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QËLLIMI I STUDIMIT
Ky studim ka për qëllim të njoh prokurorët pranë sistemit gjyqësor me vendimarrjen e
Gjykatës së

Lartë për çështjet penale të vitit 2009, dhe nëpërmjet saj të nxjerrë

problematikën e hasur në punën e organit të akuzës me synim përmirësimin e saj.

Njohja me vendimet penale të Gjykatës së Lartë të cilat përbëjnë “të drejtën në veprim”
dhe zbatimi i tyre, i jep vlerën e duhur parimeve të sigurisë juridike, të ligjshmërisë dhe
të barazisë përpara ligjit.
Rëndësi duhet t’u kushtohet jo vetëm vendimeve unifikuese të cilat sipas nenit 141 të
Kushtetutës, njësojnë ose ndryshojnë praktikën gjyqësore, zbatueshmëria e të cilave është
jo vetëm çështje fakti por edhe ligji, por edhe vendimeve të kolegjeve të thjeshta, pasi
njohja me to do t’i shërbente:
- Nevojës për unifikim në raste të vendimarrjeve të ndryshme për raste të ngjashme, nga
i njëjti kolegj apo kolegje të ndryshme penale;
- Nevojës për ndryshim të praktikës në ato raste kur divergjencat ndërmjet vendimeve të
ndryshme janë shprehje pozitive e nevojës për përshtatje me një shoqëri në lëvizje e në
zhvillim;
- Punës së prokurorëve si gjatë fazës së hetimeve dhe gjatë proçesit gjyqësor, nëpërmjet
interpretimit dhe orientimit në zbatimin e drejtë të normave materiale e proçeduriale
penale;

Nga Gjykata e Lartë për vitin 2009, janë marrë në shqyrtim 276 çështje penale të cilat
janë gjykuar nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, 6 çështje që janë gjykuar nga Kolegjet
e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, 4 prej të cilave janë vendime unifikuese, janë shqyrtuar
2 çështje të juridiksionit fillestar dhe është vendosur mospranimi i 341 rekurseve penale.

Në këtë material, vendimarrja e Gjykatës së Lartë është parë nën një këndvështrim
statistikor - analitik dhe është interpretuar me pjesë të vendimeve të Kolegjit Penal të
Gjykatës së Lartë, të cilat janë strukturuar sipas ndarjes së mëposhtme:
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1. Vendime lidhur me kriteret e caktimit të masave të sigurimit. Në këtë pjesë janë
përzgjedhur disa vendime të cilat interpretojnë nenet 228, 229 e 230 të
K.Pr.Penale në lidhje me veprën penale konkrete dhe personalitetin e personit të
dyshuar. Po kështu janë cituar edhe vendime të tjera që paraqesin interes për fazën
e hetimit paraprak, si vleftësimi i arrestimit apo ndalimit.
2. Vendime të tjera, në të cilat përfshihen vendimet e pushimit të çështjes penale,
vendime që ndryshojnë cilësimin juridik të veprës penale, vendime të juridiksionit
fillestar të Gjykatës së Lartë, vendime mbi kërkesën e prokurorisë për masa
sekuestrimi/konfiskimi, vendime të tjera, siç janë ato që kanë të bëjnë me
kompetencën, njohjen e vendimit penal të huaj, shuarjen e vendimit të dënimit
etj.
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I.

VENDIME LIDHUR ME MASAT E SIGURIMIT.

Nga Gjykata e Lartë janë dhënë 72 vendime lidhur me caktimin e masave të
sigurimit, nga këto 66 çështje iniciuar me ankim të personit nën hetim/të pandehurit, dhe
6 me ankim të Prokurorit (në 2 nga këto çështje ka pasur ankim edhe nga ana e të
pandehurit).
Grafikisht këto të dhëna paraqiten si më poshtë:

Vendime lidhur me masat e sigurimit

Ankim I
Prokurorit
8%

Ankim I
personit nen
hetim
92%

I.1 Vendimarrja lidhur me çështjet e ankimuara nga personi nën hetim/i pandehuri ka
qenë si më poshtë:


Për 40 çështje të ankimuara është vendosur pranimi i rekursit së të pandehurit për
ndryshimin e masës së sigurimit duke caktuar sipas rastit një masë më të butë se
ajo e kërkuar nga akuza dhe e miratuar me vendim të gjykatave të faktit, rrëzimin
e kërkeses së prokurorit për caktimin e masës së sigurimit ose shuarjen e masës së
sigurimit;



14 vendime të ankimuara jane lënë në fuqi;
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Për 7 çështje të ankimuara është vendosur rishqyrtimi;



Për 3 çështje të ankimuara është vendosur mospranimi i ankimit;



Për 2 çështje të ankimuara është vendosur pushimi.

Grafikisht këto të dhëna paraqiten si më poshtë:

Vendimarrja mbi ceshtjet e ankimuara nga personi nen
hetim

5%

3%

Pranim I kerkeses se te
pandehurit

11%

Lene ne fuqi
Per rigjykim
21%

Mospranim

60%

Pushim

I.2 Vendimarja lidhur me çështjet e ankimuara nga prokuroria është si më poshtë:


3 çështje të ankimuara janë lënë në fuqi;



Për 1 çështje të ankimuar është vendosur rishqyrtimi;



1 çështje e ankimuar është pushuar;



Për 1 çështje është vendosur mospranimi i rekursit.

Grafikisht këto të dhëna paraqiten si më poshtë:
Vendimarrja mbi ceshtjet e ankimuara nga
prokuroria

Ris hyrtim
17%
Mos pranim
re k urs i
17%

Le ne ne fuqi
49%

Pus him
17%
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I.3 Duke analizuar vendimarrjen e Gjykatës së Lartë lidhur me kërkesat që kanë të bëjnë
me vleftësimin e arrestimit ose ndalimit dhe caktimin e masave të sigurimit, rezulton se
në çështjet objekt shqyrtimi, nga ana e Prokurorisë nuk janë mbajtur parasysh kërkesat e
neneve, 251, 253, 228, 229, e 230 të Kodit të Procedurës Penale për arrestimin në
flagrancë apo ndalimin e personit të dyshuar për një krim, si dhe kushtet dhe kriteret
ligjore për caktimin e masave të sigurimit. Është e vërtetë se masat e sigurimit caktohen
nga gjykata, por në rast se nga ana e organit të akuzës do të vlerësohen drejt kriteret e
caktimit të këtyre masave, duke mbajtur në konsideratë se çdo shkelje e këtyre kritereve
cënon të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, në zbatim të urdherimit kategorik që
përmban dispozita e nenit 244, pika “3” të K.Pr.Penale, gjykata nuk do të mund të caktojë
masë më të rëndë se ajo e kërkuar nga prokurori.
Do të shkëputnim disa vendime të Gjykatës së Lartë në të cilat del qartë
problematika e sipërcituar.
Kështu në vendimin nr.52 dt.04.03.2009 Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë është
shprehur se: “Nga vetë kërkesa e organit të akuzës, por edhe nga ç’ka kanë pranuar të
provuar gjykatat e faktit, rezulton se ndalimi i shtetasit N. P. për veprat penale të
parashikuara nga neni 236 dhe 293 i K.Penal, ka qenë i paligjshëm. Në momentin e
ndalimit nuk ka ekzistuar një prej kushteve kryesore që parashikon dispozita e nenit
253/1 të K.Pr.Penale dhe që është “shkaku i bazuar për të menduar se ka rrezik ikje”.
Provat e administruara në dosje gjyqësore dhe vetë rrethanat e ngjarjes tregojnë se
personi nen hetim jo vetëm nuk ka patur rrezik ikje, pasi disa dite me radhë ka qëndruar
në vendin e ngjarjes sepse ky ishte qëllimi i veprimeve të tij, por vetë gjykatat e faktit
duke qenë kontradiktore në arsyetimin e vendimit për caktimin e masës se sigurimit
personal, si rrethane në favor të pranimit të kërkesës së prokurorit, kanë arsyetuar …
mundësinë që ky person të kryeje të njëtin veprim. Është i papranueshem arsyetimi që të
njejtit person, i cili ndalohet sepse paraqet rrezik ikje, i caktohet masa e sigurimit
personal “arrest në burg” sepse paraqet rrezik të kryejë të njëjtën vepër në vendin e
ngjarjes, pra të mos ikë. Që organi i akuzës të ndalonte këtë shtetas dhe që gjykata të
konsideronte të ligjshëm këtë ndalim duhet që të arsyetoheshin se cilat ishin shkaqet e
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bazuara për të menduar rrezikun e ikjes së këtij personi. Mungesa e këtij arsyetimi e bën
ndalimin të paligjshëm."

Po kështu Gjykata e Lartë duke analizuar të gjitha kushtet e kriteret e kërkuara
nga ligji për caktimin e masave të sigurimit në vendimin nr.11 dt.28.01.2009 shprehet se:
“..., Kolegji Penal çmon se rrezikshmëria shoqërore e veprës penale të “shpërdorimit të
detyrës” nisur edhe nga llojet dhe masa e dënimit që parashikon kjo dispozitë, burgim
deri 7 vjet, nisur edhe nga shkalla e afwrsisw sw veprimeve apo mosveprimeve të saj me
pasojën e ardhur, nuk është e asaj shkalle që e bën të domosdoshme marrjen e masës se
sigurimit personal “arrest në burg”.
Nga të dhënat e administruara, aq me tepër ato familjare, rezulton se nuk ka prova, të
dhëna, apo dyshime, se ky person mund të ike, të vere në rrezik marrjen ose vërtetësine e
provës, pwrkundrazi ajo ka dhënë shpjegime për veprimet e saj, duke ndihmuar organin e
akuzës. E dyshuara A. P. jo vetëm nuk ka tentuar, por as nuk kishte mundesi të vinte në
rrezik marrjen e provës, mbasi ato janë fiksuar dhe marrë (sekuestruar) nga organi i
hetimit menjëherë pas ngjarjes.
Në nenin 230 të K.Pr.Penale, përcaktohet qartë se “arrest në burg”, mund të vendoset
vetëm kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmerise se veçante
të veprës penale dhe të të pandehurit. Gjithashtu sipas nenit 228 të K.Pr.Penale, si kusht
për caktimin e masës se sigurimit personal është kur ekzistojne shkaqe të rëndësishme që
vënë në rrezik marrjen ose vërtetësine e provës, kur ekziston rreziku që ai të largohet e t’i
fshihet proçedimit, apo kur ka të dhëna se ai ka rrezik të kryeje krime të tjera.”

Një çështje tjetër për të cilën tërhiqet vëmendja e prokurorisë është ajo e kërkesës
për caktimin e masës së sigurimit për disa persona në një çështje të vetme. Me vendimin
nr.6 dt.19.01.2009 Gjykata e Lartë ka konluduar se: “Në shqyrtimin e kësaj çështje është
zgjeruar kuptimi i përmbajtjes së dispozitës së nenit 92 të K.Pr.Penale, pasi janë
konfonduar rastet e bashkimit të çështjeve që kanë të bëjnë me themelin e hetimeve
paraprake me ato që kanë të bëjnë me veprime të veçanta të kësaj faze, sikurse është edhe
proçedura e gjykimit të kërkesave për caktim të masave të sigurimit personal. Kërkesa e
prokurorit për vleftësimin e arrestit në flagrancë, ndalimit apo dhe proçedurat që ndiqen
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nga gjykata për vleftësimin e tyre dhe shqyrtimin e kerkesave për caktimin e masave të
sigurimit personal, nuk kanë lidhje me themelin e çështjes në gjykim. Parë në këtë
këndvështrim, kjo është një ndër arsyet për të cilat edhe kur prokurori proçedon në një
çështje penale të bashkuar për shkak se ndodhet para rasteve të parashikuara në nenin
79 i K.Pr.Penale, apo rasteve të parashikuara nga neni 92/b e c të tij, nuk ka bazë ligjore
kërkesa për caktim të masave të sigurimit personal të bëhet e përbashkët për disa shtetas,
siç është vepruar në rastin konkret. Masa e sigurimit personal është individuale dhe
prandaj duhet të shqyrtohet e të caktohet e veçantë për çdo person konkret.
Domosdoshmëria e shqyrtimit të kërkesave për caktimin e masës së sigurimit
personal për çdo person më vete, rrjedh edhe nga disa veprime praktike të mëtejshme që
kanë lidhje me zbatimin e vendimit të gjykatës, me të cilin është caktuar masa e sigurimit
personal. Të tilla janë veprimet e vënies në ekzekutim, kur personi ka qenë në mungesë
(neni 246 i K.Pr.Penale), është larguar më pas duke ju shmangur hetimit ( neni 247 i
K.P.Penale), të marrjes në pyetje (neni 248 i K.Pr.Penale), të përcaktimit nga organi
ekzekutues të vendit ku ndodhen dhomat e paraburgimit ku do të mbahet personi i
arrestuar, veprime për të cilat kërkohet që të shoqërohen me vendimin gjyqësor përkatës
për çdo person të arrestuar, më vetë. Mbështetur në karakterin personal të masës së
sigurimit dhe shkakut që masa caktohet mbi bazën e një dyshimi të arsyeshëm, ligjvenësi
ka parashikuar si kusht ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm, që tregon veprimet apo
mosveprimet individuale të personit ndaj të cilit vendoset masa. Pra, dyshimi i arsyeshëm
bazohet vetëm në analizën e veprimeve dhe qëndrimit individual të personit mbi të cilin
rëndon dyshimi se ka kryer një ose disa vepra penale. Vetëm mbi bazën e dyshimit të
arsyeshëm dhe analizës se lidhjes shkakësore ndërmjet veprimeve apo mosveprimeve të
tij dhe pasojës, analizohet dhe nxirret në pah ekzistenca e kushteve dhe kritereve të
parashikuara në nenet 228, 229, 230 të K.P.Penale për caktimin e masës së sigurimit
personal dhe llojit të saj.”

Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë kanë gjetur me vend të unifikojnë
praktikën gjyqësore lidhur me paraqitjen e informacionit nga ana e prokurorisë, në afatin
e përcaktuar nga neni 246/6 i K.Pr.P., për zbatimin e masës së sigurimit të arrestit, të
caktuar me një vendim gjyqësor, duke konkluduar me vendimin unifikues nr.1
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dt.08.01.2009 se: “... është në përgjegjësinë e prokurorit kompetent të ndërmarrë
nismën e të përmbush, në afat dhe në përmbajtje, detyrimet përkatëse sipas afateve e
proçedurave që parashikohen nga pika 6 e nenit 246 të Kodit të Procedurës Penale, në
mënyrë që gjykata të rishqyrtojë periodikisht legjitimitetin e zbatimit të masës së
sigurimit të arrestit, të cilën ajo gjykatë ia ka caktuar individit pikërisht mbi kërkesën e
vetë organit të prokurorisë.
Gjykata nuk vihet në lëvizje kryesisht për të kërkuar nga prokurori kompetent
përmbushjen e detyrimit të informimit dy mujor, sipas dispozitës proçeduriale të
lartpermendur. Detyrimin për venien në levizje të gjykatës, nëpermjet paraqitjes se
informacionit mbi të arrestuarin dhe gjendjen e proçedimit, ligjvënësi ia ngarkon
prokurorit. Nëse ky i fundit nuk përmbush detyrimin në afat, i arrestuari legjitimohet të
kërkojë rishqyrtimin e masës së sigurimit. Gjatë shqyrtimit gjyqësor të kërkesës, gjykata
urdheron prokurorin të riparoje shkeljen e ligjes duke depozituar menjëherë
informacionin dhe të dhënat mbi gjendjen e proçedimit, të cilat i nënshtrohet hetimit
gjyqësor dhe debatit mes paleve. .......Organi i prokurorisë ka barrën e provës për të
vërtetuar përpara gjykatës se ende ka bazë të justifikuar për vijimin e zbatimit të masës
se arrestit. Objekti i informacionit të detyrueshëm nga prokurori, parashtrimi i kërkesave
të palëve për revokim a zëvendësim të masës së arrestit, si dhe objekti i gjykimit mund të
shtrihen edhe përtej ekzistencës ose jo të motiveve fillestare që kanë justifikuar caktimin e
masës së arrestit në burg, nga ato që parashikohen në kushtet dhe kriteret e neneve 228,
229, 230 e vijues të Kodit të Procedurës Penale. Në kuptim të pikës 6 të nenit 246 të ketij
Kodi, në shqyrtimin gjyqësor dhe dhënien e vendimit për secilën çështje konkrete, gjykata
nuk kufizohet vetëm në rrethanat që parashikohen në shkronjen “c” të pikës 2 të nenit 27
të Kushtetutës (shkronja “c” e pikës 1 të nenit 5 të Konventes), kryesisht të
materializuara në nenet 228-230, si edhe në dispozitën e nenit 260 të Kodit të Procedurës
Penale. Njëkohësisht, gjykata duhet të mundësojë një gjykim ku të realizohet efektivisht
verifikimi ezaurues, jo formal, i “gjendjes se proçedimit” në tërësi, pra i të gjitha
rrethanave dhe kushteve thelbësore për ligjshmërinë e vazhdimit të zbatimit të masës së
arrestit në burg, ku përfshihet edhe vlerësimi mbi diligjencën e posaçme - kujdesin dhe
përpjekjet e duhura, të justifikueshme, të organit të prokurorisë për përmbushjen si në
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kohë, ashtu edhe në substancë të veprimeve hetimore sipas ligjit, posaçërisht në raport
me rrethanat e proçedimit penal objekt i atij gjykimi.”
Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë me vendimin unifikues nr.4 dt.
24.06.2009, kanë unifikuar praktikën edhe lidhur me ankimimin e vendimit për caktimin
e masës së sigurimit personal ndaj një personi në mungesë, para se ky vendim të
ekzekutohet, duke vendosur se: “Vendimi për caktimin e masës së sigurimit personal
është një vendim i ankimueshëm edhe nëse ai nuk është zbatuar, me kushtin që personi
ndaj të cilit është dhënë vendimi të jetë vënë në dijeni pasi të jetë deklaruar me vendim
gjykate ikja e tij.
Është e rëndësishme për të garatuar liritë e individit në proçesin penal që ai të ushtrojë
të drejtat e tij dhe që këto duhet t’ia garantojë organi proçedues, por me eventualitetin
kur ky organ nuk e ka bërë dhe personi gjithsesi bie në dijeni të një vendimi i cili është i
ankimueshëm, ai ose mbrojtësi i tij kanë të drejtë të kërkojnë verifikimin e vendimit në
fjalë nga gjykata më e lartë. Është në detyrimin e vetë personit ose mbrojtësit të tij të
provojë momentin e marrjes dijeni, e lidhur kjo me afatin 10 ditor për të ankimuar
vendimin e gjykatës.
E drejta për të ankuar vendimin e caktimit të masës së sigurimit nga personi, ndaj të
cilit është caktuar kjo masë në mungesë, lind brenda 10 ditëve nga njoftimi apo marrja
dijeni e vendimit prej tij ose mbrojtësit”.

Si konkuluzion mund të themi se është e domosdoshme që në kërkesën për
vendosjen e masave të sigurimit, të ndryshohet praktika e cila ka kthyer “përjashtimin në
rregull” duke kërkuar në çdo rast masën e arrestit në burg, kur një masë më pak drastike,
e në veçanti një masë me elastike dhe jo izoluese, është në gjendje të plotësojë në të
njëjtën kohë kërkesat për kontrollin përsa i takon rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe
të pandehurit, kujdesin për personin e marrë të pandehur ose nën hetim, në rastet kur
nevojitet për shkak të gjendjes së tij shëndetësore apo familjare dhe mbrojtjen e të
drejtave dhe lirive të njeriut të garantuara nga rendi juridik.
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II.

VENDIME PENALE TË TJERA.

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë ka marrë në shqyrtim 204 çështje penale të tjera,
nga të cilat 43 me ankim të prokurorit (në 10 nga këto çështje ka pasur ankim edhe nga
ana e të pandehurit), 155 çështje penale janë shqyrtuar me ankim vetëm të të pandehurit
dhe 6 çështje penale kanë pasur si objekt kundërshtimin e vendimit të pushimit, me
ankim të personit të dëmtuar nga vepra penale, ndreqje gabimi dhe mosmarrëveshje për
kompetencë.
Grafikisht këto të dhëna paraqiten si më poshtë:

3%
21%

Me ankim te te pandehurit
Me ankim te prokurorit
Te tjera

76%

II.1 Për çështjet e shqyrtuara me ankim të prokurorit vendimarrja ka qenë si më poshtë:


17 vendime të ankimuara janë lënë në fuqi. Nga këto 1 çështje ka pasur si objekt
vlerësimin e kërkesës së prokurorisë për sekuestrim ose konfiskim dhe është lenë
në fuqi vendimi i rrëzimit të gjykatës së Apelit. Në disa të tjera kur ka pasur edhe
ankim të të pandehurit është vendosur pjesërisht lënie në fuqi dhe për atë të
pandehur që ka bërë ankim, rigjykimi ose pushimi i çështjes;



Për 12 çështje është vendosur rishqyrtimi;



Për 10 çështje të ankimuara është vendosur ndryshimi i vendimit të Apelit, ose
prishja e tij, nga të cilat për 8 çështje është vendosur sipas kërkesës së prokurorit

11

dhe për 2 çështje ku ka pasur ankim edhe nga i pandehuri është vendosur në favor
të të pandehurit;


2 çështje janë pushuar;



Për 1 çështje është vendosur mospranimi i rekursit;



Për 1 çështje është vendosur ndryshimi i cilësimit juridik të veprës penale.

Grafikisht këto të dhëna paraqiten si më poshtë:
Totali 43 çështje
Mospranim rekursi

1

Ndryshim i cilesimit

1
2

Pushuar

10

Ndryshim vendimi

12

Rishqyrtim

17

Lenie ne fuqi

0

2

4
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10

12

14

16

18

II.2 Për çështjet e gjykuara me ankim të të pandehurit vendimarrja është si më poshtë:


Për 46 çështje është vendosur rishqyrtimi;



Për 34 çështje është vendosur ndryshimi i vendimit të apelit ose prishja e tij dhe
lënia në fuqi e vendimit të gjykatës së shkallës së parë. Në këto çështje janë
llogaritur edhe ato vendime për të cilat është vendosur pranimi i kërkesave për
shuarje dënimi, zgjatje afati paraburgimi, rivendosje në afat apo njohje vendimi
penal të huaj;



34 vendime të ankimuara janë lënë në fuqi;



12 çështje janë pushuar për shkak se fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër
penale, ose në veprimet e të pandehurit mungojnë elementët e veprës penale, ose
për shkak parashkrimi, amnistie etj;
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Për 10 çështje është vendosur ndryshimi i cilësimit juridik të veprës penale;



Për 9 çështje është vendosur mospranimi i rekursit;



Për 6 çështje për të cilat është kërkuar rishikimi i vendimit është vendosur pranimi
i kërkesës së të dënuarit;



4 çështje kanë pasur si objekt vlerësimin e kërkesës së prokurorisë për sekuestrim
ose konfiskim. Nga këto çështje për 2 është vendosur rrëzimi i kërkesës së
prokurorisë për shkelje të afateve proçeduriale, për 2 është vendosur rigjykimi për
shkelje proceduriale në gjykimin në apel;

Grafikisht këto të dhëna paraqiten si më poshtë:

Totali 155 çështje

Kerkese per
konfiksim/sekuestrim 4
Kerkese per rishikim 6
Mospranim rekursi 9
Ndryshim cilesimi 10
Pushuar 12
Lenie ne fuqi 34
Ndryshim vendimi 34
Rrishqyrtim 46

II.3 Vendime lidhur me:


Pushimin e çështjes ose akuzës, të ankimuara nga personi i dëmtuar nga vepra
penale - 2 çështje, për 1 prej tyre është vendosur lënia në fuqi e vendimit të
pushimit dhe për 1 është vendosur mospranimi i rekursit;



Ndreqje të gabimeve materiale, të cilat janë korrigjuar- 3 çështje;



Mosmarrëveshje për kompetencë – 1 çështje.
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II.4 Duke analizuar çështjet sipas grupimit të mësipërm rezulton se:

II.4.1 Për çështjet për të cilat është vendosur rishqyrtimi shkaqet që kanë çuar në
këtë vendim, kanë të bëjnë kryesisht me shkelje proçeduriale të gjykatave të faktit, si
kompetenca, vlerësimi i provave, e drejta e mbrojtjes, njoftimi i të pandehurit etj. Por ka
dhe raste që janë konstatuar edhe shkelje në hetim, në mënyrën e mbledhjes dhe
administrimit të provave materiale, caktimin e ekspertëve etj.
Shkelje që ka përbërë shkak për rigjykim ka qenë edhe ajo lidhur me paraqitjen e
akuzave të reja gjatë gjykimit nga ana e Prokurorit. Kështu me vendim nr.636
dt.25.11.2009 Gjykata e Lartë, arsyeton se: “Organi i akuzës, duke arsyetuar se në
veprimet e të gjykuarve janë konsumuar elementet e veprës penale të vrasjes me dashje, i
ka dërguar ata për gjykim, të akuzuar sipas nenit 76-25,89 e 278/2 të K.Penal. Por në
konkluzionet përfundimtare të paraqitura para gjykatës se shkalles se parë, prokurori ka
kërkuar nga gjykata që dy të gjykuarit të deklaroheshin fajtore dhe denoheshin sipas
dispozitës se nenit 78 e 25 të K.Penal. .......Nga përmbajtja e dispozitës se nenit 372 të
K.Pr.Penale del qartë se në rastin konkret nga ana e prokurorit duhet të ishte ndryshuar
akuza dhe ai duhet të proçedonte me akuzën e re. Keshtu kjo dispozitë parashikon se:
“kur gjatë shqyrtimit gjyqësor fakti del ndryshe nga ç’është pershkruar në kërkesën për
gjykim ... prokurori ndryshon akuzën ...”. Ndryshe nga kjo mënyre proçedimi, në
gjykimin e të pandehurve rezulton se prokurori nuk ka ndryshuar akuzën, por ai është
mjaftuar vetëm me kërkesën drejtuar gjykatës që t’i deklaronte fajtore dhe denuar të
gjykuarit për një akuzë me të rëndë se ajo e përshkruar në kërkesën për gjykim. Në
zbatim të rregullave proçeduriale penale, gjykata duhet të proçedonte duke i kërkuar
prokurorit t’i komunikonte të gjykuarve akuzën e re sipas nenit 34 të K.Pr.Penale dhe
nëse prokurori do të njihte të gjykuarit me akuzën e parashikuar nga neni 78 e 25 i
K.Penal dhe me të dhënat e mjaftueshme për këtë akuzë, gjykata duhet t’u bënte të ditur
të pandehurve të drejtën për të kerkuar një afat për mbrojtjen.”

II.4.2 Lidhur me çështjet për të cilat është vendosur ndryshimi i vendimit të
apelit, ose është vendosur prishja e vendimit të gjykatës së apelit dhe lënia në fuqi e
vendimit të gjykatës së shkallës së parë, vihet re se vendimi i Gjykatës së Lartë sipas
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rastit ka ndryshuar llojin e dënimit duke aplikuar dënimet alternative, ka ulur masën e
dënimit ose ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës me masë dënimi më të ulët. Shkaqet që
kanë që kanë çuar në këtë vendimarrje janë nga më të ndryshmet.
Këtu do të përmendnim Vendimin Unifikues nr. 2 dt.06.02.2009. Në këtë vendim
trajtohet çështja e ndalimit të keqësimit (rëndimit) të pozitës (reformatio in peius), dhe
vendoset se: “Kolegjet e Bashkuara, megjithëse konstatojnë që, në Kodin e Proçedurës
Penale, vetëm në pikën 3 të dispozitës së nenit 425 të tij, është sanksionuar
shprehimisht me ligj parimi i mosrëndimit të pozitës (që, gjykata nuk mund të caktojë
një dënim më të rëndë, të zbatojë një masë sigurimi më të rëndë, t’i japë pafajësisë një
shkak më pak të favorshëm nga ai i vendimit të apeluar, kur apelues është vetëm i
pandehuri), edhe pse nuk gjëndet, në formë të shprehur qartë (eksplicite), arritën në
përfundimin sipas të cilit, parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit duhet të
gjejë zbatim në të gjitha shkallët e gjykimit të çështjes (d.m.th. edhe gjatë gjykimit dhe
rigjykimit të saj në Gjykatën e Lartë, apo gjatë rigjykimit në gjykatën e shkallës së
parë)”. Në këtë vendim, në kuptimin ligjor të rëndimit të pozitës trajtohet edhe çështja e
ndryshimit të cilësimit juridik të veprës penale. Kështu çmohet me vend, së pari, të
krahasohen, si sanksionet e dispozitave të neneve përkatëse të K.Penal, fakti nëse dënimi
me burgim dhe ai me gjobë janë kumulativ apo alternativ, ashtu edhe vetë natyra e
ndryshme e figurave të krimit.

II.4.3 Ndër çështjet e pushuara një çështje për t’u analizuar është ajo e shkeljes së
parimit “ne bis in idem” kur personi është dënuar nga një gjykatë e huaj. Kolegji Penal i
Gjykatës së Lartë, me vendimin Nr.00-2009-62 (194) datë 22.04.2009, ka arsyetuar se:
“Nëse ndodhemi apo jo përpara gjësë së gjykuar, nuk ka rëndësi fakti nëse vendimi penal
i huaj, është njohur apo jo nga gjykata shqiptare. Vendimet e shtetit të huaj, rezulton të
jenë administruar në dosjen gjyqësore konform rregullave që përcakton dispozita e nenit
509 të K.Pr.Penale dhe duke qenë se është marrë si prove sipas kërkesave të nenit 151 të
K.Pr.Penale, Kolegji çmon se kjo tregon që i gjykuari, është gjykuar një herë për të
njëjtin fakt kriminal, ç’ka nuk duhet të çonte gjykatat shqiptare të faktit në një gjykim e
dënim të dytë. Sipas nenit 516 të K.Pr.Penale, njohja e vendimit të huaj lidhet vetëm me
caktimin e dënimit që personi duhet të vuajë në shtetin shqiptar. Kolegji Penal çmon se
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aplikimi i parimit të mosgjykimit dy herë për të njëjtën vepër penale (fakt kriminal), është
i njëjtë në rastet e gjykimeve penale të zhvilluara në shtete të ndryshme të huaja me
rastet e gjykimeve penale brenda vendit. Në nenin 34 të Kushtetutës, në nenin 54 të
KEDNJ dhe në nenin 7 të K.Pr.Penale, nuk është vënë asnje kufizim dhe nuk është bërë
asnjë dallim apo përjashtim nëse gjykimi i mëparshëm është bërë nga gjykatë e huaj apo
gjykatë penale brenda vendit, por thuhet në mënyrë të shprehur se askush nuk mund të
dënohet më shumë se një herë për një vepër penale dhe as të gjykohet sërish, me
përjashtim të rasteve të shprehura konkretisht në këto dispozita, ç’ka tregon se rasti në
gjykim nuk është në rastet përjashtimore të parashikuara në to.”

II.4.4 Lidhur me çështjet për të cilat është vendosur mospranimi i rekursit
rezulton se shkaku kryesor mbetet ai i mos nënshkrimit të rekursit nga ana e mbrojtësit. Për
këtë arsye Gjykata e Lartë për të unifikuar praktikën gjyqësore dhe për të shmangur çdo
lloj interpretimi të ndryshëm që mund ti bëhet dispozitës së nenit 435/2 të K.Pr.Penale
është shprehur me vendimin unifikues nr.5 dt.15.09.2009 se: “rekursi penal duhet të
nënshkruhet nga mbrojtësi, në të kundërt ai nuk pranohet për shqyrtim në Gjykatën e
Lartë”.

II.4.5 Në të gjitha çështjet ku është vendosur ndryshimi i cilësimit juridik të
veprës penale, rezulton se akuza e prokurorit është ngritur për një vepër penale më të
rëndë se ajo që ka konkluduar Gjykata e Lartë. Ajo që vihet re është se nga organi i
akuzës nuk analizohen siç duhet elementët e veprës penale, për të arritur në cilësimin e
drejtë të veprës penale. Në veprat penale të drejtuara kundër jetës dhe shëndetit, nuk
analizohen të gjithë elementët e anës subjektive, si qëllimi, motivi, paramendimi.
Këtu mund të ndalohet në vendimin nr.366 dt.01.07.2009 në të cilin Gjykata e
Lartë bën interpretimin e kuptimit të paramendimit në veprën penale të parashikuar nga
paragrafi i dytë i nenit 78 të K.Penal, “vrasje me paramendim të kryer për interes,
hakmarrje a gjakmarrje”. Ky interpretim mer rëndësi të veçantë për këtë vepër penale
pasi cilësimi i duhur juridik lidhet drejtëpërdrejtë me dënimin e parashikuar, i cili për
kryerjen e veprës penale “vrasje me paramendim të kryer për interes, hakmarrje a
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gjakmarrje” është më i rëndë se ai i parashikuar për “vrasjen me paramendim”. Gjykata
në rastin në fjalë arsyeton si vijon: “Në kuptim të nocionit “vrasje me paramendim”
duhet patur parasysh se midis shkakut provokues dhe çastit të kryerjes se veprës penale
duhet të ketë kaluar një kohë relativisht e gjatë dhe se personi vepron me gjakftohtësi, me
dashje të drejtëpërdrejtë. Veprimi kriminal i të gjykuarit E. C. ishte kryer me dashje
direkte disa orë pas konfliktimit me të dëmtuarin dhe kjo si pasojë e sedrës së lënduar të
të gjykuarit dhe moshës së tij rreth 17 vjeç, e për pasojë vepra e tij duhet të cilësohet si
“vrasje me paramendim”, parashikuar nga neni 78/1 dhe 22 i K.Penal”.

Vlen për tu cituar edhe vendimi me nr.00-2009-337 (536) dt.27.10.2009, i cili lw nw
fuqi vendimin e Gjykatws sw Apelit lidhur me ndryshimin e cilwsimit juridik tw veprws
penale duke arsyetuar se: “Pasuria e paluajtshme nuk mund të jetë objekt i vjedhjes në
kuptim të dispozitës se nenit 135 të K.Penal. Doktrina e së drejtës penale ka qenë
konstante në interpretimin e Kodit Penal, lidhur me objektin material të veprës penale të
vjedhjes, duke përcaktuar si të tillë vetëm pasurinë e luajtshme. Toka, si pasuri e
paluajtshme perbën një send të lirë në qarkullimin civil, që mund të blihet e të shitet nga
subjekte të së drejtës, por kurrsesi ajo nuk mund të lëvizet duke bërë keshtu të pamundur
vjedhjen e saj. Tjetërsimi që i bëhet tokës si pasuri e palujtshme është e rregulluar në
dispozitat proçeduriale e materiale civile dhe ky tjetërsim kryhet vetëm në regjistrat e
pasurive të paluajtshme me format që parashikon ligji, duke mos ndryshuar në asnjë rast
vendndodhja e pasurisë për shkak të pamundësisë objektive. Është pikërisht kjo arsyeja
që toka (si pasuri e paluajtshme) nuk mund të vidhet, pra nuk mund të jetë objekt i veprës
penale të parashikuar nga neni 135 i K.Penal.”

II.4.6 Në çështjet me objekt rishikimin e vendimit penal të formës së prerë kemi
veçuar një çështje në të cilën shkaku i rishikimit është ai i parashikuar nga neni 450/1/ç i
K.Pr.Penale, pra kur vërtetohet se vendimi është dhënë si pasojë e falsifikimit të akteve të
gjykimit ose të një fakti tjetër të parashikuar nga ligji si vepër penale. Si akt i tillë është
konsideruar prokura me anë të së cilës i pandehuri është përfaqësuar në gjykim nga
mbrojtësi i zgjedhur prej tij. Kështu në vendimin nr.0-2009-37 (132) dt. 25.03.2009,
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë shprehet: “Nisur nga fakti që me vendimin gjyqësor
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nr.40, date 23.04.2007, në të cilin është pranuar kërkesa e të gjykuarit A. A. për t’u
rivendosur në afatin e ankimit, për shkakun e vënë në bazë të arsyetimit të gjykatës për
pranimin e kërkesës, nga ku është provuar se prokura me anën e së cilës është ushtruar e
drejta e ankimit ndaj vendimit nr.17, date 03.03.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Lushnjë është e fallsifikuar, nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, çmohet se gjykimi në
mungesë të të gjykuarit pa patur ai asnjë njoftim sipas ligjit për gjykimin e tij, fakt që
rezulton nga shqyrtimi i akteve të dosjes gjyqësore dhe me mbrojtës të caktuar kryesisht
nga gjykata e shkalles se pare e më pas në Gjykatën e Apelit Vlorë, gjykimi është
zhvilluar në mungesë të të gjykuarit e në prani të një mbrojtësi të caktuar nëpërmjet një
prokure, që me vendim gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës Lushnjë ka rezultuar i
fallsifikuar, ky Kolegj konkludon se në ngarkim të të gjykuarit eshtë zhvilluar një proces
jo i rregullt ligjor, pasi i ka cënuar të gjykuarit të drejtën e tij të mbrojtjes.
Sa më sipër, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 450/ç të K.Pr.Penale, në
kushtet kur është provuar se vendimi penal në ngarkim të të gjykuarit A. A. është dhënë
në kushtet kur akti i përfaqësimit të tij ka rezultuar i fallsifikuar, çmon se kërkesa për
rishikim e vendimeve nr.41, date 27.04.1999 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër është e
bazuar në ligj duhet të pranohet”.

II.4.7 Në çështjet që kanë të bëjnë me vendosjen e masave parandaluese mbi
pasurinë është me rëndësi të tërhiqet vëmendja e Prokurorisë për Krime të Rënda, pasi
në disa raste kërkesat për vendosjen e konfiskimit i drejtohen gjykatës pas mbarimit të
afateve ligjore për vlefshmërinë e sekuestros. Për pasojë janë rrëzuar kërkesat për
konfiskim, me arsyetimin se konfiskimi vendoset mbi një pasuri të sekuestruar, pra pas
një proçedimi të pandërprerë dhe në zbatim të afateve të përcaktuara qartësisht në ligj.
Kështu në vendimin Nr.00-2009-86 i Vendimit (307)dt.03.06.2009 Gjykata e Lartë
shprehet se: “Duke konstatuar se me kalimin e afatit gjashtë mujor sekuestro e vendosur
ndaj pasurive të të pandehurit I. K. kishte rënë, gjykatat, duke pranuar kërkesën e organit
të akuzës dhe duke vendosur masën e konfiskimit të këtyre pasurive, kanë konfiskuar një
pasuri ndaj të cilës nuk kishte sekuestro. Ndërkohë, nga dispozita e nenit 24 të ligjit
nr.9284, datë 30.09.2004, kërkesa për konfiskim behet vetëm për ato pasuri ndaj të cilave
është vendosur më parë masa e sekuestros”.
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