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mungesë të personave të fundit ose 

që për këtë çështje të vendos më 

vonë. 

Kryetari i trupit gjykues fton të 

akuzuarin dhe prej tij merr të dhënat 

personale (nenit 354 lidhur me nenin 

233 të KPP). 
I akuzuari nuk guxon të pyetet në 

këtë rast për dënimet e shqiptuara 

ose të mbajtura dhe kjo do të paraqet 

shkelje të dispozitave të KPP. Nga 

salla e gjykimit largohen dëshmitarët 

dhe ekspertët. 

Ku i dëmtuari është prezent dhe ende 

nuk ka paraqitur kërkesë pronësore 

juridike udhëzohet se mund ta bëjë të 

njëjtën si dhe për të drejtat e tjera 

nga neni 63 i KPP (neni 355/2). 

Po ashtu paditësi privat dhe supsidiar 

poçese duhet të merren në pyetje 

edhe si dëshmitarë, nuk largohen nga 

salla e gjykimit, neni (355/3). 

Në këtë rast do të bëhet përpjekje që të 

vihen në dukje risitë e zgjidhjeve të reja 

që ka ofruar KPP sa i përket institutit të 

pranimit të fajësisë, prezantimit të 

provave, ndryshimit të aktakuzës, 

përmbajtjes së aktgjykimit dënues dhe 

arsyetimit të tij dhe refleksioneve të tjera 
që ka pranimi i fajësisë gjatë shqyrtimit 

kryesor.  

 

A. FILLIMI I SHQYRTIMIT 

KRYESOR DHE DEKLARIMI I 

TE PANDEHURIT 

 

Kryetari i trupit gjykues hap shqyrtimin, 

shpall objektin e shqyrtimit dhe 

komunikon përbërjen e trupit gjykues. 

Kryetari i trupit gjykues konstaton se në 

shqyrtimin gjyqësor janë paraqitur 

persona të thirrur, veçanërisht paditësi 

dhe i akuzuari, mbrojtësi, dëshmitarët, 

ekspertët, të dëmtuarit; por trupi gjykues 

mund të vendos që shqyrtimi të fillojë në 

Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të 
gjyqësisë së Kosovës rreth veprimtarisë së Institutit Gjyqësor të 
Kosovës (IGJK). Ky publikim iu është shpërndarë gjyqtarëve 
dhe prokurorëve në gjithë Kosovën. Buletini mujor i IGJK-së 
tani përmban artikuj në lidhje me çështjet me interes për 
gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë.   
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Pastaj ftohet i akuzuari që të përcjellë me vëmendje 

rrjedhën e shqyrtimit kryesor duke u udhëzuar se 

mund të paraqesë fakte, të shtrojë pyetje të bashkë 

akuzuarve, dëshmitarëve e ekspertëve, të bëjë 

vërejtje dhe të jep shpjegime rreth deklarimeve të 

tyre (neni 356/l i KPP) edhe pse ky udhëzim 

shprehimisht nuk është paraparë si shkelje e 
dispozitave të KPP, megjithatë ka rëndësi të madhe 

për rolin aktiv të të akuzuarit gjatë shqyrtimit 

kryesor.  

Ndërkaq udhëzimi kryesor dhe i domosdoshëm që i 

jepet të akuzuarit është ky:  

    l.  Ka të drejtë të mos deklarohet lidhur me 

çështjen e tij ose të mos përgjigjet në asnjë pyetje, 

    2.  Nëse mbrojtjen e jep gojarisht nuk detyrohet 

ta inkriminojë veten ose të afërmin e tij e as të 

pranoj fajësinë, dhe  

    3. Mund të mbrohet vet ose nëpërmjet 

mbrojtësit sipas zgjedhjes së tij (neni 356/2 KPP). 

Shqyrtimi gjyqësor fillon me leximin e aktakuzës. 

 

Pranimi i fajësisë 

 

I akuzuari pyetet dhe gjykata sigurohet se e ka 

kuptuar aktakuzën. Pastaj pyetet i akuzuari se a e 

pranon fajësinë sipas të gjitha pikave të aktakuzës.  

Kur i akuzuari pranon fajësinë për të gjitha pikat e 

aktakuzës në shqyrtimin gjyqësor trupi gjykues 

vendos nëse janë përmbushur me atë rast kërkesat 

nga neni 3l5/l të KPP. 

Kryetari i trupit gjykues para kësaj mund të marrë 

mendimin e Prokurorit Publik mbrojtësit dhe të 

dëmtuarit (neni 359/3 të KPP) lidhur me pranimin e 

fajësisë. 

Nga kjo shihet qartë se pranimi i fajësisë në dëm të 

të akuzuarit nuk mund të vijë në shprehje pasi që ai 

pranim do të vlerësohet se a është bërë në baza 
ligjore sikurse kërkohet nga neni 3l5 i KPP nga ana e 

trupit gjykues dhe se pranimi i tillë a ka mbështetje 

në faktet dhe provat që i përmban aktakuza dhe se 

pranimi i tillë i fajësisë është i vullnetshëm.  

Pranimi i fajësisë si nocion juridik për herë të parë 

paraqitet në KPP prandaj edhe me rastin e zbatimit 

të tij janë shfaqur dilemat; 

l. Pranimi i fajësisë, a korrespondon me pranimin e 

veprës nga i akuzuari? Bie fjala pranohen veprimet 

kryese të veprës penale të vrasjes nga i akuzuari por 

njëkohësisht thirret në rrethanat e mbrojtjes së 

nevojshme. Në këtë rast do përmendë se favori i të 

akuzuarit është vetëm se do t’ i merret si rrethanë 

lehtësuese me rastin e matjes së dënimit në kuptim 

të nenit 64 të KPK. Pranimi i fajësisë është pranim i 

gjendjes faktike i bazuar në prova ashtu siç është 

paraqitur në aktakuzë.  

2. Dilema e dytë është paraqitur në rastin kur aktakuza 

përmban disa vepra penale të ndryshme, për disa i 

akuzuari pranon fajësinë e për të tjerat jo, a mund të 

konfirmohet pranimi i fajësisë së tillë? Në disa 
procedura të konfirmimit ka vendime të tilla që 

pranojnë fajësinë për ndonjërën prej veprave e për disa 

të tjera jo, të paraqitura në të njëjtën aktakuzë.  

Mendoj se nuk janë vendime  të drejta kjo para se 

gjithash duke u nisë nga fakti se në çdo rast kur flitet 

për pranimin e fajësisë në KPP theksohet  “nëse i 

pandehuri për të gjitha pikat e aktakuzës ka pranuar 

fajësinë (neni 3l5 i KPP) “kur i akuzuari ka pranuar 

fajësinë për çdo pikë të aktakuzës” (neni 359/l i KPP), 

“kur i akuzuari pranon fajësinë për të gjitha pikat e 

aktakuzës” (neni 359/2 të KPP) te bëjnë të kuptosh  se 

pranimi i fajësisë i pjesërishëm nga tërësia e pikave të 

aktakuzës kur ka vepra penale të ndryshme nuk është 

relevant.  

3. Nga neni 3l5 par. l nënpar. l të KPP kuptohet se 

pranimi i fajësisë është relevant kur “i pandehuri 

kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit”.  

Shtrohet pyetja çka është natyra e fajit, çka 

nënkuptojnë pasojat e pranimit të fajit? Natyra e fajit 

varet prej veprës penale. Siç u cek më lartë se i 

pandehuri ka vetëm një favor – se pranimi i fajit merret 

si rrethanë lehtësuese me rastin e shqiptimit të 

dënimit. Ndërkaq pasojat se nuk do të shqyrtohen 

provat, edhe në favor të tij, ndërkaq në mbështetje të 

nenit 402 par.2 të KPP, theksohet: “ndaj aktgjykimit 

nuk mund të ushtrohet ankesë për shkak të vërtetimit 

të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike kur i 

akuzuari ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e 

aktakuzës dhe trupi gjykues është pajtuar me pohimin e 

tillë” (neni 358 i KPP). Pastaj kërkohet që pranimi të 
bëhet vullnetarisht, pa mashtrim, pa presion e tjera; 

pranimi duhet të ketë mbështetje në faktet dhe provat 

që i përmban aktakuza.  

4. Pranimi i fajësisë nuk mund të jetë thjeshtë vullnet i 

njëanshëm i të pandehurit meqë gjykatësi i konfirmimit 

apo trupi gjykues duhet të verifikojë se janë plotësuar 

faktet nga paragrafi l. i nenit 3l5 të KPP. 

Në kodet procedurale që kanë pranuar Institutin e 

pranimit të fajësisë bie fjala Kodi Kroat si pasojë ka 

paraparë që i akuzuari që ka pranuar fajësinë nuk mund 

ta sulmojë aktgjykimin me ankesë për shkak të 

vërtetimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, 

ndërkaq gjykata me rastin e pranimit të fajësisë mund 

të merr prova përkitazi me vendimin mbi dënimin.  
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Stafi i programit të IGJK-së 

 Lavdim Krasniqi 

      U.D. Drejtor  

               & 

Koordinator i Programit 

 Harold D Dampier 

       Këshilltar Special 

 Islam Sllamniku 

      Trajnues Gjyqësor 

 Ramadan Gashi 

    As. i Koordinatorit të            

Programit 

 Elez Blakaj 

     AS. i Koordinatorit të 

Programit 

 Luljete Hetemi 

    Eksperte e Programit 

Trajnim mbi menaxhimin 

e rasteve me trajnues  

ndërkombëtar 

Nuk ka dyshim se zgjidhjen e tillë KPP i 

Kosovës e ka marrë nga Kodi Kroat, 

por vetëm pjesërisht për çka edhe 

shfaqen vështirësi në zbatimin praktik të 

këtij instituti juridik. Në kodin Kroat 

përveç që është paraparë deklarimi i 

plotë i të akuzuarit gjithashtu parashihet 
edhe marrja në pyetje e tij nga palët dhe 

trupi gjykues dhe se trupi gjykues ka të 

drejtë të shqyrtoj prova përkitazi me 

caktimin e dënimit. 

Prandaj konsideroj se neni 359 par. 5 i 

KPP duhet të theksonte:  

“Kur trupi gjykues vlerëson se kërkesat 

nga neni 3l5 par. l i këtij Kodi janë 

përmbushur, në shqyrtimin gjyqësor 

mund të shqyrtohen provat që kanë të 

bëjnë vetëm përkitazi me përcaktimin e 

dënimit dhe pastaj kalohet në fjalën 

përfundimtare të palëve”. Kjo para se 

gjithash se në mbështetje të nenit 387 

par. l të KPP, gjykata e bazon 

aktgjykimin vetëm në faktet dhe në 

provat e proceduara në shqyrtimin 

gjyqësor. Në këtë rast çka nëse 

ekziston në shkresat e lëndës Raporti 

Neuropsikiatrik mbi përgjegjësinë e 

kufizuar të akuzuarit e kjo provë nuk 

është shqyrtuar në shqyrtimin kryesor!? 

Është evidente se pranimi i fajësisë nuk 

përfshinë edhe vendimin mbi dënimin. 

Por të arsyetohet vendimi mbi dënimin, 

lloji dhe lartësia e tij pa provat e 

proceduara është e ndaluar nga neni 

387 par. l të KPP. 

Prej kësaj që u tha më parë në kushtet 

si është rregulluar pranimi i fajësisë me 
Kodin e Procedurës Penale të Kosovës 

përsëri lind pyetja, çka do të përmbaj 

arsyetimi i aktgjykimit i marrë në 

procedurat e pranimit të fajësisë, a 

duhet të përmbajë arsyetimi se gjykata 

ka vërtetuar gjendjen faktike të caktuar 

apo ajo do të merret ashtu siç është 

paraqitur në aktakuzë meqë nuk ka 

pasur procedurë të provave. Në kushtet 

dhe rrethanat e nenit 387 par. 1 i KPK-

së është i qartë (decidiv) kur thekson “ 

se aktgjykimi bazohet vetëm në faktet 

dhe provat e proceduara në shqyrtim 

gjyqësor”. Prej kësaj konkludohet se 

arsyetimi i aktgjykimit nuk mund të 

konstatoj që gjykata ka gjetur gjendjen e 

caktuar faktike por vetëm duhet të 

arsyetoj se pranimi i fajësisë është bërë 

në kushtet dhe rrethanat e nenin 315 

par. 1 të KPP.  

 

B. PREZANTIMI I PROVAVE 

 

Prezantimi i provave përfshin të gjitha 
faktet që gjykata i konsideron të 

rëndësishme për një gjykim të  saktë dhe 

të drejtë.  

Rendin e marrjes së provave e 

përcakton kryetari i trupit gjykues.  

Në parim prezantohen provat e 

propozuara nga paditësi, pastaj mbrojtësi 

ose i pandehuri dhe në fund provat të 

cilat trupi gjykues ka urdhëruar të 

mblidhen sipas detyrës zyrtare. 

Palët dhe i dëmtuari mund të 

propozojnë shqyrtimin e fakteve të reja, 

mbledhjen e provave të reja dhe 

paraqesin propozimet që janë refuzuar 

më herët (neni 360 i KPP). 

I dëmtuari si dëshmitarë, i pari merret 

në pyetje në procedurë të provave. 

Në KPP ekziston një përjashtim për 

marrjen në pyetje të dëshmitarëve të 

mitur të cilët menjëherë do të largohen 

nga salla e gjykimit, ndërkaq për 

personat nën l4 vjeç e që janë viktima të 

veprave penale kundër integritetit 

seksual dhe veprës penale të trafikimit 

në rastet kur dëshmia është marrë në 

procedurë paraprake dhe janë plotësuar 

kushtet nga neni l56/2 të KPP, nuk 

merren në pyetje. Për çdo rast publiku 

përjashtohet (neni 36l KPP). 

Trupi gjykues gëzon të drejtën e 
diskrecionit  të lejoj prezantim të 

përmbledhur për procesverbalin e 

këqyrjes, kontrollit të lokaleve dhe 

personit, marrjes së sendeve, 

dokumenteve, librave, dosjeve dhe 

shkresave tjera e incizimet teknike (neni 

367 i KPP). 

Neni 368 i KPP lejon leximin e 

procesverbaleve mbi deklarimet e 

dëshmitarëve, ekspertëve të bashkë 

akuzuarve vetëm në këto raste:  

l.  Kur personat e marrë në pyetje kanë 

vdekur, kanë ç’rregullime ose paaftësi 

mendore, nuk mund të gjenden ose 

ardhja e tyre në gjykatë është e 

pamundur ose e vështirësuar – pleqëria, 

sëmundja e tjera.  
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2.    Kur dëshmitarët ose ekspertët pa arsye ligjore 

nuk dëshirojnë të dëshmojnë në shqyrtimin kryesor, 

dhe  

3.  Kur palët pajtohen që të lexohen dëshmitë të tilla. 

Në asnjë mënyrë nuk mund të lexohen dëshmitë e 

personave që janë liruar nga detyra e dëshmimit (neni 

l60 i KPP) nëse nuk janë thirrur në shqyrtimin 
gjyqësor ose kanë deklaruar se nuk dëshirojnë të 

dëshmojnë. Këto procesverbale përbëjnë prova të 

papranueshme dhe drejtpërdrejtë zbatohet neni l54 i 

KPP. 

Nga neni 375 lidhur me nenin 354 të KPP kuptohet se 

të dhënat nga evidenca e të dënuarve si dhe dënimet 

tjera lexohen pas përfundimit të procedurës së 

provave. Kur i akuzuari ka pranuar fajësinë informata 

të tilla lexohen para se palët të paraqesin fjalën 

përfundimtare. 

 

C. NDRYSHIMI DHE ZGJËRIMI I 

AKTAKUZËS 

   

]Konsideroj se nuk është e nevojshme të hyhet rreth 

nocioneve të tilla meqë këto janë nocione të vjetra në 

drejtësi, mirëpo me zgjidhje të reja që ka ofruar KPP i 

Kosovës për rastin kur fajësia pranohet nga i akuzuari 

e konfirmohet nga trupi gjykues nuk ka procedurë 

provash, megjithatë prokurori publik në fjalën e fundit 

bënë ndryshimin e aktakuzës, çka ka paraqitë një 

problem të veçantë në zbatimin e këtyre dispozitave.  

Kur fillohet nga koncepti ligjor “kur paditësi gjatë 

shqyrtimit gjyqësor konstaton “se provat e 

shqyrtuara”  tregojnë se gjendja faktike e paraqitur 

në aktakuzë është ndryshuar ai në shqyrtimin gjyqësor 

mund ta ndryshojë aktakuzën...” 

Gjithashtu ekziston rregulli i përgjithshëm se 

prokurori publik disponon çdo herë me aktakuzën ai 

edhe mund ta tërheqë në tërësi prandaj edhe mund ta 
ndryshojë eventualisht edhe në rastin kur nuk ka 

pasur procedurë të provave.  

Megjithatë janë shtruar disa herë pyetje të tilla se 

Prokurori publik a mund ta bëjë ndryshimin e 

aktakuzës me vlerësimin e tij subjektiv rreth fakteve 

të cilat një herë i kishte vlerësuar ndryshe. 

Pastaj a do të jetë e mundshme ndryshimi i aktakuzës 

në shqyrtimin kryesor kur provat kur provat nuk janë 

proceduar fare, ndërkaq  pranimi i fajësisë është bërë 

nga i akuzuari dhe është konfirmuar nga trupi gjykues.  

Lidhur me këtë çështje ekziston një vendim i Gjykatës 

Supreme por i cili nuk ka hyrë drejtpërdrejtë në këtë 

çështje edhe pse përmbajtja e arsyetimeve qëndron 

aty – shqyrtimi do të vazhdonte para trupit gjykues të 

të pestëve, meqë ishte fjala për aktakuzën themelore 

për vepër penale të rrezikimit të sigurisë nga neni 29l 

par. l lidhur me p. 5 dhe 3 të KPK, ndërkaq 

ndryshimi i aktakuzës kishte të bënte me veprën 

penale vrasja e rëndë në tentativë nga neni l47 lidhur 

me nenin 20 të KPK – në kushtet e pranimit të 

fajësisë në shqyrtimin kryesor ku nuk ishin proceduar 

provat. Gjykata Supreme kishte gjetur se në rastin 

konkret duhet të formohej trupi gjykues i të pestëve 
dhe pastaj të vendosej për ndryshimin e aktakuzës. 

Vet formimi i trupit të të pestëve në këtë rast mund 

të interpretohet si pranim i ndryshimit të aktakuzës 

nga Prokurori publik. Megjithatë kjo çështje ende 

nuk ka përfunduar definitivisht meqë lënda është 

kthyer në rivendosje.  

Një trup gjykues tjetër ka pranuar ndryshimin e 

aktakuzës nga Prokurori publik në fjalën 

përfundimtare në rrethanat e pranimit të fajësisë nga 

i akuzuari kur nuk ka pasur procedurë të provave, 

por prokurori publik kishte ndryshuar aktakuzën për 

një vepër më të butë penale; pra në favor të të 

akuzuarit. 

Si do qoftë instituti i pranimit të fajësisë duhet ende 

të përpunohet si në pikëpamje të plotësimit të 

dispozitave të KPP por gjithsesi edhe nga praktika 

gjyqësore, e cila do të jetë përgjigja adekuate për 

zbatimin e drejtë të tij në të gjitha segmentet që 

reflekton në procedurën penale. 

Prezantimi i provave përfshin të gjitha faktet që 

gjykata i konsideron të rëndësishme për një gjykim të  

saktë dhe të drejtë.  

Rendin e marrjes së provave e përcakton kryetari i 

trupit gjykues.  

Në parim prezantohen provat e propozuara nga 

paditësi, pastaj mbrojtësi ose i pandehuri dhe në fund 

provat të cilat trupi gjykues ka urdhëruar të 

mblidhen sipas detyrës zyrtare. 

Palët dhe i dëmtuari mund të propozojnë shqyrtimin 

e fakteve të reja, mbledhjen e provave të reja dhe 
paraqesin propozimet që janë refuzuar më herët 

(neni 360 i KPP). 

I dëmtuari si dëshmitarë, i pari merret në pyetje në 

procedurë të provave. 

Në KPP ekziston një përjashtim për marrjen në 

pyetje të dëshmitarëve të mitur të cilët menjëherë 

do të largohen nga salla e gjykimit, ndërkaq për 

personat nën l4 vjeç e që janë viktima të veprave 

penale kundër integritetit seksual dhe veprës penale 

të trafikimit në rastet kur dëshmia është marrë në 

procedurë paraprake dhe janë plotësuar kushtet nga 

neni l56/2 të KPP, nuk merren në pyetje. Për çdo 

rast publiku përjashtohet (neni 36l KPP). 

Trupi gjykues gëzon të drejtën e diskrecionit  të lejoj 

prezantim të përmbledhur për procesverbalin e 

këqyrjes, kontrollit të lokaleve dhe personit, marrjes   
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B. PREZENTIMI I PROVAVE 
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F A Q E  6  

Të dhëna  statistikore për 

aktivitetet e IGJK-së 

 

 2000, 24 sesione trajnuese 

 2001, 20 sesione trajnuese 

 2002, 42 sesione trajnuese 

2003, 55 sesione trajnuese 

2004, 52 sesione trajnuese 

2005, 55 sesione trajnuese 

2006, 63 sesione trajnuese 

 

 

Trzezë e rrumbullakët në 

IGJK 

së sendeve, dokumenteve, librave, 

dosjeve dhe shkresave tjera e incizimet 

teknike (neni 367 i KPP). 

Neni 368 i KPP lejon leximin e 

procesverbaleve mbi deklarimet e 

dëshmitarëve, ekspertëve të bashkë 

akuzuarve vetëm në këto rast:  
l.  Kur personat e marrë në pyetje kanë 

vdekur, kanë ç’ rregullime ose paaftësi 

mendore, nuk mund të gjenden ose 

ardhja e tyre në gjykatë është e 

pamundur ose e vështirësuar – pleqëria, 

sëmundja e tjera.  

2.  Kur dëshmitarët ose ekspertët pa 

arsye ligjore nuk dëshirojnë të 

dëshmojnë në shqyrtimin kryesor, dhe  

3. Kur palët pajtohen që të lexohen 

dëshmitë të tilla. 

Në asnjë mënyrë nuk mund të lexohen 

dëshmitë e personave që janë liruar nga 

detyra e dëshmimit (neni l60 i KPP) nëse 

nuk janë thirrur në shqyrtimin gjyqësor 

ose kanë deklaruar se nuk dëshirojnë të 

dëshmojnë. Këto procesverbale përbëjnë 

prova të papranueshme dhe 

drejtpërdrejtë zbatohet neni l54 i KPP. 

Nga neni 375 lidhur me nenin 354 të 

KPP kuptohet se të dhënat nga evidenca 

e të dënuarve si dhe dënimet tjera 

lexohen pas përfundimit të procedurës 

së provave. Kur i akuzuari ka pranuar 

fajësinë informata të tilla lexohen para se 

palët të paraqesin fjalën përfundimtare. 

ndryshuar ai në shqyrtimin gjyqësor 

mund ta ndryshojë aktakuzën...” 

Gjithashtu ekziston rregulli i 

përgjithshëm se prokurori publik 
disponon çdo herë me aktakuzën ai edhe 

mund ta tërheqë në tërësi prandaj edhe 

mund ta ndryshojë eventualisht edhe në 

rastin kur nuk ka pasur procedurë të 

provave.  

Megjithatë janë shtruar disa herë pyetje 

të tilla se Prokurori publik a mund ta 

bëjë ndryshimin e aktakuzës me 

vlerësimin e tij subjektiv rreth fakteve të 

cilat një herë i kishte vlerësuar ndryshe. 

Pastaj a do të jetë e mundshme 

ndryshimi i aktakuzës në shqyrtimin 

kryesor kur provat nuk janë 

proceduar fare, ndërkaq pranimi i 

fajësisë është bërë nga i akuzuari dhe 

është konfirmuar nga trupi gjykues.  

Lidhur me këtë çështje ekziston një 

vendim i Gjykatës Supreme por i cili 

nuk ka hy drejtpërdrejtë në këtë 
çështje edhe pse përmbajtja e 

arsyetimeve qëndron aty – shqyrtimi 

do të vazhdonte para trupit gjykues të 

të pestëve, meqë ishte fjala për 

aktakuzën themelore për vepër penale 

të rrezikimit të sigurisë nga neni 29l 

par. l lidhur me p. 5 dhe 3 të KPK, 

ndërkaq ndryshimi i aktakuzës kishte 

të bënte me veprën penale vrasja e 

rëndë në tentativë nga neni l47 lidhur 

me nenin 20 të KPK – në kushtet e 

pranimit të fajësisë në shqyrtimin 

kryesor ku nuk ishin proceduar 

provat. Gjykata Supreme kishte gjetur 

se në rastin konkret duhet të 

formohej trupi gjykues i të pestëve 

dhe pastaj të vendosej për ndryshimin 

e aktakuzës. Vet formimi i trupit të të 

pestëve në këtë rast mund të 

interpretohet si pranim i ndryshimit të 

aktakuzës nga Prokurori publik. 

Megjithatë kjo çështje ende nuk ka 

përfunduar definitivisht meqë lënda 

është kthyer në rivendosje.  

Një trup gjykues tjetër ka pranuar 

ndryshimin e aktakuzës nga Prokurori 

publik në fjalën përfundimtare në 

rrethanat e pranimit të fajsisë nga i 

akuzuari kur nuk ka pasë procedurë të 

provave, por prokurori publik kishte 
ndryshuar aktakuzën për një vepër më 

të butë penale; pra në favor të të 

akuzuarit. 

Si do qoftë instituti i pranimit të 

fajësisë duhet ende të përpunohet si 

në pikëpamje të plotësimit të 

dispozitave të KPP por gjithsesi edhe 

nga praktika gjyqësore, e cila do të 

jetë përgjigja adekuate për zbatimin e 

drejtë të tij në të gjitha segmentet që 

reflekton në procedurën penale. 
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 Simulim nga lëmia civile 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmis civile te regjionit te 

Gjilanit  

Instituti Gjyqësor i Kosovës do të organizoj një 

sesionin trajnues në formë të simulimit të gjykimit (e 

drejta procedurale civile: rast simulimi - imitimi i një 

gjykimi të improvizuar në Gjykatën e Qarkut në 
Gjilan. Ky trajnim do të përqendrohet në 

përmirësimin e aftësive dhe shkathtësive profesionale 

të gjyqtarëve  përkitazi me menaxhimin sa më efikas 

të lëndëve dhe zvogëlimin e numrit të tyre. 

Vëmendja  gjatë këtij sesioni trajnues kryesisht do të 

përqendrohet në shqyrtimin e një rasti konkret (në 

çështjen e kompensimit të dëmit), i cili do të 

trajtohet prej fillimit e deri në përfundim në formë të 

një gjykimi të improvizuar. Pas përfundimit të 

gjykimit të improvizuar do të bashkëbisedohet për 

çështjet në fjalë (në lëmin e kompensimit të dëmit). 

Data e planifikuar: 01 mars 2007 

 

Punëtori për gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje 

Grupi përfitues: gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje 

Kjo punëtori do të përqendrohet kryesisht në 

shtjellimin e problemeve praktike me te cilat po 

ballafaqohen gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje. 

Ne vëmendje do te jenë; lëmia e komunikacionit dhe 

ajo e rendit dhe qetësisë publike. Ndarja ne grupe, 

studimi dhe analizimi i rasteve konkrete do tu jep 

qasje pjesëmarrësve që për se afërmi te njihen me 

problemet në këto fusha dhe ti harmonizojnë 

mendimet e tyre. 

Data e planifikuar: 06 mars 2007 

 

Vizitë studimore dhe trajnim i trajnuesve 

Grupi përfitues: Udhëheqësit e Institucioneve Kryesore te 

Sistemit Gjyqësorë në Kosovë  

Ky aktivitet planifikohet të realizohet se bashku me 
Këshillin e Evropës ne Portugali. Vizitat e ndryshme 

nëpër institucionet kryesore te sistemit gjyqësor, 

njohja për se afërmi me reformat dhe harmonizimin 

e legjislacionit te këtij vendi si dhe shkëmbimi i 

përvojave të ndryshme lidhur me çështjet me 

interes, do te jenë në fokus te këtij aktiviteti. 

Data e planifikuar: 7,8 dhe 9 mars 2007  

 

Seminar për gjyqtarët porotë   

Grupi përfitues: gjyqtarët porotë të regjionit të Mitrovicës 

Ky seminar do të përfshij temat e rëndësishme si; 

roli i gjyqtarit porotë në gjykata qoftë në 

procedurën kontestimore, procedurën penale dhe 

penale për të mitur. Në kuadër të këtyre sesioneve 

trajnuese do të diskutohen  rastet nga praktika 

gjyqësore që kanë të bëjnë më gjyqtarin porotë, 

kodi i etikës dhe mirësjelljes profesionale për 
gjyqtarët porotë, pozita dhe përgjegjësitë e gjyqtarit 

porotë në gjykatore. 

Data e planifikuar: 13 mars 2007 

 

Tryezë diskutimesh, Hetimet - format e reja e 

hetimeve  

Grupi përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha 

niveleve 

Kjo tryezë ka për qëllim që të jap një pasqyrë të 

hollësishme lidhur më format e reja të hetimeve dhe 

rëndësinë e tyre në parandalimin dhe luftimin e 

kriminalitetit. Masat e fshehta dhe teknike të cilat 

urdhërohen nga prokurori publik dhe ato të cilat 

urdhërohen nga gjyqtari i procedurës paraprake do 

të jenë një nga çështjet kryesore të debatimit. Në 

mënyrë që te kuptohet qartë zbatimi i tyre në 

praktike, këto masa do të elaborohen edhe me 

shembuj nga praktika gjyqësore. 

Data e planifikuar: 15 mars 2007 

 

Tryezë diskutimesh, Mbrojtja ligjore e të 

pandehurve, viktimave dhe dëshmitarëve 

Grupi përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët te të gjitha 

niveleve. 

Ne këtë tryezë diskutimesh do te shtjellohen tema 

si; te drejtat procedurale të pandehurit, mundësitë e 

viktimës se krimit të paraqes rastin e tij relevant ne 

procedurë penale,  mbrojtjen e dëshmitarëve ne 

procedurën penale e sidomos te dëshmitareve kyç. 

Njëherit do të bashkëbisedohet për dilemat rreth 
aplikimit te masave te ndryshme për mbrojtjen e 

këtyre tri kategorive. Trajnimi do te përqendrohet 

ne perspektiven ndërkombëtare dhe atë vendore.  

Data e planifikuar: 20 mars 2007 

 

Seminar lidhur me mbrojtjen e viktimave dhe të 

rinjve 

Grupi përfitues: gjyqtarë dhe prokuror të të gjitha 

niveleve 

Data e planifikua: 23 mars 2007 

 

 

Ngjarjet e ardhshme 

mars 2007 
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Objektivi i Programit të 

Vazhdueshëm (PVAL) 

 Avancimi i sistemit 

gjyqësor në përgjithësi, 

me theks të vecantë në 

gjykata dhe prokurori 

 Qasja e të gjithëve në 

mënyrë të barabartë në 

sesionet trajnuese   

Forcimi i shkathtësive 

profesionale të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve 

 Rritja e suksesit të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në punën e 

tyre praktike 

 Të ndihmojë sistemin 

gjyqësor në balancimin 

e parimeve të 

qëndrueshme 

 Të promovoj të drejtat 

individuale 

Seminar në IGJK  

Tryezë diskutimesh, pronësia – fitimi i 

pronësisë 

Grupi përfitues: gjyqtarë e lëmis civile të te 

gjitha niveleve 

Trajtimi i mënyrave të fitimit të 

pronësisë si: fitimi i bashkëpronësisë, 

fitimi i pronësisë së përbashkët, fitimi i 
pronësisë në bazë të posedimit sipas 

legjislacionit civil pozitiv në Kosovë, etj 

do të jenë në fokus të kësaj tryeze e cila 

përmes prezantimeve të ekspertëve dhe 

diskutimeve interaktive synon forcimin i 

shkathtësive profesionale të gjyqtarëve, 

përmirësimin dhe harmonizimin e 

praktikës gjyqësore me qëllim të 

respektimit të principeve kryesore kur 

behet fjalë për çështjet e pronësisë.  

Data e planifikuar: 27 mars 2007 

 

Tryezë diskutimesh nga lëmia Penale 

Grupi përfitues: prokuror dhe gjyqtarë të 

regjionit të Pejës 
Qëllimi i kësaj tryeze është qe të 
trajtohen tema te cilat identifikojnë 
nevojat e gjyqtarëve dhe prokuroreve te 
regjionit të Pejës. Vëmendja  gjatë këtij 
sesioni trajnues kryesisht do të 
përqendrohet në temat si; mbrojtja e 
obligueshme, paraburgimi, ekspertiza etj. 
Vëmendje e veçantë do tu kushtohet 
vështirësive dhe dilemave ne praktikën 
gjyqësore.      
Data e planifikuar: 29 mars 2007 
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Harta e Prishtinës në të cilën shihet se ku është vendosur IGJK 
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INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS 

Kalendari i trajnimeve të IGJK-së    PVAL          mars 2007 

E Hënë 

  

E Martë E Mërkure E Enjte E Premte E Shtunë E Diel 

      1 
Lëmia Civile 
  
Simulim: 
(Gjilan) 

2 3 4 

5 6 
Seminar për: 
gjyqtaret e 
Gjykatave për 
Kundërvajtje 

7 
  

Trajnim i 
trajnuesve 

  
KE + IGJK 

8 
  

Trajnim i 
trajnuesve 

  
KE + IGJK 

  

9 
  

Trajnim i 
trajnuesve 

  
KE + IGJK 

 

10 11 

12 13 
  
Seminar për: 
gjyqtaret porotë 
(Regjioni i 
Mitrovicës) 

14 15 

Lëmia Penale 
  
Tryezë 
Diskutimesh: 
Hetimet – 
Format e reja të 
hetimeve 

16 17 18 

19 20 
Tryeze 
diskutimesh: 
  
Mbrojtja ligjore e 
të pandehurve, 
viktimave  dhe 
dëshmitareve 
AER + IGJK 

21 
 

22 
  

23 
Seminar mbi: 
Mbrojtjen e 
viktimave dhe 
të rinjve 
  
KE + IGJK 

24 25 

16 27 
Lëmia Civile 
  
Tryezë 
Diskutimesh: 
Pronësia – Fitimi i 
pronësisë 
  

28 
  

29 
Lëmia Penale 
  
Simulim: 
(Regjioni i 
Pejës) 

30 31 1 


