundërvajtje dhe sanksione ndaj tyre me dënime kapitale deri ne 10.000€.   
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6) Ligji mbi mbrojtjen e mjedisit- qëllimi i te cilit është krijimi i standardeve mjedisore ne 

Kosove ne harmoni me ato te Bashkimit Evropian, duke promovuar krijimin e mjedisit te 

shëndetshëm me popullin për popullin e Kosovës me sjelljen graduale te standardeve për  

mjedis te Bashkimit Evropian. Sipas këtij ligji sanksioni për veprim kundërvajtës është i 

përcaktuar deri ne 50.000€. 

7) Ligji për ujerat e Kosovës Ligj Nr.2004/24- I cili ligj rregullon çështjet ne fushën e ujerave 

dhe resurseve ujore, e qëllimi i te cilit është të siguroj zhvillimin dhe shfrytëzimin e 

qëndrueshëm te resurseve ujore te domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e mjedisit 

dhe zhvillimin shoqëror-ekonomik te Kosovës, te siguroj mbrojtjen e resurseve ujore nga 

ndotja, tej shfrytëzimi dhe keqpërdorimi.  

8) Edhe pse parasheh gjoba për shkeljen e dispozitave te këtij ligji, ne mungesa te përcaktimit te 

shkeljeve si veprime kundërvajtës, gjykatat janë te obliguara qe kërkesat e organeve 

kompetente ti hedhin si jo te ligjshme. 

9) Ligji për pyjet e Kosovës Ligji Nr.2003/3 – i cili ligj e q fuqizon ligjin mbi pyjet ne vitin 

1987, sipas te cilit ligj çdo dëmtim pyjor ne prerje te drunjtëve, transport ilegal, shitje apo 

blerje te drunjtëve pa leje dhe shenjat te domosdoshme, ishte i përcaktuar si vepër 

kundërvajtës dhe për secilën vepër parashihet sanksioni kundërvajtës, por me q fuqizimin e tij 

ligji i ri i lartcekur, nuk e përcakton dëmtimin e pyllit si veprim i dëmshëm dhe kundërvajtje, 

andaj fatkeqësisht pas shume reagimeve nga ana e gjykatës se larte për kundërvajtje, deri me 

plotësimin dhe ndryshimin e këtij ligji me 14 Tetor 2004, pyjet e Kosovës kanë pësuar dëme 

te mëdha, meqë dëmtimet e pyjeve u ballafaquan pa mbrojtje ligjore. Me plotësimin dhe 

ndryshimin e këtij ligji këto veprime u përcaktuan si veprime te kundërligjshme kundërvajtje 

dhe për te njëjtat u përcaktuan sanksionet kundërvajtës. 

 

 

Rregulloret 

         

Rregullorja është akt juridik normative, ose akt i përgjithshëm i organeve te administratës. Ky akt 

ka karakter normative, sepse përmban dispozita te përgjithshme te cilat duhet te zbatohen nga: 

Gjykatat, subjektet juridike, ne fushat përkatëse te administratës shtetërore.  

 

Rregulloret Komunale 

 

Rregulloret Komunale paraqesin tërësinë e rregullave dhe normave qe shërbejnë për te siguruar 

mbarëvajtjen e punës ne një fushe te caktuar, tërësi rregullash sipas te cilave duhet te bëhet një 

pune a një veprimtari ose qe përcaktojnë ne hollësi se si duhet te zbatuar një ligj. Rregulloret 

Komunale miratohen nga Kuvendi i Komunës, lidhur me çështjet te cilat janë kompetence dhe 

përgjegjësi e Komunave. P.sh. Rregullorja për kushtet dhe kriteret e dhënies se lejeve te ndërtimit 

për territorin e Komunës; Rregullorja për mbrojtjen e ajrit; Rregullorja për transportin rrugor ne 

territorin e Komunës përkatëse; Rregullorja  për leje pune te shoqërive tregtare, etj.  

 

Urdhëresat 

 

Urdhëresat janë akt juridike normative ose akt te përgjithshme me të cilat behet zbatimi i 

dispozitave ligjore dhe i akteve të përgjithshme te kuvendeve te bashkësive shoqërore politike dhe 

te organeve ekzekutive te tyre. 
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Udhëzime 

 

Udhëzimi është akt juridik normative ose akt i përgjithshëm i administratës dhe nxirret me qellim 

te drejtimit, këshillimit ose dhënies se instruksioneve te ndryshme lidhur me zbatimin e ligjeve 

apo te dispozitave te tjera dhe te akteve te përgjithshme te kuvendeve dhe organeve ekzekutivë te 

tyre. Ne te drejtën e kundërvajtjes udhëzimi administrativ kryesisht ka për qellim dhënien e 

instruksionit ose drejtimin lidhur me zbatimin e ndonjë ligji, përkatësisht plotësimin e ndonjë 

dispozite ligjore. P.sh udhëzimi administrativ Nr.19/2009-MPB, për dispozitat ndëshkuese te ligjit 

për te huajt. Ligji për të huajt Nr.03/L-126 ne nenin 53 par.1 ndalon qëndrimin e shtetasit te huaj 

ne Republikën e Kosovës ne mënyre te paligjshme. Mirëpo ky ligj për mos respektimin e kësaj 

dispozite nuk ka parapara sanksion ndëshkues, andaj me udhëzimin e larte cekur ne nenin 3 te 

njëjtit parashihet gjoba për mos respektimin e nenit 53 te ligjit për te huajt. 

 

 

1.9 Fillimi dhe zhvillimi i Procedurës së Kundërvajtës 

 

Bazë për fillimin e procedurës së kundërvajtës është: Kërkesa për ngritjen e procedurës 

kundërvajtëse, e paraqitur nga Organet kompetente ose nga i dëmtuari. Pa, paraqitjen e kërkesës 

gjyqtari nuk mund të iniciojë procedurën. 

 

Kërkesa duhet paraqitur nga Organi kompetent, dhe nëse është paraqitur nga Organi jo 

kompetent, do të hedhet poshtë me aktvendim. Neni 137 pika 4 e Ligjit mbi kundërvajtjet. Ku 

thuhet se: Kërkesa për fillimin e procedurës së kundërvajtës do të HEDHET POSHTË me 

aktvendim nëse konstatohet se është paraqitur nga organi apo personi i pa autorizuar. 

 

Fletëparaqitja kundër personit për kundërvajtjen e kryer, nuk është bazë për fillimin e 

procedurës kundërvajtëse, dhe në bazë të fletëparaqitjes gjyqtari nuk mund të filloi procedurën. 

Nëse gjykata e pranon një fletëparaqitje për kundërvajtje është e obliguar t’ia cedoi Organit 

kompetent për paraqitjen e kërkesës, i cili Organ do të vendos a do ta paraqes kërkesën. Nëse 

personi i dëmtuar ia ka paraqitur fletëparaqitjen Gjykatës kompetent, gjyqtari fletëparaqitjen për 

kundërvajtje, e cila i përmban të gjitha elementet e parapara në nenin 135 të Ligjit mbi 

kundërvajtjet, mund ta pranoi fletëparaqitjen e tillë si kërkesë, pastaj të kërkoi plotësim dhe të 

vazhdoi procedurën. Pra, mos informimi i palës nuk mund të jetë i disfavorshëm për te, për 

realizimin e të drejtave të tij në procedurë. 

 

Organet e autorizuara dhe personat për paraqitjen e kërkesave për ngritjen e procedurës së 

kundërvajtjes janë:  

 

- Policia e Kosovës 

- Prokurori i Shtetit 

- Inspektoratet  

- Inspektorat Kompetent 

- I Dëmtuari. 

 

Organet kompetente mund të paraqesin kërkesa për ngritjen e procedurës së kundërvajtës nga 

fushë veprimtaria e tyre, dhe në bazë të autorizimeve të posaçme që kanë. 

 

I DËMTUARI ka të drejtë për paraqitje të kërkesës, nëse me kundërvajtje iu është cenuar një e 

drejtë e tij personale dhe pronësore. 
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Përmbajtja e Kërkesës 

 

Kërkesa për fillimin e procedurës kundërvajtës paraqitet me shkrim dhe duhet pas këto elemente: 

 

1. Të dhënat themelore për të pandehurin: Emrin dhe mbiemrin, emrin dhe mbiemrin e njërit 

prind, vendlindjen dhe datëlindjen, vendbanimin dhe vendqëndrimin, vendin e inkuadrimit 

në punë, emrin dhe selinë e personit të pandehur juridik, kurse personin përgjegjës, në 

personin juridik, funksionin që e ushtron në atë person juridik. 

3. Përshkrimin faktik të veprimeve nga të cilat rezultojnë tiparet juridike të kundërvajtjes. 

Kohën dhe vendin e kryerjes së kundërvajtjes dhe rrethanat të tjera të nevojshme që 

kundërvajtja të caktohet në mënyrë më të hollësishme. 

4. Cilësimin juridik të kundërvajtjes. 

5. Propozimi për provat që duhen të administrohen.  

 

Nëse Kërkesa për fillimin e procedurës së kundërvajtjes nuk i përmban të dhënat e cekura, ajo do 

ti kthehet paraqitësit që ti evitojë të metat brenda afatit të caktuar. Në rast se paraqitësi i kërkesës 

nuk i eviton të metat brenda afatit të caktuar, do të konsiderohet se ka hequr dorë nga kërkesa, dhe 

kërkesa e tillë do të HEDHET POSHTË me aktvendim. Afati për plotësim nuk mund të jetë më i 

gjatë se 15 ditë. 

 

Kërkesa për kundërvajtje që paraqet i dëmtuari patjetër  përmban: Emrin dhe mbiemrin dhe 

adresën e banesës së të pandehurit si dhe shumën e dëmit që është shkaktuar nga i pandehuri. Pra, 

nëse kërkesa nuk i përmban të gjitha elementet e parapara ajo konsiderohet jo komplete, ashtu që 

gjyqtari nuk është në mundësi të filloi procedurën e kundërvajtës dhe për këtë arsye kërkesën e 

tillë e kthen në plotësim dhe kjo vlen edhe për kërkesat e paraqitura nga i dëmtuari. 

 

 

1.10 Fillimi i Procedurës së Kundërvajtës 

 

Kur gjyqtari për kundërvajtje konstaton se kërkesa për fillimin e procedurës së kundërvajtës nuk 

është e plotë të njëjtën e kthen në plotësim, por kërkesa për fillim të procedurës së  kundërvajtës 

me aktvendim do të HEDHET nëse nuk janë plotësuar kushtet ligjore e këto janë: 

 

1. Kur veprimi i përshkruar në kërkesë nuk paraqet kundërvajtje, 

2. Kur ekzistojnë kushtet për përjashtimin e përgjegjësisë së  kundërvajtës, 

3. Me rastin e parashkrimit të mundësisë për ngritjen e procedurës së kundërvajtës. 

4. Kur kërkesa është paraqitur nga organi i pa autorizuar. 

5. Dhe kur plotësohen kushtet tjera ligjore për të cilat procedura nuk mund të iniciohet. 

 

Më të arritur të kërkesës për fillim të procedurës  së kundërvajtës, gjyqtari është i obliguar të 

konstatoi se a ekzistojnë kushtet ligjore për fillimin e procedurës  së kundërvajtës. 

 

Nëse kërkesa për ngritjen e procedurës së  kundërvajtës Hedhet Poshtë, gjyqtari është i obliguar 

që kopjen e aktvendimit t’ia dërgoi paraqitësit të kërkesës. Paraqitësi i kërkesës e ka të drejtën e 

anekses në atë aktvendim. Nëse i dëmtuari në kërkesës ka paraqitur kërkesë pronësoro-juridike në 

aktvendim do të ceket që i dëmtuari ka të drejtë në realizimin e dëmit në kontest civil. 

 

Nëse kërkesa i përmbush të gjitha elementet e parapara me Ligj, gjyqtari nxjerrë: 
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K O N K L U Z I O N 

 

Konkluzioni për fillimin e procedurës së  kundërvajtës nuk është veprim procedural, nuk i 

dërgohet as paraqitësit të kërkesës e as të pandehurit. Në konkluzion nuk është e lejuar ANKESA. 

Pra procedura e kundërvajtës fillon pas marrjes së konkluzionit. Konkluzionin gjyqtari për 

kundërvajtje e nxjerrë në bazë të kërkesës për ngritjen e procedurës së kundërvajtës të paraqitur 

nga organi kompetent, ose i dëmtuari me kusht të plotësimit të  gjitha kushteve ligjore. Pra, 

konsiderohet që procedura e kundërvajtës fillon kur të nxjerrët konkluzioni. 

 

 

1.11 Ndërprerja e Procedurës së Kundërvajtës 

 

Ndërprerja e procedurës së kundërvajtës nënkupton rrethanën, kur ekzistojnë pengesat për 

vazhdim të procedurës së kundërvajtës, edhe pse janë plotësuar kushtet ligjore për vazhdim të 

procedurës. 

 

Gjyqtari për kundërvajtje me aktvendim e ndërprenë procedurën e kundërvajtës në këto raste: 

 

- nëse nuk dihet vendqëndrimi i të pandehurit, 

- nëse i pandehuri është në arrati, 

- nëse i pandehuri është i paarritshëm, 

- nëse të pandehurit i ka lind sëmundja e përkohshme shpirtërore. 

 

Arsyet për ndërprerjen e procedurës së kundërvajtës duhet vërtetuar para ndërprerjes gjithmonë. 

Në shkresat e lëndës duhet ekzistuar provat për arsyesh mërinë e ndërprerjes së procedurës. Pra, 

gjyqtari është i obliguar para se të ndërpresë procedurën të nxjerrë të gjitha provat mbi 

kundërvajtjen dhe përgjegjësinë e të pandehurit siç janë marrja në pyetje e dëshmitarëve, ose 

prova të tjera. 

 

Ndërprerja e procedurës është veprim procedural e i cili nuk liron gjyqtarin nga ndjekja e të 

pandehurit meqë gjyqtari është i obliguar që ti gjurmoi rrethanat dhe ti evitojë të metat, për ti 

krijuar kushtet për vazhdimin e procedurës së kundërvajtës. 

 

 

1.12 Masat për sigurimin e të pandehurit në procedurë 

 

Masat për sigurimin e të pandehurit në procedurë, nuk janë sanksione, por ekskluzivisht veprime 

në procedurën e kundërvajtës e këto janë: 

 

- thirrja e të pandehurit; 

- sjellja me dhunë;  

- dorëzania; 

- ndalja. 

 

1.12.1Thirrja e të pandehurit 

 

I pandehuri ftohet me ftesë e cila përmban: 

 

EMËRTIMIN E GJYKATËS PËR KUDNËRVAJTJE, EMRIN DHE MBIEMRIN E TË 

PANDHERUIT, KUDNËRVJATJEN E CILA I VIHET NË BARRË, DITËN, KOHËN DHE 
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VENDIN KU I PANDHEURI DUHET TË LAJMËROHET, APOSTROFIMIN QË FTOHET NË 

CILËSI TË PANDEHURIT. 

 

Në ftesë me të cilën ftohet i pandehuri do të apostrofohet a duhet personalisht të lajmërohet në 

Gjykatë, apo mbrojtjen mund ta paraqes me shkrim. 

 

Kur i pandehuri është obligator të lajmërohet personalisht meqë marrja e tij në pyetje është e 

domosdoshme, do ti tërhiqet vërejtja, që nëse nuk i përgjigjet ftesës do të kërkohet SJELLJA E 

TIJ ME DHUNË. Pra nëse marrja e të pandehurit nuk është e domosdoshme, në ftesë do të 

theksohet se nëse ai nuk i përgjigjet ftesës do të nxjerrët aktvendim pa marrjen e tij në pyetje. 

 

Kundër ftesës nuk është lejuar ankesa 

 

Ftesa dërgohet me shkrim. I pandehuri, mund të ftohet edhe me gojë, por nëse nuk i lajmërohet 

ftesës nuk ka pasoja ligjore. Ftesa e dërguar me shkrim është e mbyllur pa marrë parasysh 

mënyrën e dërgimit dhe njehe rit është veprim që e ndalon parashkrimin. 

 

Thirrja e dëshmitarëve 

 

Gjyqtari për kundërvajtje i cili e udhëheq procedurën e kundërvajtës vendos kënd do ta thërrasë 

në cilësi të dëshmitarit. Dëshmitari është i obliguar ti lajmërohet ftesës së gjyqtarit, dhe nëse 

ftesës së dorëzuar në mënyrë të rregullt nuk i përgjigjet mund të kërkohet sjellja e tij me dhunë, 

por mund edhe të ndëshkohet. Si dëshmitar ftohen peronat që kanë njohuri për kundërvajtjen e 

kryer dhe për kryesin e kundërvajtjes, si dhe për rrethanat tjera të rëndësishme. Edhe i dëmtuari 

mund të mirët në pyetje në cilësi të dëshmitarit. Dëshmitari ftohet me ftesë në të cilën ftesë ceket 

emri dhe mbiemri i tij, profesioni koha dhe vendi i paraqitjes, kundërvajtja për të cilën ftohet, e 

posaçërisht duhet cekur se është i ftuar në cilësi të dëshmitarit is dhe për pasojat nëse nuk i 

përgjigjet ftesës. Dëshmitari i cili për arsye të sëmundjes ose të metave fizike nuk mund ti 

përgjigjet ftesës, mirët në pyetje në vendbanimin e tij. Edhe i dëmtari nëse ftohet në cilësi të 

dëshmitarit gjithmonë në ftesë duhet ceket kjo rrethanë. Ftesa me gojë nuk është rregull por 

përjashtim, dhe të gjithë pjesëmarrësit në procedurën e kundërvajtës mund të ftohen me gojë, e në 

shkresat e lëndës do të konstatohet se janë ftuar me gojë. 

 

 

1.12.2 Sjellja me dhunë 

 

Është masë e sigurimit të pandehurit në procedurë e cila mundëson përfundimin e suksesshëm të 

procedurës së kundërvajtës, dhe nxjerrjen e aktvendimit ligjor. Sjellja me dhunë është mundësi e 

jo obligim i gjyqtarit për kundërvajtje, meqë gjyqtari e ka të drejtën e përsëritjes së ftesës disa 

herë. 

 

Sjellja me dhunë kërkohet: 

 

Nëse personi i ftuar në mënyrë të rregullt nuk i përgjigjet ftesës e mungesën e vet nuk e arsyeton. 

Kjo vlen për të pandehurin, dëshmitarin dhe të dëmtuarin. 

 

Nëse, kërkohet sjellja me dhunë e të pandehurit, kusht për sjellje është që i pandehuri në ftesë të 

jetë paralajmëruar që mund të kërkohet sjellja e tij me dhunë, nëse nuk i përgjigjet ftesës. I 

dëmtari mund të sillet me dhunë nëse ftohet në cilësi të dëshmitarit. 
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Urdhëresa për sjellje epet me shkrim, nga gjyqtari i cili e udhëheq procedurën e kundërvajtës. 

Urdhëresën e ekzekuton Policia e Kosovës. Urdhëresa ekzekutohet menjëherë nëse gjyqtari nuk 

ka vendosur ndryshe. Në urdhëresë për sjellje me dhunë nuk është e lejuar ankesa, andaj 

personave ushtarak të FSK-së, dhe Policisë nuk i epet urdhëresa për sjellje, por nga eprorët e tyre 

do të kërkohet sjellja. Pra, nëse ushtaraket e FSK-së dhe pjesëtarët e policisë ftohen në mënyrë të 

rregullt, e ftesës së pranuar nuk i përgjigjen, ndërkaq marrja e tyre në pyetje është e domosdoshme 

vërtetimin e gjendjes faktike në procedurën e kundërvajtës, mund të kërkohet sjellja e tyre me 

dhunë. Por për shkaqe të autorizimeve të tyre të posaçme, gjyqtari nuk lëshon urdhëresë për sjellje 

me dhunë, por me shkresë do të kërkoi nga eprorët e tyre që personat e kërkuar të lajmërohen në 

gjykatë. Shpenzimet e sjelljes i bartë personi i sjellur meqë ai shpenzimet e bartjes dhe udhëtimit 

të personave që e ekzekutojnë urdhëresën e sjelljes me dhunë, si dhe shpenzimet e të sjellurit. 

Nëse sillet dëshmitari ai vetë i barët shpenzimet e sjelljes meqë ka qenë i ftuar në mënyrë të 

rregullt e nuk iu ka përgjigjur ftesës.  

 

Shumën e shpenzimeve e cakton gjyqtari i cili ka kërkuar sjellje, dhe atë me vendim të posaçëm.  

 

1.12.3 Dorëzania 

 

Kur procedura e kundërvajtjes është iniciuar ndaj të pandehurit i cili nuk ka vendbanim të 

përhershëm në vendin tonë dhe kur ekziston rreziku që ai me arrati mund ti ik përgjegjësisë për 

kundërvajtje, mund të caktohet dorëzania. Dorëzania, nuk mund të caktohet para se i pandehuri të 

jetë marrë në pyetje si dhe pa pëlqimin e tij. Dorëzania është masë siguruese. Ndaj të pandehurit 

duhet të iniciohet procedura e kundërvajtës pra, nxjerrët konkluzioni, mirët në pyetje i pandehuri 

dhe ai duhet dhënë pëlqimin për aktivim të dorëzanisë pa pëlqimin e të cilit nuk mund të caktohet 

dorëzania. Kushti i dytë për caktimin e dorëzanisë është ekzistimi i rrezikut që  i pandehuri mund 

të arratiset dhe në atë mënyrë ti ik përgjegjësisë kundërvajtës për kundërvajtjen e kryer. Rreziku 

nga arratisja duhet të jetë real e jo abstrakt. Rreziku konsiston kur i pandehuri nuk ka 

vendqëndrim të përhershëm, e këtë rrethanë e vlerëson gjyqtari i cili zhvillon procedurën 

kundërvajtës. 

 

Dorëzaninë, me vendim e cakton gjyqtari i cili e udhëheqë procedurën e kundërvajtës. Në vend të 

pandehurit mund ta ofrojë edhe dikush tjetër. Dorëzania epet në para, lartësinë e dorëzanisë e 

cakton gjyqtari duke pas për bazë peshën e kundërvajtjes së kryer, rrethanat personale të 

pandehurit dhe bazën materiale të tij. Përpos në para dorëzania caktohet edhe në letrat me vlerë, 

gjërat e çmuara dhe gjërat të tjera të lëvizshme, të cilat lehtë mund të shndërrohen në para dhe të 

ruhen. Gjithashtu, kur një ose më shumë qytetar japin premtim që në rast të ikjes nga përgjegjësia 

e të pandehurit ata mund të paguajnë për te, e ky lloj i dorëzanisë quhet dorëzani personale, meqë 

nuk dorëzohet shuma e dorëzanisë para përfundimit të procedurës. Ekziston edhe dorëzania reale 

kur parat epen të gatshme apo caktohet hipoteka në patundshmëri.  

 

Nëse i pandehuri arratiset me vendim do të caktohet, që vlera e dorëzuar në dorëzania ti ipet 

Shtetit. Sipas rregullit dorëzania mbahet deri në nxjerrjen e aktvendimit të plotfuqishëm mbi 

kundërvajtje. Nëse me aktvendim pezullohet procedura, dorëzania kthehet. Nëse i pandehuri nuk 

e paguan dënimin ose shpenzimet e procedurës shuma e caktuar nga gjykata paguhet nga 

dorëzania. Nëse shuma e dorëzanisë nuk është e mjaftuar së pari paguhet dëmi i shkaktuar ose 

vlera e caktuar e fitimit pronësor pastaj shpenzimet e procedurës dhe në fund paguhet dënimi. 

Nëse i pandehuri i cili e ka dhënë dorëzaninë e mban dënimin kompozon dëmin, paguan 

shpenzimet tjera dorëzania të njëjtit i kthehet. 
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1.12.4 Ndalja 

 

Ndalja është masë me të cilën sigurohet prania e të pandehurit në procedurë. Është masë siguruese 

me të cilën kufizohet liria e lëvizjes e të pandehurit, gjatë zhvillimit të procedurës së kundërvajtës. 

Nuk është burgosje dhe koha e ndaljes llogaritet në dënim të shqiptuar. Ndalja urdhërohet deri në 

nxjerrjen e aktvendimit por jo më shumë se 24 orë. 

 

Gjyqtari për kundërvajtje është i obliguar që në afat prej 24 orëve të merr në pyetje të pandehurin 

dhe të nxjerrë aktvendimin mbi kundërvajtje. Me rastin e caktimit të ndaljes, duhet të bihet 

urdhëresa e cila me nënshkrim i jepet të pandehurit. Urdhëresën mbi ndalje e nxjerrë gjyqtari i cili 

e udhëheqë procedurën. Aty duhet cekur dita dhe ora kur duhet ndalet i pandehuri dhe baza e 

ndaljes. Urdhëresa mbi ndalje i dorëzohet të pandehurit me nënshkrim. 

 

Gjyqtari ka të drejtë të urdhërojë edhe mbajtjen e të pandehurit kur ai takohet në kryerjen e 

kundërvajtjes nën ndikim të alkoolit, gjerë sa i kalon alkoolit, nëse ekziston rreziku që ai mund të 

vazhdoi në kryerjen e kundërvajtjeve, më së shumti deri në 12 orë. Kjo urdhëresë gjithashtu, bihet 

me shkrim dhe i dorëzohet palës dhe nëse ai refuzon ta nënshkruaj urdhëresën, kjo konstatohet në 

urdhëresë. Pas kalimit të 12 orëve pala duhet liruar. 

 

 

1.13 Marrja në pyetje e të pandehurit 

 

I pandehuri është person ndaj të cilit udhëhiqet procedua e kundërvajtës. Me marrjen në pyetje të 

pandehurit i jepet mundësia që të mbrohet. Që të mbrohet ai duhet të njoftohet çfarë kundërvajtje i 

vihet në barrë, për këtë arsye gjyqtari pas marrjes së gjeneralëve të përgjithshme, i deklaron të 

pandehurit se çka i vihet në barrë dhe ia mundëson mbrojtjen. 

 

I pandehuri nuk është i obliguar të deklarohet, ajo është e drejtë e tij që të përgjigjet në pyetjet të 

cilat ja parashtron gjyqtari. Nëse ai nuk përgjigjet në pyetjet e bëra mund të vështirësohet mbrojtja 

e tij, dhe për këtë arsye gjyqtari duhet me këtë rrethanë ta njoftoi të pandehurin. Nëse i pandehuri 

nuk përgjigjet në pyetjet rreth gjenialeve të tij pra, emrit mbiemrit, adresës etj., pason ndalja e tij 

që të vërtetohet identiteti. I pandehuri deklaratën e jep me gojë, por në procedurën e kundërvajtës 

mund të prononcohet edhe me shkrim, kur gjykata gjen se marrja e tij në pyetje me gojë nuk është 

e domosdoshme. Gjyqtari i cili e merë në pyetje të pandehurin duhet pasur parasysh që edhe pse 

ai e ka cilësinë e të pandehurit, është qytetar i vendit me të gjitha të drejtat, përpos atyre të 

drejtave të cilat ia kufizon Ligji. I pandehuri nuk guxon të ofendohet ose të mall tretohet, 

deklaratat e dhëna të pandehurit nuk bënë të nxirren nën përdorim të dhunës, të forcës dhe 

kanosjes dhe këto deklarata nuk kanë efekt juridik si dhe vlerë të provave. 

 

I pandehuri, mund të ballafaqohet me dëshmitar, ose të pandehur të tjerë, nëse deklaratat e tyre 

nuk përputhen në rrethanat e rëndësishme. Në rrethana me rëndësi më të vogël për vërtetim të 

gjendjes faktike nuk mund të bëhet ballafaqimi. Qëllimi i ballafaqimit është që të eliminohen 

deklarimet kontradiktore, pra ajo që nuk është reale të tërhiqet. Nëse nuk është i nevojshëm 

ballafaqimi nuk është obligator dhe i pandehuri nuk mund të obligohet në procedurë të 

ballafaqimit. Në të njëjtën kohë mund të ballafaqohen vetëm dy persona. Nëse i pandehuri është i 

shurdhër do ti parashtrohen pyetjet me shkrim. Nëse është memec do të deklarohet me shkrim. 

Por nëse në këtë mënyrë nuk mund të nxirren deklarata do të ftohet interpretuesi i cili është një 

lloj eksperti. 
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1.14 Marrja në pyetje e dëshmitarëve 

 

Obligim i përgjithshëm i të gjithë qytetarëve pa marrë parasysh a janë shtetas tanë apo të huaj dhe 

pa marrë parasysh pozitën e tyre është të paraqitën në procedurë si dëshmitar, nëse bëhet një 

thirrje e tillë. Për ti ftuar personat në cilësi të dëshmitarëve mjafton vetëm indikacioni se ata mund 

të ofrojnë dëshminë lidhur me rastin për të cilin ftohen. 

 

Obligim i dëshmitarëve është në lajmërim të ftesës, dhënies së deklaratës, ballafaqim, njohjen e 

personave dhe gjërave. Çdo person i ftuar si dëshmitar duhet ti përgjigjet ftesës, por dëshmojnë 

personat që nuk janë të liruar nga dëshmia sipas Ligjit dhe rrethanave të tjera. Personat që nuk iu 

përgjigjen ftesës iu nënshtrohen sanksioneve. Mosha për të qenë dëshmitar nuk është e kufizuar, e 

as zhvillimi i tyre psikofizik.  

 

Në cilësi të dëshmitarit nuk mund të ftohet i pandehuri e as pjesëmarrësi në kryerjen e 

kundërvajtjes. Si dëshmitar gjithashtu nuk mund të ftohen personat që gëzojnë imunitet 

diplomatik, e këta persona gjithmonë luten në vijën diplomatike që të deklarohen lidhur me rastin 

që të japin kontributin e tyre për vendosjen sa më të drejtë të çështjes së kundërvajtës. Si 

dëshmitar nuk mund të ftohen personat të cilët me dëshminë e tyre do të cenon obligimin e 

ruajtjes së fshehtësisë së detyrës zyrtare ose fshehtësisë ushtarake. Organi kompetent këta persona 

mund ti lirojë nga mbajtja e fshehtësisë e çka llogaritet fshehtësi zyrtare gjithmonë përfshihet me 

aktet e brendshme të organeve ushtarake dhe të shtetit p.sh. fshehtësi ushtarake të paraparë me 

Ligjin penal nënkuptojmë faktet të cilat me Ligj ose aktet të tjera janë të përcaktuara si të tilla. 

 

Si dëshmitar nuk mund të merret në pyetje mbrojtësi i të pandehurit në rrethanën që ai iu ka 

deklaruar atij si mbrojtjes, e këtu kemi të bëjmë me fshehtësi profesionale që rregullohet me 

Ligjin mbi avokaturën. 

 

Janë të liruar nga dëshmia 

 

1. Bashkëshorti i të pandehurit, 

2. Të afërmit në vijë të drejtë të gjakut, në vijë të tërthortë deri në shkallën e tretë dhe me vijë të 

krushqisë deri në shkallën e dytë. 

3. I adaptuari ose adaptuesi. 

4. predikuesi fetar për çka i pandehuri iu ka referuar atij. 

 

Gjyqtari këta persona është i obliguar ti njoftoi se janë të liruar nga dëshmia dhe këtë rrethanë do 

ta konstaton në procesverbal. Nëse nuk veprohet kështu dëshmia e tyre nuk mund të merret si 

provë në procedurë. Një person i cili është i liruar të dëshmoi për një të pandehur do të lirohet 

edhe për të pandehurit tjerë, nëse deklarata e tij nuk mund të kufizohet vetëm për të pandehurit e 

tjerë. Personat e lartcekur mund të merren në pyetje në cilësi të dëshmitarëve, por ata nuk kanë 

obligim për të dëshmuar, pra varet nga vullneti i tyre a do të dëshmojnë apo jo për rastin konkret. 

Llogaritet, që dëshmia e tyre duke pas parasysh raportin me të pandehurin nuk do të ketë vlerë të 

madhe, dhe detyrimi i  tyre në dëshmi do të paraqiste trysni dhe të njëjtit e kanë mundësinë e 

dhënies të dëshmisë të rrejshme. Nëse dëshmitari i cili është i liruar nga dëshmia dhe vendos të 

dëshmoi ai është plotësisht i barabartë nga aspekti i obligimit dhe përgjegjësisë ëme të gjithë 

dëshmitarët e tjerë. 

 

Dëshmitari gjithashtu, mund t mos përgjigjet në pyetjet të cilat pyetje atë ose të afërmin e tij do ta 

dëmtonin, por këtë mos përgjegjëse ai duhet ta arsyetoi. Dëshmitarët mirën në pyetje një nga një. 

Nëse për një çështje mirën në pyetje më shumë dëshmitarë, dëshmitari është i obliguar të 



659 

 

përgjigjet me gojë në ato pyetje që ia parashtron gjyqtari. Dëshmitari është i obliguar ta flasë të 

vërtetën. Nëse nuk e flet të vërtetën dëshmia e rrejshme bartë pasoja. Gjithmonë do të pyetet se 

nga është i njoftuar për rastin. Nëse është i shurdhër pyetjet i bëhen me shkrim, nëse është memec 

dëshmitari pyetjet i jep me shkrim dhe gjithmonë sikur në procedurën me të pandehurin, nëse nuk 

din shkrim dhe lexim iu caktohet interpreti. 

 

Dëshmitarët mund të ballafaqohen nëse deklaratat e tyre nuk përputhen me rrethanat e 

rëndësishme. Në të njëjtën kohë mund të ballafaqohen vetëm dy dëshmitarë. Nëse kërkohet të 

dihet a e njeh dëshmitari personin ose sendin, do të kërkohet nga ai ti parashkruan. 

 

Nëse dëshmitari i ftuar në mënyrë të rregullt nuk paraqitet dhe mungesën e vet nuk e arsyeton 

mund të ndëshkohet me gjobë. Gjithashtu, edhe dëshmitari i cili i përgjigjet ftesës por nuk 

dëshmon mund të ndëshkohet. Vendimi mbi gjobën e shqiptuar konstatohet në procesverbal. 

Ankesa në vendim nuk e shtyn ekzekutimin. Nëse pas kësaj dëshmitari pranon të dëshmoi, pra pas 

shqiptimit të gjobës ky vendim s’fuqizohet. 

 

Pra, dëshmitari gjobitet nëse:  

 

- Nuk i përgjigjet ftesës; 

- Nëse largohet nga vendi ku duhet dëshmuar dhe; 

- Nëse refuzon të dëshmoi. 

Kusht për aplikimin e gjobës ndaj dëshmitarit është nëse ai nuk paraqitet në gjegj, e është ftuar 

në mënyrë të rregullt të cilën ftesë e ka pranuar në mënyrë të rregullt, ndërkaq mungesën e vet 

nuk e arsyeton. Arsyetimin e mungesës e vlerëson gjykata.   

 

Bazë për ndëshkimin e dëshmitarit për largim nga gjykata është: 

 

- që dëshmitari të jetë larguar nga gjykata para marrjes së tij në pyetje, 

- pa lejen e gjyqtarit. 

 

Ndërsa bazë për gjobitje për refuzim të dëshmisë është: 

 

- që refuzimi të jetë bërë pa bazë ligjore, 

- që dëshmitari më herët të jetë paralajmëruar për pasoja. 

 

 

1.15 Këqyrja e vendit  

 

Vende shikimi nënkupton, kur për vërtetimin e ndonjë rrethane të rëndësishme në procedurë është 

i nevojshëm shikimi personal. Këtë e vendos gjyqtari. Zakonisht gjërat për shikim sillen në 

gjykatë, por mund të bëhet edhe aty ku gjendet sendi. Gjyqtari i cili kryen këtë proces është i 

obliguar ta formulon procesverbalin mbi vend shikim dhe në te të cekë të gjitha rrethanat e 

rëndësishme të konstatuara në vend shikim. 

 

 

1.16 Ekspertimi 

 

Nëse për vërtetimin dhe sqarimin e rrethanave të rëndësishme nevojitet njohje profesionale që nuk 

e posedon gjyqtari kërkohet ekspertim. Ekspertimi mund të jetë individual ose kolektiv, meqë 

mund ti besohet institucionit kompetent. Lidhur me ekspertimin vendos gjyqtari i cili e udhëheq 
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procedurën me iniciativë vetjake, ose me propozim të palës. Eksperti është i obliguar ti përgjigjet 

ftesës dhe të jap mendimin e vet. Që të dy obligimet i nënshtrohen sanksionit pra, kompensimit të 

shpenzimeve të krijuara me mosparaqitjen e tij në gjegj. Sanksioni, nuk është obligator por kjo 

varet nga vlerësimi i gjyqtarit.  

 

Eksperti, duhet të ftohet në mënyrë të rregullt.  

 

Për ekspert nuk mund të merret personi: i cili nuk mund të merret si dëshmitar në procedurë, e 

këta janë: personat të cilët me deklarata të tyre do ti cenonin fshehtësitë ushtarake dhe zyrtare dhe 

mbrojtësi i të pandehurit. 

 

- Personi i cili është i larguar nga dëshmia. E ata janë: bashkëshorti i të pandehurit, të afërmit 

në vijë të gjakut të drejtë, i adaptuari, adaptuesi etj. 

- Personi i cili në të njëjtën çështje merret në pyetje si dëshmitar. 

- Personi ndaj të cilit është kryer kundërvajtja. 

 

Në të gjitha këto raste në mendimin e ekspertit nuk mund të bazohet vendimi i gjyqtarit. 

 

I pandehuri, paraqitësi i kërkesës dhe i dëmtuari ka të drejtën e kërkimit në përjashtim të ekspertit. 

Lidhur me këtë kërkesë vendos gjyqtari i cili ka filluar procedurën. Ankesa në vendim me të cilin 

refuzohet kërkesa për përjashtim të ekspertit e shtyn procedurën e ekspertimit nëse nuk paraqitet 

rreziku. Emri i ekspertit iu komunikohet palëve pra kryerjes së ekspertizës dhe për këtë arsye 

palët janë të obliguara që menjëherë të bëjnë kërkesë për përjashtim nëse kanë arsye për këtë. Më 

vonë kërkesën mund ta paraqesin nëse për arsye të përjashtimit kanë kuptuar me vonesë. Nëse 

pala arsyen për përjashtimin e ka kuptuar pas kryerjes së ekspertizës ka të drejtë të paraqitjes së 

kundërshtimit në ekspertizë. Gjyqtari do të kërkoi ekspertizë të re, nëse kundërshtimi është i 

arsyeshëm, ose nëse pala në procedurën e kundërvajtës e lejon këtë.  

 

Para fillimit të ekspertimit, eksperti njoftohet me lëndën për të cilën duhet dhënë mendimin, që të 

ketë kohë të organizoi veprimin. Gjatë caktimit të pyetjeve-gjyqtari duhet të ketë parasysh edhe 

thëniet e palëve në procedurë. Që ekspertiza të kryhet me sukses, eksperti mund ti nënshtrohet 

shikimit në kërkesa të lëndës. Ai e ka të drejtën ta kërkoi këtë, si dhe ka të drejtën e nxjerrjes së 

provave tjera që ekspertizën ta kryej në mënyrë sa më kualitative. Këto janë mundësi që i ka 

eksperti dhe gjithmonë mund ti kërkoi por meqë në ekspertizë vendos dhe udhëheq gjyqtari, fjala 

e tij është përfundimtare. Gjithashtu, eksperti e ka të drejtën e parashtrimit të pyetjeve të 

pandehurit, dëshmitarit ose të dëmtuari e krejt lidhur me objektin e ekspertimit. Objektin e 

ekspertimit, eksperti është parim ta kontrolloi në prani të gjyqtarit dhe procesmbajtësit, por nëse 

ekspertimi duhet bërë në institucion, ose ndonjë interes tjetër e kërkon këtë, ekspertimi duhet të 

bëhet pa praninë e gjyqtari dhe kjo theksohet në procesverbal.  

 

Nëse ekspertimi bëhet në praninë e gjyqtarit i cili e udhëheq procedurën mendimi i dhënë i 

ekspertit ceket në procesverbal dhe nga ky parim mund të abstenohet vetëm në rastet e arsyeshme 

p.sh. (kur ekspertimi bëhet në tere, në kushte të vështira atmosferike). Nëse ekspertimi bëhet pa 

praninë e gjyqtarit mendimi i ekspertit epet me shkrim. Gjithashtu nëse lind dyshimi i bazuar se i 

pandehuri lëngon nga ndonjë sëmundje psikiatrike do të urdhërohet ekspertimi psikiatrik. Gjyqtari 

nga rasti në rast vendos a ka nevojë për enje ekspertim psikiatrik. Këtë rrethanë mund ta theksoi i 

pandehuri ose lind dyshimi te gjyqtari me vrojtim gjatë udhëheqjes së procedurës së  kundërvajtës 

se a ka nevojë të bëhet ekspertimi psikiatrik ndaj të pandehurit. 
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1.17 Pasojat e objekteve dhe personave 

 

Gjyqtari për kundërvajtje mund të urdhëroi bastisjen e objekteve personave, në këto raste: 

 

- Nëse është në pyetje kryerja e kundërvajtjes me peshë të rëndë ku përfshihet dënim burgu. 

- Nëse dyshohet që me bastisje do të gjendet objekti i kundërvajtjes, ose gjurmët e kryerjes së 

kundërvajtjes. 

- Nëse dyshohet që në atë vend mund të zihet kryesi i kundërvajtjes, i cili është në arrati.  

 

Bastisja urdhërohet me shkrim nga gjyqtari i kundërvajtjes i cili e udhëheq procedurën e 

kundërvajtës. Para fillimit të bastisjes urdhëresa i dorëzohet personit që i dedikohet. Ai do të 

ftohet që vullnetarisht ta dorëzoi atë që kërkohet. Bastisja bëhet gjatë ditës, në orët e vona shumë 

rrallë kur duhet vazhduar ajo që ka filluar gjatë ditës. Bastisja personale të femrës i kryen femra, 

person zyrtar, ose femra që i besohet kjo. 

 

Për secilën bastisje duhet nxjerrë urdhëresa me shkrim, dhe pa marrë parasysh a bëhet bastisja e 

personave apo e banesave. Në këtë urdhëresë nuk është e lejuar ankesa. Bastisjen e bënë gjyqtari i 

cili ka urdhëruar bastisjen e në rastet e zakonshme edhe policia, posaçërisht kur duhet nxënë 

kryesi i kundërvajtjes. Aktit të bastisjes duhet qenë i pranishëm pronari i banesës, banuesi. Nëse 

nuk janë të pranishëm urdhëresa i epet anëtarit të rritur të familjes ose fqiut. Nëse këta nuk 

pranojnë të jenë pjesëmarrës në bastisje ndaj tyre nuk mund të mirën masa.  

 

Në bastisje patjetër duhet me qenë të pranishëm dy persona të rritur në cilësi të dëshmitarëve, që 

ta përcjellin rrjedhën e bastisjes dhe rregullsinë e saj. Procesin e bastisjes e nënshkruajnë edhe 

gjithashtu këta persona a kanë vërejtje në rrjedhat e bastisjes, këtë vërejtje kanë të drejtë ta cekin 

në proces. Ata që e bëjnë bastisjen e kanë të drejtën e vendosjes kenë do ta marrin për dëshmitar, 

por kusht është që personat të jenë madhorë. Nuk mund të mirën personat që nuk e kanë të drejtën 

e dhënies së dëshmisë. Dhe gjithmonë personave që iu bëhet bastisja iu ipet një kopje e 

procesverbalit mbi bastisje. 

 

 

1.18 Marrja e përkohshme e sendeve 

 

Sendet të cilat janë përdorë për kryerjen e kundërvajtjes ose janë të destinuara për kryerje si dhe 

sendet që janë paraqitur me kryerjen e kundërvajtjes, sendet që mund të paraqitën si provë në 

procedurë të kundërvajtës përkohësisht do të mirën edhe para nxjerrjes së aktvendimit. Këtë e 

cakton me urdhëresë me shkrim gjyqtari për kundërvajtje. Kopja i epet personit nga i cili merret 

sendi, ndërkaq nëse sendi merret përgjithmonë kjo vendoset vetëm me aktvendim mbi 

kundërvajtje. Marrja e sendit bëhet si nga i pandehuri ashtu edhe nga çdo person tjetër. Nëse 

personi me vullnet nuk e sjell sendin do ti urdhërohet bastisja e objektit apo personave. Kundër 

kësaj urdhërese mbi marrjen e përkohshme të sendeve nuk është e lejuar ankesa.  Kur organi i 

punëve të brendshme dhe inspektorët e gjejnë kryesin e kundërvajtjes në vend të kryerjes, e 

përkohësisht kanë të drejtën e marrjes së sendit, por ata menjëherë sendin duhet dorëzuar në 

Gjykatë. Nëse nuk janë në gjendje që sendin ta sjellin në gjykatë janë të obliguar që për këtë ta 

njoftojnë gjyqtarin, dhe sendin ta vendosin në vet të sigurt. Gjyqtari, pasi të vendos lidhur me 

kërkesë të organit, nëse gjene se nuk ka vend por shqiptim të urdhëresës për marrjen e sendit, 

urdhëron kthimin e tij personit të cilit iu ka marrë.  

 

Nëse sendet janë të karakterit që prishën, dhe që ruajtja e tyre konsideron me shpenzime të 

mëdha, gjyqtari urdhëron që të shiten ato. Vlera e parave depozitohet deri në nxjerrjen e 
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aktvendimit. Nëse te i pandehuri gjendet sendi i huaj, pra nuk dihet se i kujt është, gjyqtari në 

tabelat e gjykatës bënë përshkrimin e sendit. Afati për lajmërim të pronarit është një vit e pas 

kësaj nëse pronari nuk lajmërohet sendi shitet. Nëse vlera e sendit është shumë e madhe, gjyqtari 

ka të drejtë që pronarin ta kërkoi edhe me mjete të informimit. 

 

 

1.19  Seanca Verbale 

 

Seanca verbale është formë e posaçme e nxjerrjes së provave në procedurën e kundërvajtës. 

Seanca verbale në procedurë nuk është veprim i rregullt procedural. Caktohet në raste kur gjyqtari 

me vetë iniciativë konstaton se për ndriçimin e çështjes së kundërvajtës është e nevojshme seanca 

verbale. Seanca verbale mund të mbahet edhe pa prezencën e të pandehurit. Është publike, 

gjyqtari gjithmonë mund të vendos që nga një pjesë të seancës verbale të përjashtohet publiku. 

Nëse seanca mbahet ndaj të miturit ajo gjithmonë mbahet pa prezencën e opinionit. Pra, parimi 

publik e karakterizon seancën verbale çka nënkupton se në seancë mund të marrë  pjesë edhe 

personi që nuk është pjesëmarrës në procedurë. Me seancë verbale udhëheq gjyqtari për 

kundërvajtje i cili e udhëheq procedurën. Fillon me lexim të kërkesës të paraqitur nga organi 

kompetent. I pandehuri duhet njoftuar me përshkrim faktik të veprës cilësim juridik të 

kundërvajtjes dhe me provat e propozuara. 

 

Pastaj mirën në pyetje palët: i pandehuri ose përfaqësuesi i tij ligjor, dëshmitari, eksperti dhe të 

tjerët të cilët kanë të drejtën të propozojnë prova e me pëlqim të gjyqtarit ti bëjnë pyetje njëri 

tjetrit. Fjalën përfundimtare në seancën verbale e ka gjithmonë i pandehuri. Gjyqtari nëse vlerëson 

se ka ndriçuar gjendjen faktike bëjnë aktvendim dhe komunikon në prani të palëve. 

 

 

1.20 Shkelja e rendit të procedurës e kundërvajtës 

 

Obligim i gjyqtarit i cili udhëheqë procedurën e kundërvajtës është të mbajë rendin gjatë 

zhvillimit të procedurës, dhe të ndërmarrë masa ndaj personave të cilët me sjellje të pahijshme ose 

me ndonjë mënyrë tjetër shkelet rendi në procedurën e kundërvajtës. Masa e parë e shqiptuar 

kundër personit i cili sillet në mënyrë të pahijshme është vërejtja e nëse kjo masë nuk ndikon 

atëherë personit me aktvendim i shqiptohet gjoba.  

 

 

1.21 Aktvendimi mbi kundërvajtjet – Mjetet Juridike 

 

Nxjerrja e aktvendimit mbi kundërvajtjet paraqet fazën kryesore të procedurës së kundërvajtës 

meqë, procedura e kundërvajtës përfundon me nxjerrjen e aktvendimit mbi kundërvajtjet.  

 

Kur gjyqtari për kundërvajtje nxjerrë KONKLUZIN mbi fillimin e procedurës së kundërvajtës siç 

parashihet në nenin 136 të Ligjit mbi kundërvajtjet, ai procedurën duhet përfunduar me nxjerrjen 

e aktvendimit mbi kundërvajtjet me të cilin pezullohet procedura e kundërvajtës, ose me të cilin 

aktvendim i pandehuri shpallet përgjegjës dhe dënohet për kundërvajtjen e kryer. Aktvendimi mbi 

kundërvajtjen mund të nxirret vetëm në emër të pandehurit ndaj të cilit është paraqitur kërkesa për 

fillimin e procedurës së kundërvajtës dhe për kundërvajtje e cila është objekt i kërkesës, e që 

gjyqtari për kundërvajtje ka nxjerrë konkluzion për fillimin e procedurës së kundërvajtës kundër 

tij. Pra në mes të kërkesës për fillimin e procedurës së kundërvajtës dhe aktvendimit mbi 

kundërvajtje, duhet ekzistuar ngjashmëri e caktuar në identitetin e të pandehurit dhe veprimit 

kryes të kundërvajtjes.  
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Nëse gjyqtari për kundërvajtje gjatë procedurës vërteton se i pandehuri nuk ka bërë kundërvajtje 

pra, personi ndaj të cilit është paraqitur kërkesa, por kundërvajtjen e ka kryer një person tjetër, 

gjyqtari duke u bazuar në dispozitat ligjore do të nxjerrë aktvendim mbi pezullimin e procedurës 

kundërvajtëse ndaj të pandehurit, në emër të të cilit është paraqitur kërkesa dhe njehe rit nuk 

mund të nxjerrë aktvendim dënues ndaj të pandehurit që nuk është i përfshirë në kërkesën e 

organit edhe pse është kryes i kundërvajtjes, në një rast të këtillë gjyqtari i kundërvajtjes ka 

kompetencë ta njoftoi organin i cili është kompetent për paraqitje e kërkesës. Kërkesa duhet të 

jenë e shkruar e kurrsesi verbale. Gjyqtari Komunal i Kundërvajtjes është i lidhur me përshkrimin 

faktik të kundërvajtjes me veprimin kryes respektivisht ngjarjen në rastin konkret, e të cekur në 

kërkesën e organit kompetent.  

 

Aktvendimi mbi kundërvajtjet duhet patjetër të ketë për bazë përshkrimin e kundërvajtjes të 

paraparë në kërkesën e organit dhe nuk mund të dalë nga korniza respektivisht ngjarja e 

përshkruar në kërkesë. Mirëpo gjyqtari për kundërvajtje nuk është i lidhur me propozimet e 

paraqitur në kërkesë, në aspektin e nxjerrjes së provave, cilësimi juridik të kundërvajtjes. Deri te 

ndryshimi i cilësimit juridik të kundërvajtjes vjen nëse gjyqtari i kundërvajtjes nga të njëjtat fakte 

nxjerrë konkludim tjetër ligjor, e që kualifikimi ligjor nga ana e paraqitësit të kërkesës mund të 

jetë i gabuar. Nëse gjyqtari për kundërvajtje nuk e pranon kualifikimin ligjor të përcaktuar në 

kërkesën e organit në aktvendim mbi kundërvajtje me të cilin të pandehurin e shpall përgjegjës e 

përcakton cilësimin juridik të kundërvajtjes që ai e konsideron si ligjor. 
 

Gjyqtari për kundërvajtje aktvendimin e bazon vetëm në faktet e nxjerra gjatë zhvillimit të 

procedurës. Rregulli mbi vlerësimin e provave për ekzistimin ose mos ekzistimin e kundërvajtjes 

e të vlerësuar nga bindja e lirë e gjyqtarit ka mbështetje ligjore, sipas parimit mbi vlerësimin e lirë 

të provave. Kjo vlen edhe me rastin e nxjerrjes së aktvendimit thënie në aktvendim se gjyqtari ka 

krijuar bindjen e lirë që faktet konkrete ekzistojnë ose nuk ekzistojnë nuk mjafton. Gjyqtari i 

kundërvajtjes është i obliguar të theksoi se në çfarë baze ka krijuar bindjen, ti analizoi provat, 

gjithashtu në aktvendim duhet cekur cilat prova e kanë bindur mbi ekzistimin ose mos ekzistimin 

e fakteve. Duke i vlerësuar provat sipas bindjes së lirë gjyqtari i kundërvajtjes nuk mund të 

vendos me bindje të përgjithshme e as të pranoi provat me vlerësim diskrecional, por ato duhet 

vlerësuar me profesionalizëm, ndërgjegjeje dhe atë çdo provë veç e veç dhe në tërësi në raport me 

prova tjera. Në procedurën e kundërvajtës mund të nxjerrën dy lloj të aktvendimeve: 

 

I. AKTVENDIMI ME TË CILIN PROCEDURA KUNDËRVAJTËSE PEZULLOHET (sipas 

arsyeve të parapara me nenin 198 të Ligjit mbi kundërvajtjet) dhe 

 

II. AKTVENDIMI ME TË CILIN I PANDEHURI SHPALLET PËRGJEGJËS DHE DËNOHET 

PËR KUNDËRVJATJET (neni 199 të Ligjit mbi kundërvajtjet) pra kur konstatohet ekzistimi i 

kundërvajtjes dhe përgjegjësia e të pandehurit. 

 

Nëse i pandehuri përgjigjet për disa kundërvajtje (sipas një kërkese ose më shumë kërkesave të 

bashkuara në një procedurë unike), i njëjti aktvendim në disa pjesë mund të jetë aktvendim me të 

cilin pezullohet procedura e kundërvajtës, e në pjesë të tjera i pandehuri mund të shpallet 

përgjegjës dhe të dënohet. 

 

Gjyqtari i kundërvajtjes me aktvendimin pezullon procedurën e kundërvajtës, në rastet:  
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I. Nëse është fjala për veprim që nuk është përcaktuar si kundërvajtje. Kjo dispozitë Bazohet në 

parimin e legalitetit sipas të cilit parim askush nuk mund të jetë përgjegjës për kundërvajtje nëse 

para se të kryhet nuk ka qenë e paraparë me Ligj apo dispozitë tjetër si kundërvajtje.  

 

II. Nëse ekzistojnë rrethanat që e përjashtojnë përgjegjësinë për kundërvajtje. Meqë nuk është 

përgjegjës për kundërvajtje kryesi i cili është psikiqisht i sëmurë, nëse kundërvajtja është kryer 

me ndikim të forcës, dhunës, kërcënimit, nëse kryesi është fëmija nën moshën 14 vjeç. 

  

III. Nëse procedura e zhvilluar ka kërkesën e personit, organit të autorizuar. Personi i autorizuar 

për inicim të procedurës së kundërvajtës është i dëmtuari, ndërkaq organet e autorizuara janë 

Policia e Kosovës, Prokuroria, Inspektoratet kompetente etj.  
 

IV. Nëse i pandehuri për shkak të kundërvajtjes së njëjtë është ndëshkuar në formën e prerë në 

procedurën kundërvajtës, ose procedura e kundërvajtjes është pezulluar në formë të prerë por jo 

për shkak të in kompetencës. Sipas parimit se askush nuk mund të ndëshkohet dy herë për të 

njëjtën kundërvajtje. 

 

V. Nëse i pandehuri në procedurën penale ose për delikte ekonomike është shpallur fajtor në 

formë të prerë për vepër të njëjtë e që i përfshin tiparet e kundërvajtjes.  

 

VI. Nëse i pandehuri gëzon imunitet diplomatik. Personat që gëzojnë imunitet diplomatik nuk 

mund të dënohen për kundërvajtje dhe as që ndaj tyre mund të zhvillohet procedura e 

kundërvajtës. 

 

VII. Nëse është shkaktuar parashkrimi për zhvillimin e procedurës së  kundërvajtës. Parashkrimi 

relativ bëhet me kalimin e një viti nga dita e kryerjes së kundërvajtjes dhe ai absolut me kalimin e 

dy viteve nga dita e kryerjes së kundërvajtjes. 

 

VIII. Nëse nuk ka prova që i pandehuri ka kryer kundërvajtje. 

 

IX. Nëse i pandehuri ka vdekur gjatë procedurës së kundërvajtës ose nëse ka pushuar të ekzistoi 

personi juridik. 

 

X. Nëse paraqitësi i kërkesë ka hekur dorë nga kërkesa para se aktvendimi të merë formën e prerë. 

Pra paraqitësi i kërkesës mund të hekë dorë nga kërkesa deri në nxjerrjen e aktvendimit, por jo me 

marrjen e formës së prerë të atij aktvendimi ai nuk e gëzon këtë të drejtë.  

 

Aktvendimi mbi kundërvajtje me të cilin i pandehuri shpallet përgjegjës për kundërvajtje, merret 

kur në procedurën e kundërvajtës, në bazë të kërkesës së paraqitur vërtetohet ekzistimi i 

kundërvajtjes dhe përgjegjësia e të pandehurit. Aktvendimi mbi kundërvajtjet me të cilin i 

pandehuri shpallet përgjegjës mund të nxirret edhe pa marrjen në pyetje të pandehurin, në raste 

kur i pandehuri i ftuar në mënyrë të rregullt nuk i përgjigjet ftesës, ndërkaq mungesën e vet nuk e 

arsyeton si dhe kur marrja e tij në pyetje nuk është e domosdoshme për vërtetimin e gjendjes 

faktike. Për tu nxjerrë ky aktvendim duet të plotësohen këto kushte:   

 

I pandehuri duhet të jetë ftuar në mënyrë të rregullt që të deklarohet lidhur me kundërvajtjen e cila 

i vihet në barrë siç parashohin dispozitat e nenit 125, 133 të Ligjit mbi kundërvajtjet. Në ftesë i 

pandehuri duhet të paralajmërohet që aktvendimi do të nxjerrët pa u marrë në pyetje, nëse nuk 

paraqitët sipas ftesës. Gjyqtari i kundërvajtjes duhet të ketë argumente që i pandehuri e ka pranuar 

ftesën, të njëjtës ftesë nuk iu ka përgjigjur dhe mungesën e vetë nuk e ka arsyetuar. Pastaj nëse 
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marrja në pyetje të pandehurit nuk është e domosdoshme për vërtetimin e drejtë të gjendjes 

faktike. Kjo do të thotë se me argumentet që disponon gjyqtari e të cilat ju kanë bashkangjitur 

kërkesës së paraqitur nga organi kompetent, mund të konkludohet që i pandehuri e ka kryer 

kundërvajtjen, e këtë gjithmonë e vlerëson gjyqtari. Aktvendimi mbi kundërvajtjet me të cilin i 

pandehuri shpallet përgjegjës mund të nxirret edhe pa u ftuar dhe marrë në pyetje të pandehurin 

në rastet kur: 

 

Kërkesa për ngritjen e procedurës është paraqitur nga organi kompetent e në bazë të vrojtimit të 

drejtpërdrejt ose në bazë të dhënave zyrtare apo të dhënave të tjera ose dokumentit të paraqitur 

sipas evidencës zyrtare, te organit të autorizuar për paraqitjen e kërkesës, nëse nga kërkesa 

dokumentacioni i bashkangjitur ose nga provat e tjera konstatohet në mënyrë të padyshimtë se i 

pandehuri ka bërë kundërvajtjen, (neni 201 i Ligjit mbi kundërvajtjet) dhe ky aktvendim mund të 

nxirret vetëm për kundërvajtjet për të cilat është përcaktuar dënimi me gjobë e assesi me burg.  

 

Procedura e shkurtër pra nënkupton nxjerrjen e aktvendimit pa u ftuar dhe marrë në pyetje i 

pandehuri. Ky aktvendim mbi kundërvajtjet nxjerrët në bazë të kërkesës së paraqitur te organi 

kompetent për inicim të procedurës dhe provave që iu kanë bashkangjitur kërkesës. Që të nxirret 

ky aktvendimin duhet të plotësohen disa kushte. 

 

I. Kërkesa duhet të paraqitet nga Policia e Kosovës, Prokuroria dhe Inspeksioni. Me kërkesën e 

personit të dëmtuar nuk mund të nxirret aktvendim në procedurë të shkurtër. Kërkesa paraqitet në 

bazë të vrojtimit të drejtpërdrejt ose argumenteve që i posedon organi.  

 

II. Kërkesa dhe prova të paraqitura, në kërkesë pa dyshim mund të konkludohet se i pandehuri ka 

kryer kundërvajtjen që i vihet në barrë. 

 

III. Duhet të jetë kryer kundërvajtja e cila sipas natyrës dhe rrethanave në të cilat është kryer, 

kryesit mund ti shqiptohet vetëm dënim me gjobë. Në procedurë të shkurtër të pandehurit nuk 

mund ti shqiptohet dënim me burg ose masa mbrojtëse. Gjithashtu nuk mund të vendoset as lidhur 

me kërkesë për kompensim të dëmit. Edhe ndaj të miturit nuk mund të nxirret aktvendim me 

procedurë  të shkurtër. Kundër këtij aktvendimi i pandehuri dhe paraqitësi i kërkesës e kanë të 

drejtën e paraqitjes së prapësimit-kundërshtimit nëse prapësimi është paraqitur nga personi i 

autorizuar dhe nëse është i afatshëm gjyqtari i kundërvajtjes i cili e ka nxjerrë aktvendimin në 

procedurë të shkurtër, të njëjtin aktvendim e s’fuqizon dhe fillon procedurë të rregullt. Merë në 

pyetje të pandehurin, nxjerrë prova tjera e pastaj nxjerrë aktvendim i cili nuk mund të jetë më i 

disfavorshëm për palën në raport me aktvendimin e nxjerrë në procedurë të shkurtër. (Neni 201 

al.6 të Ligjit mbi kundërvajtjet). 

 

 

1.22 Komunikimi, përpilimi dhe dorëzimi i aktvendimit mbi kundërvajtjet 

 

Aktvendimi mbi kundërvajtjet shpallet gojarisht nëse i pandehuri është i pranishëm, nëse jo 

aktvendimi mbi kundërvajtjet do të nxjerrët me shkrim në afat prej tetë ditësh nga dita e 

përfundimit të procedurës. Sipas rregullit aktvendimi mbi kundërvajtje i komunikohet të 

pandehurit pasi që gjyqtari të nxjerrë të gjitha provat dhe nëse i pandehuri është i pranishëm. 

Komunikimi i aktvendimit bëhet nga gjyqtari i cili ka udhëheqë procedurën e kundërvajtës. Ky 

komunikim do të ceket në shkresa të lëndës ndërkaq i pandehuri me nënshkrim personal vërteton 

komunikimin e aktvendimit. Nëse i pandehuri nuk është i pranishëm, komunikimi i aktvendimit të 

pandehurit i bëhet me aktvendim me shkrim. Gjyqtari për kundërvajtje në afat prej 8 ditësh duhet 

të nxjerrë aktvendimin e përpiluar me shkrim nga dita e përfundimit të procedurës. 
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Aktvendimi i përpiluar me shkrim përmban: hyrjen, dispozitivin, arsyetimin, këshillën 

juridike, numrin, nënshkrimin e gjyqtarit dhe vulën. 

 

Hyrja duhet të përmbajë emërtimin e gjykatës për kundërvajtje, emrin e mbiemrin, vendbanimin, 

vend punësimin e të pandehurit, ose emërtimin dhe selinë e personit juridik, kundërvajtja e cila 

është objekt i procedurës baza juridike e nxjerrjes së aktvendimit dhe data e nxjerrjes së 

aktvendimit.  

 

Dispozitivi i aktvendimit përmban: shënimet personale për të pandehurin, vendimin mbi shpalljen 

përgjegjës të pandehurit për kundërvajtje ose për pezullimin e procedurës. Nëse i pandehuri 

shpallet përgjegjës dispozitivi duhet të përmbajë të gjitha elementet e parapara në nenin 205 të 

Ligjit mbi kundërvajtjet. 

 

Në arsyetim të aktvendimit ceken shkurtimisht arsyet kryesore mbi vërtetimin e gjendjes faktike, 

duke i analizuar provat në bazë të cilave fakte konsiderohen si prova, si dhe baza juridike. 

Këshilla mbi mjetin juridik udhëzon në atë se kush ka të drejtë në ankesë kundër aktvendimit mbi 

kundërvajtjet, në cilin afat mund të paraqitet ankesa, kujt i dorëzohet dhe kush vendos lidhur me 

te. Zakonisht vendimet mbi kundërvajtje nxirren në formë të shkruar.  

 

Pjesët e aktvendimit mbi kundërvajtje janë pjesë të aktvendimeve të nxjerra nga gjykata e shkallës 

së parë. Aktvendimet e shkallës së dytë i përmbajnë të gjitha elementet e lartcekura, por disa pjesë 

duhet ti përshtaten vendosjes në shkallë të dytë, si p.sh. te këshilla juridike pala duhet të 

informohet se nuk ka të drejtën e ankimit. 
 

Dispozitivi i aktvendimit me të cilin i pandehuri shpallet përgjegjës përmban:  

 

I. Kundërvajtjen për të cilën i pandehuri shpallet përgjegjës duke i shënuar faktet dhe rrethanat të cilat 

e formojnë tiparin e kundërvajtjes si dhe ato prej të cilave varet aplikimi i dispozitës së  caktuar 

ligjore, ose i dispozitës tjetër. 

 

II. Dispozitat e Ligjit ose dispozitës tjetër në të cilin është përcaktuar kundërvajtja.  

 

III. Ndëshkimi i cili i epet. 

 

IV. Masa mbrojtëse e cila shqiptohet dhe në bazë cilës dispozitë.  

 

V. Vendimi mbi llogaritjen e ndaljes në dënimin e dhënë. 

 

VI: Vendimi mbi shpenzimet e procedurës së kundërvajtës. 

 

VII. Vendimi mbi kërkesën pronësoro-juridike. 

 

Nëse të pandehurit i është përcaktuar gjoba si dënim me dispztiivin e aktvendimit mbi 

kundërvajtje do të theksohet brenda cilit afat i pandehuri duhet të paguaj gjobën, mënyrën e 

zëvendësimit të gjobës me dënim me burg respektivisht theksimin për arkëtim me dhunë të 

gjobës.  

 

Dispozitivi i aktvendimit paraqet atë pjesë të aktvendimit nga i cili shihet se ka vendosur gjyqtari 

i kundërvajtjes për çështje konkrete e cila ka qenë objekt shqyrtimi në procedurën e kundërvajtës. 
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Dispozitivi i aktvendimit duhet të jetë i shkurt, i qartë, ashtu që të mund të kuptohet se çfarë është 

vendosur dhe si.  

 

Në kundërvajtjet mund të përcaktohet me Ligj, dekret Ligj dhe vendime komunale. Në dispozitiv 

të aktvendimit duhet të ceket dispozita ligjore ku parashihet kundërvajtja për të cilën i pandehuri 

shpallet përgjegjës. Pra duhet të bëhet emërtimi i dispozitës ligjore. Duhet të ceket dënimi i 

shqiptuar. Nëse është shqiptuar dënim burgu kohëzgjatja e tij, nëse është shqiptuar gjoba lartësia e 

saj. Nëse janë cekur disa kundërvajtje duhet të ceket dënimi veç e veç për secilën kundërvajtje e 

pastaj bazuar në nenin 13 të Ligjit mbi kundërvajtjet të pandehurit duhet ti shqiptohet një dënim 

unik.  Masat mbrojtëse të cilat mund të shqiptohen për kundërvajtje e të cilat i kemi diskutuar në 

seminarin e kaluar gjithashtu ceken në diapozitiv. 

 

Nëse të pandehurit i është shqiptuar masa e ndaljes deri në nxjerrjen e aktvendimit e cila nuk 

mund të jetë më e gjatë se 24 orë, në diapozitiv të pandehurit i llogaritet në dënimin e shqiptuar. 

Shpenzimet e procedurës e kundërvajtës që janë: shpenzimet e bëra gjatë procedurës 

kundërvajtëse nga fillimi e në mbarim duhet të ceken në dispozitiv. Ceket shuma e tyre kush i 

paguan dhe mënyra e pagimit, dhe gjithashtu në dispozitiv ceket se si është vendosur lidhur me 

kërkesat pronësoro-juridike. Në arsyetimin e aktvendimit me të cilin pezullohet procedura e 

kundërvajtës shkurtimisht ceken arsyet përse është pezulluar procedura, si dhe dispozita ligjore në 

të cilën bazohet pezullimi.  Në arsyetimin e aktvendimit mbi kundërvajtjet me të cilin i pandehuri 

shpallet përgjegjës, paraqitën arsyet për çdo vendim të dispozitivit, e posaçërisht do të arsyetohet 

nga çfarë baze është shqiptuar dënimi me burg nëse për atë kundërvajtje në mënyrë alternative 

janë paraparë dënim burgu dhe gjoba.  Pra çdo aktvendim i kundërvajtje duhet të ketë arsyetimin. 

Gabimet e bëra në emra dhe numra dhe gabimet e tjera të bëra në aktvendim, përmirësohen sipas 

detyrës zyrtare ose me propozim t pandehurit dhe paraqitësit të kërkesës ose të dëmtuarit. 

 

Përmirësimet bëhen me aktvendim të posaçëm dhe ato duhet të ceken në dispozitiv të 

aktvendimit. Për përmirësim e gabimeve të bëra në aktvendim mbi kundërvajtje nuk është i 

paraparë afati dhe ato mund të përmirësohen në çdo kohë.  

 

Kur të pandehurit aktvendimi i komunikohet gojarisht, aktvendimi me shkrim i dërgohet nëse ai 

këtë e kërkon. Ky aktvendim i dërgohet të pandehurit në afat prej 8 ditësh, e nëse është aplikuar 

neni 267 të Ligjit mbi kundërvajtjet, në pjesën që ka të bëjë me ekzekutimin e dënimit, të 

pandehurit aktvendimi duhet ti dërgohet brenda 24 orësh. Aktvendimi mbi kundërvajtjet ti 

dërgohet të pandehurit dhe paraqitësit të kërkesës. Nëse i  pandehuri dhe paraqitësi i kërkesës 

deklarohen në procesverbal se nuk do të paraqesin ankesë aktvendimi me shkrim nuk do t’iu 

dërgohen.  

 

 

1.23 Ushtrime  

 
Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit do të punojnë në grupe punuese dhe pastaj në prezantimet e 

tyre do të diskutohet lidhur me elementet e veprës së Kundërvajtës dhe elementet e veprës penale, 

duke bërë identifikimin e elementeve të përbashkëta dhe elementeve specifike të veprave, do të 

zhvillojnë një procedurë të Kundërvajtjes, duke i përpiluar së pari kërkesat për zhvillimin e 

procedurës si dhe do të përpilojnë aktvendime në procedurë të rregullt dhe në procedurë të 

shkurtë. 
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1.24  Përmbledhje  

 
Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me veprën e Kundërvajtjes. Gjatë këtij prezantimi 

kandidatët kanë mësuar për veprën e Kundërvajtjes, elementet e përbashkëta dhe elementet 

dalluese me veprën penale dhe veprat e tjera siç është delikti ekonomik etj. 

 

Gjithashtu në këtë modul është shpjeguar procedura e Kundërvajtjes, forma dhe përmbajtja e 

kërkesës paraqitur nga organi kompetent, i pandehuri dhe i dëmtuari në procedurën e 

Kundërvajtjes si dhe mënyra e sigurimit  të pandehurit dhe të dëmtuarit në procedurë të 

Kundërvajtjes si dhe në prezantim janë dhënë shpjegime për llojet e aktvendimeve të nxjerra në 

procedurën e Kundërvajtjes, pjesë përbërëse të aktvendimit dhe dallimi i aktvendimeve të nxjerra 

në procedurë të rregullt dhe procedurë të shkurt.  

 

 
 
 
 
 
 
 


