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do të ketë një shkelje prima facie të 
dispozitës në fjalë. Andaj, privimi nga 
liria duhet të jetë gjithmonë në rrethana 
përjashtuese, i justifikuar në mënyrë 
objektive dhe të mos zgjat më shumë  
se sa është absolutisht e nevojshme, 

  neni 5 dhe 6 i Konventës Evropiane 
janë dy nene fundamentale, bazike të 
cilat pretendojnë për një proces të 
drejtë gjyqësor,  

  KEDNJ siguron minimumin e 
garancive të cilat shtetet anëtare janë të 
detyruara që ti sigurojnë për qytetarët e 
tyre, mirëpo kjo nuk do të thotë që nuk 

mundë të sigurojnë të 
drejta më shumë. 

Gjatë këtyre dy ditëve 
trajnimi u bë një 
ndërlidhje e praktikës së 
Gjykatës Evropiane me 
praktikën tonë 
gjyqësore duke i 
ndërlidhur disa raste 

konkrete me vështrime 
krahasimore të dispozitave të KPPK 
dhe Konventës. 

Përveç vështrimeve të ndryshme 
teorike gjatë këtij sesioni trajnues 
ekspertët prezantuan disa raste praktike 
të cilat u diskutuan nga pjesëmarrësit e 
ndarë në grupe me çka edhe më tepër u 
rrit interesimi i tyre për çështjet e 
diskutuara. 

 

Funksionet e IGJK- së 
Instituti Gjyqësor i Kosovës, në bazë të Ligjit nr.02/L-25, është themeluar si 
organ i pavarur profesional dhe institucion kryesor për aftësim profesional 
të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës, aftësimin e kandidatëve për 
gjyqtarë dhe prokurorë si dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me sistemin 
gjyqësor të Kosovës. Kjo përmbajtje e ligjit mund të zbërthehet si në vijim: 
I. Provimi Përgatitor  (neni 2.1.b dhe 7 të Ligjit mbi Themelimin e 
IGJK-së) 
IGJK-ja është përgjegjëse për vlerësimin dhe organizimin e provimit 
përgatitor për gjyqtarë dhe prokurorë dhe personat që pretendojnë të 
emërohen gjyqtarë apo prokurorë së pari duhet ti nënshtrohen provimit 
përgatitor dhe kursit të trajnimeve si kusht për përzgjedhjen e tyre. 
II. Trajnimi për bartësit potencial të funksionit gjyqësor - Programi 
Fillestar për Arsimim Ligjor (neni 2.1.a, neni 7 dhe 8).  

Ky program trajnimi iu dedikohet kandidatëve pretendent për gjyqtarë dhe 
prokurorë të ardhshëm të cilët pasi ta kenë kaluar Provimin Përgatitor i 
nënshtrohen këtij programi trajnues në disa module për një periudhë të 
caktuar kohore.  

III. Trajnimi për bartësit e funksionit gjyqësor - Programi i 
Vazhdueshëm për Arsimim Ligjor (neni 2.1.a) iu dedikohet gjyqtarëve 
dhe prokurorëve të cilët aktualisht janë duke ushtruar funksionin e tyre.  

IV. Trajnimi i aftësimit për avancim të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

Ky program iu dedikohet gjyqtarëve dhe prokurorëve të përzgjedhur për 
avancim (neni 10). 

V. Trajnimi për gjyqtarët porotë. 

Është program trajnimi i cili iu ofron gjyqtarëve porotë trajnime bazë lidhur 
me pozitën dhe rolin e tyre në sistemin gjyqësor të Kosovës (neni 9). 

VI. Trajnime për profesionistët tjerë në lëmin e gjyqësisë të 
identifikuar nga IGJK-ja. 

Në këtë program trajnimi do të përfshihen ata profesionist që konsiderohet 
se më së afërmi i ndihmojnë funksionimit efikas të sistemit gjyqësor ( neni 
2.1.e). 

VII. Gjatë punës së vet IGJK-ja: 

 Zhvillon plane aftësimi afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata për një 
gjyqësi efikase, efektive dhe të paanshme (neni 2.2.a) 

Kryen veprimtari të tjera profesionale si institucion profesional-kërkimor 
për zhvillimin e gjyqësisë në Kosovë në pajtim me standardet 
ndërkombëtare neni (2.2.b). 
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Më 27 dhe 28 qershor 2007, IGJK-ja në 
bashkëpunim me Këshillin e Evropës 
kanë realizuar një sesion trajnues dy 
ditor për gjyqtarët dhe prokurorët e 
regjionit të Gjilanit ku  u diskutua për 
nenin 5 dhe 6 të Konventës Evropiane 
për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut. Në 
cilësi të trajnuesve në këtë sesion 
prezantuan katër ekspert vendor 
(gjyqtarë dhe prokurorë) të liçencuar 
nga Këshilli i Evropës. 

Ndër çështjet që mund të veçohen nga 
ky sesion trajnues ishin: 

  Konventa i garanton çdo njeriu të 
drejtën për lirinë dhe 
sigurinë e personit, me 
përjashtim të rrethanave 
të cilat i parashikon 
Konventa, 

  gjatë interpretimit të 
neni 5 të KEDNJ-së  
shteti mund të veprojë 
për ta ndaluar një 
individ vetëm në 
përputhje me një procedurë të 
parashikuar me ligj e cila gjë është 
rregulluar edhe me dispozitat e KPPPK-
së dhe çdo mospërfillje e këtyre 
dispozitave  paraqet shkelje të ligjit, 

  nëse një shtet  ndalon një individ  për 
një periudhe më të gjatë se koha e cila  
është e lejuar  nga legjislacioni vendas   
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Më 05 qershor 2007, IGJK-ja organizoi 
seminarin mbi Kodin e Etikës për 
gjyqtarët dhe prokurorët e regjionit të 
Prizrenit. Temat të cilat u prezantuan 
gjatë këtij sesioni trajnues ishin, pozita e 
gjyqtarit në menaxhimin e lëndëve, Kodi 
i Etikës dhe sjelljes profesionale për 
prokurorë, pozita e prokurorit në 
menaxhimin e lëndëve  si dhe Kodi i 
Etikës dhe sjelljes për gjyqtarë, gjyqtarë 
porotë dhe prokurorë 
nga këndvështrimi i 
Njësisë për Inspeksion 
Gjyqësor. Ndër çështjet 
që mund të veçohen si 
përfundime nga ky 
trajnim janë:  

 qëllimi themelor i 
menaxhimit të lëndëve 
është që të mundësoi 
drejtësinë, funksionimin e 
shpejtë, të arsyeshëm dhe të paanshëm në 
të gjitha rastet, 

 roli i gjyqtarit në menaxhimin e 
lëndëve përfshinë këto faza: fazën kur 
gjyqtari ngarkohet me lëndë,  fillimin e 
shqyrtimit gjyqësor, përpilimin me 
shkrim të vendimit gjyqësor dhe 
dorëzimin e tij palëve, esenca e Kodit të 
Etikës qëndron në perceptimin e personit 
të tretë. Perceptimi është çështja kryesore 
e Kodit të Etikës lidhur me atë se çka 
mendon i dyshuari, familjarët, 
dëshmitarët, etj. 

 menaxhimi i drejtë i lëndëve në  

prokurori kërkon punë, përgjegjësi dhe 
efikasitet dhe prokurori duhet të jetë i 
vëmendshëm dhe të veproj me 
profesionalizëm duke respektuar 
dispozitat ligjore, ngase po që se vjen 
deri te ndonjë shkelje atëherë do të thotë 
se prokurori ka ra në kundërshtim me 
kodin e etikës e për shkeljet të cilat i ka 
bërë do ti nënshtrohet përgjegjësive 
para organeve kompetente. 

Sipas  Kryetarit  të 
Gjykatës së Qarkut të 
Prizrenit  Z. Ymer 
Hoxha  ,, temat që po 
trajtohen sot këtu janë 
me rëndësi të veçantë 
dhe nuk është 
asnjëherë e tepërt që të 
dëgjohet për Kodin e 
Etikës. Për një 

gjyqtarë vetia kryesore 
është respektimi i Kodit të Etikës, nëse 
nuk respektohet ky kod gjyqtari 
asnjëherë nuk e fiton imazhin e gjyqtarit 
të mirë dhe të drejtë". Andaj,  sipas tij 
Kodi i Etikës duhet të jetë i  
obligueshëm për gjyqtarë dhe 
prokurorë. 

Vështrimin përmbajtësor temat e 
trajtuara rreth Kodit të Etikës e arritën 
kur eksperti  nga Njësia e Inspeksionit 
Gjyqësor paraqiti shembuj nga praktika 
kur gjyqtari apo prokurori  bien ndesh 
me Kodin e Etikës. Këtë trajnim e 
karakterizonte fryma e diskutimeve 
interaktive të çështjeve problematike 
Kodit të Etikës. 

IGJK-ja në bashkëpunim me UNDP-

in dhe OSCE-në me datën 26 qershor 

2007 organizoj një tryezë të 

diskutimeve lidhur me trafikimin me 

qenje njerëzore dhe mbrojtjen e 

viktimave të trafikuara ku ekspert nga 

Prokuroria Publike e Kosovës, SHPK-

ja dhe OSBE-ja prezantuan aspekte të 

ndryshme teorike dhe praktike të 

kësaj teme.  

Nga paraqitjet 

teorike mund të 

veçohen këto 

çështje:  

 trafikimi me 

qenje njerëzore 

është 

kualifikuar si 

vepër penale për 

herë të parë në 

Kosovë në vitin 2001 me rregulloren e 

UNMIK-ut 2001/4, e më pas edhe me 

disa rregullore tjera që kanë pasur për 

qëllim luftimin e kriminalitetit dhe 

trafikimit me njerëz në veçanti, 

 me hyrjen në fuqi të Kodit të 

Përkohshëm Penal të Kosovës 

trafikimi me qenje njerëzore është 

paraparë si vepër penale e veçantë dhe 

është sanksionuar me ligj, 

 

 vepra penale e trafikimit me qenie 

njerëzore dallon nga vepra penale e 

kontrabandimit me emigrantë, 

vendosja e skllavërisë, mundësimi i 

prostitucionit etj. të cilat në këtë Kod 

janë paraparë si vepra penale të 

veçanta që kanë të bëjnë me 

elemente të trafikimit por që nuk 

janë kualifikuar si trafikim me qenje 

njerëzore, 

 të ardhurat e 

realizuara nga 

trafikimi duhet të 

konfiskohen, mirëpo 

rreth konfiskimit ka 

ende pamundësi për tu 

realizuar  jo vetëm te 

këto vepra penale por 

edhe te shumë të tjera. 

Pas prezantimeve 

teorike pjesëmarrësit u 

ndanë në grupe për të analizuar disa 

raste studimi në mënyrë që të dihen 

më çartë çështjet e kualifikimit tek 

vepra penale e trafikimit me qenje 

njerëzore sidomos në rastet kur ka 

elemente të veprave tjera penale siç 

janë kontrabandimi me emigrantë, 

vendosja e skllavërisë etj. 
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Fotografi gjatë trajnimit  

Puna në grupe gjatë trajnimit  
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Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
bashkëpunim me AER-in, me 07 qershor 
2007 ka organizuar një tryezë 
diskutimesh nga lëmia civile. Një 
ekspert ndërkombëtar dhe dy vendor 
ishin prezantues të denjë të çështjeve që 
kanë të bëjnë me procedurën 
civile lidhur me ankesën, 
procedurën ankimore në 
shkallë të dytë dhe revizionin 
si mjet i jashtëzakonshëm 
juridik. Në prezantimin e tij 
eksperti ligjor nga Gjermania 
ofroi përvojat gjermane dhe 
bëri krahasimet adekuate në 
këtë sferë me sistemin juridik 
gjerman, ndërsa ekspertet vendorë u 
fokusuan drejtpërdrejt në praktikën 
vendore. Nga diskutimet e zhvilluara në 
këtë tryezë mund të nxirren disa 
konkluzione të vlefshme sidomos lidhur 
me revizionin e të cilat mund ti 
shërbenin praktikës gjyqësore, siç janë: 

 Qëllimi kryesor i të gjitha mjeteve 
juridike është që të sigurojë realizimin e 
ligjshëm të vendimeve gjyqësore te cilat 
paraqesin zgjidhje të ligjshme dhe të 
drejtë të çështjeve konkrete juridike, dhe 
ashtu t’iu jepet mbrojtja juridike të 
drejtave subjektive dhe interesave të 
palëve në kontestet civile, 

Revizioni është mjet i tre anshëm juridik 
ngase gjykata e shkallës së parë është e 
detyruar që pas pranimit të revizionit, 
para se lëndën t’ia dërgojë gjykatës së 
revizionit, një ekzemplar të afatshëm, të 
plotë dhe të lejuar t’ia dërgojë palës  

 dispozitivi i aktgjykimit të jetë 
racional, i çartë dhe sa më i shkurtër, 

 arsyetimi i aktgjykimit të përmbaj 
rrethanat bindëse e të shumta që i 
dëshmojnë pohimet në diapozitiv,  

 në pyetjen se a paraqesin shkallët e 
hotelit të mbushura me ujë send të 
rrezikshëm, u dha përgjigja se nëse 
ato shkallë janë në vende publike si 
p.sh. shkallët e hotelit, restorantit dhe 
për shkak të mosmirëmbajtjes së tyre 
mund të vije deri te dëmi atëherë 
mundë të konsiderohet se ato shkallë 
në atë gjendje janë send i rrezikshëm. 

Ndërsa se kur 
paraqet një send 
rrezik të shtuar 
varet prej momentit 
të caktuar dhe 
vendit, 

 ndërsa në pyetjen 
tjetër se a kanë të 
drejtë personat 
juridik në 
shpërblimin e 

dëmit jo material, 
përgjigjja ishte se LMD nuk e ka 
paraparë mundësinë e shpërblimit të 
dëmit jo material për personat juridik. 
Për dëmin material ekziston mundësia 
e shpërblimit material gjithherë  
ndërsa për dëmin jo material jo. 

Me 22 qershor 2007 është mbajtur një 
trajnim praktik nga lëmia civile ku 
shpërblimi i dëmit ishte temë kryesore e 
diskutimeve. Vëmendje e veçantë gjatë 
këtij trajnimi iu kushtua shpërblimit të 
dëmit material për shkak të humbjes së 
personit të afërt, formave të dëmit 
material dhe jo material, natyrës juridike 
të tyre, mënyrave për shpërblimin e 
dëmit, pamundësisë së përcaktimit 
objektiv të lartësisë së vet dëmit, 
pamundësisë së përcaktimit të 
shpërblimit adekuat të dëmit të atillë, 
rrethit të personave të cilët kanë ose nuk 
kanë të drejtë në shpërblim të dëmit etj. 

Në pjesën e parë të 
trajnimit u fol 
shkurtimisht lidhur me 
dëmin, forma e 
shkaktimit, shpërblimin 
e dëmit dhe kushtet që 
duhet plotësuar që të 
shpërblehet dëmi. 

Pjesa e dytë ka qenë 
ushtrimi praktik i disa 
rasteve të cilat kishin të 
bënin me dëmin material dhe 
jo material. Dy gjyqtarë të Gjykatës 
Supreme dhe një i Gjykatës së Qarkut që 
ishin në cilësi të ekspertëve në këtë 
trajnim kishin përgatitur detyra nga 
rastet që kishin ndodhë në praktikën 
gjyqësore, ndërsa pjesëmarrësit kishin 
për detyrë që secili individualisht të 
jepte mendimin në lidhje me këto raste 
dhe në fund të merrnin vendimin 
përfundimtar (aktgjykimin).  

Nga diskutimet e bëra pas punës me 
raste praktike, nga ekspertët u dhanë 
sugjerime dhe përgjigje për disa pyetje, 
ndër të cilat mund të veçohen: 
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kundërshtare dhe prokurorit publik 
kompetent, 

 Revizioni parimisht është mjet juridik 
devolutiv për të cilin vendos gjykata më 
e lartë, 

 Revizioni është mjet 
juridik josuspenziv ngase 
nuk e shtyn ekzekutimin e 
dhunshëm të aktgjykimit 
të formës së prerë. 
Revizioni mund të jetë 
edhe mjet juridik paralel 
në rastet kur përveç 
revizionit të paraqitur nga 
palët ndërgjyqëse, 

prokurori publik kompetent ka ngritur 
kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë 
kundër të njëjtit aktgjykim dhe në atë 
rast Gjykata Supreme me një vendim të 
përbashkët vendos për të dy këto mjete 
të jashtëzakonshme, 

 Revizioni është mjet juridik i 
kufizuar, mirëpo për shkak të rëndësisë 
së disa të drejtave subjektive në disa 
lloje të kontesteve (kontestet e ushqimit, 
kontestet e punës, kontestet nga e drejta 
e autorit), revizioni është i lejuar 
pavarësisht nga vlera e kontestit, 

 Detyra e gjykatës së revizionit është 
që të përgjigjet në pyetjen se a janë 
zbatuar drejt dispozitat procedurale 
juridike dhe materiale juridike dhe të 
nxjerrë konsekuencat e natyrës kasatore 
ose revizionuese nga shkeljet e 
vërtetuara të ligjit, 

 Revizioni mund të ushtrohet për shkak  

Foto gjatë seminarit  

Foto gjatë trajnimit 
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të kuptohet esenca e çështjes dhe në 
bazë të informatave të tilla parciale 
do të mund të përcaktohet për 
qëndrimin e vet, 

 Gjykata e revizionit me rastin e 
vendosjes për revizionin nuk është e 
lidhur me propozimet e parashtruesit 
të revizionit, ajo mund ta prish 
aktgjykimin e atakuar edhe kur pala 
kërkon ndryshimin e tij, mund ta 
ndryshojë edhe kur pala kërkon 
prishjen e tij, 

 Gjykata e revizionit është e lidhur 
me ndalesën reformatio in pejus, pra 
nuk mund ta ndryshojë aktgjykimin e 
atakuar në dëm të palës e cila e ka 
ushtruar revizionin nëse vetëm ajo 
palë e ka paraqitur revizionin, 

 Revizioni është i lejuar vetëm 
kundër aktvendimeve të formës së 
prerë të gjykatës së shkallës së dytë 
me të cilat procedura pranë gjykatës 
definitivisht përfundon, me të cilën 
definitivisht shuhet litispendencioni 
ne çështjen e caktuar. Gjykata e 
revizionit vendimet e saj palëve dhe 
shkresat e lëndës gjykatës së shkallës 
së parë ia dërgon nëpërmjet të 
gjykatës së shkallës së dytë, 

të të gjitha shkeljeve thelbësore absolute 
të procedurës kontestimore, ndërsa për 
shkak të shkeljeve thelbësore relative të 
procedurës kontestimore revizioni mund 
të ushtrohet vetëm nëse shkelja e tillë 
është bërë në procedurën pranë gjykatës 
së shkallës së dytë,  
Edhe pse nuk është cekur shprehimisht në 
radhën e shkeljeve thelbësore të 
dispozitave të procedurës kontestimore, 
nuk ka dyshim se të njëjtën rëndësi e ka 
edhe tejkalimi i kërkesëpadisë, 

 Gjyqësia gjendet pranë një detyre 
permanente që të gjurmojë dhe të gjejë 
kritere për të bërë kufizimin mes çështjes 
faktike dhe asaj juridike në çdo rast 
konkret. Realizimi i kësaj detyre kërkon 
bashkëpunimin e ngushtë të shkencës dhe 
praktikës. Kësaj çështje në mas të madhe 
do ti kontribuoj edhe shfrytëzimi i 
përvojës së gjykatave jashtë Kosovës me 
sistem të zhvilluar juridik, 

 Duke e pasur parasysh funksionin 
prioritar të revizionit që të sigurojë 
zbatimin e drejtë të të drejtës materiale, 
gjykata e revizionit, njësoj si edhe ajo 
ankimore, është e autorizuar që të merr 
parasysh çdo gabim në zbatimin e 
normave materiale juridike, pa marrë 
parasysh atë se a i ka cekur ushtruesi i 
revizionit shprehimisht 
ato gabime në revizion 
apo jo, 

 Konsiderohet që do 
të ishte më e drejtë që 
prokurorit t’i dërgohet 
jo vetëm aktgjykimi i 
gjykatës së shkallës së 
dytë, kundër të cilës 
ushtrohet revizioni, 
por edhe i gjykatës së 
shkallës së parë ngase vetëm nga 
aktgjykimi i shkallës së dytë vështirë do 

Trajnim në seminar 

e pranimit të fajësisë, një pranim i 
tillë duhet të përputhet me faktet 
dhe provat tjera në aktakuzë, të jetë 
bindës, i sinqertë, ta vlerësoj 
gjykata, të merret mendimi i 
prokurorit publik  etj. 
2. Tek kryerja e veprave penale 
kundër sigurisë së trafikut publik u 
tha se një nga çështjet interesante 
dhe kontestuese e cila po paraqitet 
në praktikën tonë gjyqësore te këto 
vepra penale është kualifikimi i 
këtyre veprave penale.  

Praktika gjyqësore e deritanishme 
pothuajse në të gjitha rastet 
kryerjen e këtyre veprave penale e 
ka kualifikuar si vepra penale të 
kryera nga pakujdesia.  

Me këtë rast u konkludua se ky 
kualifikim nuk është i drejtë sepse 
kryerja e  këtyre veprave penale 
bëhet me dashje eventuale, e jo nga 
pakujdesia. Gjithashtu u konkludua 
se veprat penale kundër sigurisë së 
trafikut publik nuk mund  të kryhen 
me dashje direkte por vetëm me 
dashje eventuale, sepse po të 
kryheshin këto 
vepra penale me 
dashje direkte në 
atë rast do të bëhej 
fjalë për ndonjë 
nga veprat penale 
kundër jetës dhe 
trupit. 

Vëmendje te 
veçantë ne këtë 
trajnim ju kushtua 

edhe përgjegjësisë se personit 
përgjegjës tek veprat penale 
kundër sigurisë se trafikut publik. 

Vlen të përmendët paragrafi 1 dhe 
2 i  nenit 300 të KPK-së, me 
ç’rast u konkludua se në këto 
raste kryes i kësaj vepre penale 
mund të jetë vetëm personi 
përgjegjës (delicta propria). 

Çështje interesante e cila u shtrua  
gjatë këtij trajnimi e që kishte të 
bënte me kualifikimin e veprave 
penale, ishte edhe situata se si do 
të kualifikohet vepra penale e cila 
kryhet me automjet zyrtar, p.sh. 
në parking privat, në oborr të 
shtëpisë apo diku tjetër por që 
vendi i kryerjes së veprës penale 
nuk konsiderohet si trafik publik. 
Lidhur me këtë çështje u 
konkludua se në raste të tilla 
vepra e tillë penale duhet 
kualifikuar si shkaktim i rrezikut 
të përgjithshëm e jo vepër penale 
e rrezikimit të trafikut publik. 
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A do të mund të konfirmohet  një 
pranim i tillë? 

 si duhet të jetë pranimi i fajësisë? 

Përgjigjet e këtyre pyetjeve ishin si më 
poshtë: 

   në situatën e parë përfitimi i të 
akuzuarit është se do ti merret si 
rrethanë lehtësuese me rastin e matjes së 
dënimit, në  kuptim të nenit 64 të KPK-
së. 

   në qoftë se thirremi 
në dispozitat e neneve 
315, 359 par.1 dhe 359 
par.2 vijmë në 
përfundim se pranim i 
fajësisë do të 
konsiderohet atëherë 
kur i pandehuri në 
tërësi do ta pranoj fajin, 
e jo pjesërisht. 
Pranimi i fajësisë nuk 

mund të merret si pranim 
vetëm pse i akuzuari e ka pranuar 
fajësinë, por një pranim i tillë duhet të 
përcillet nga elementet tjera siç janë: i 
akuzuari duhet ti kuptoj pasojat e 
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Me 20 qershor 2007, IGJK organizoj 

një simulim gjykimi për gjyqtarët dhe 

prokurorët e regjionit të Prizrenit. Në 

këtë trajnim vëmendja kryesore u 

përqendrua tek deklarimi i të pandehurit 

lidhur me pranimin e fajësisë si dhe 

veprat kundër sigurisë se trafikut publik. 

Me këtë rast u shtruan disa pyetje në të 

cilat u dhanë përgjigje konkrete. 

1. Tek Pranimi i fajësisë ndër 

pyetjet kryesore që u 

shtruan ishin: 

  çfarë do të ndodhë në 

situatën kur i akuzuari 

e pranon fajin, por nuk 

e pranon veprën, p.sh, 

thirret në mbrojtjen e 

nevojshme? 

  si do të veproj gjykata 

kur aktakuza përmban disa vepra penale 

te ndryshme e i akuzuari për disa vepra 

e pranon fajin e për disa jo.  

 lidhur me procedurën e urdhrit 
ndëshkimor merret aktgjykimi pa 
mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor. Nëse 
gjyqtari vlerëson se nuk mundë të 
shqiptojë dënimin pa u mbajt 
shqyrtimi gjyqësor ngase nuk ka prova 
të mjaftueshme, atëherë kalohet në 
procedurë normale të shkurtër, 

 vërejtja gjyqësore është një sanksion 
i posaçëm që ka karakterin e tërheqjes 
së vërejtjes kryesit të veprës penale që 
në të ardhmen mos ta përsëris të 
njëjtën vepër se në të kundërtën do të 
shqiptohet sanksion më i rëndë. 

Vërejtja gjyqësore 
mund të 
shqiptohet vetëm 
në kushtet e 
përcaktuara me 
ligj.  

Pjesën  e dytë të 
këtij sesioni 
trajnues e 
karakterizoi 
ushtrimi praktik i 

një rasti, me ç’rast 
pjesëmarrësit të ndarë në grupe 
punuese diskutuan rreth një rasti nga 
një fatkeqësi e komunikacionit te i cili 
vinin në shprehje elementet mbi të 
cilat ata mund të aplikonin dispozitat 
ligjore për institutet juridike që u 
trajtuan në këtë trajnim. 

Më 12 qershor 2007 IGJK-ja ka 
organizuar një tryezë të diskutimeve 
ku temë trajtimi ishin çështjet e 
procedurës së shkurtër, urdhrit 
ndëshkimor dhe vërejtjes gjyqësore. 
Qëllimi i kësaj tryeze ishte që përmes 
diskutimeve interaktive të shtjellohen 
çështjet lidhur me temat e përmendura 
më lartë dhe si përfundime kryesore të 
kësaj tryeze mund të përmendim këto: 

 procedura e shkurtër aplikohet për 
vepra penale për të cilat është i 
paraparë dënimi me gjobë ose dënimi 
me burg deri në tri vite,  

 kushtet për caktimin e 
paraburgimit janë të 
njëjta por caktohen për 
tri kategori të veprave 
penale: ato kundër 
rendit dhe sigurisë 
publike, kundër 
integritetit seksual dhe 
veprat penale me 
elemente të dhunës ku 
është i paraparë dënimi 
2 vjet ose më tepër se 2 
vjet, 

 Shqyrtimi gjyqësor nuk dallon 
shumë por i ka karakteristikat e veta. 
Procedura shkon shpejtë, të pandehurit 
bashkë me ftesën i dërgohet akti 
akuzues, i bëhet me dije se çka 
ndodhë nëse nuk paraqitet. Shqyrtimi 
mundë të bëhet edhe pa praninë e të 
pandehurit nëse është prezent 
mbrojtësi i tij duke e lexuar deklaratën 
e të pandehurit të dhënë në polici, 
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harmonizimin e së drejtës vendore me 

atë të BE-së, bashkëpunimin policor 

dhe gjyqësor, ofrimin e ligjeve vendore 

me ato të BE-së në fushën penale për 

një bashkëpunim më të ngushtë, 

ekstradimin dhe urdhrin evropian për 

arrest, ndihmën e përbashkët ligjore, 

pastrimin e parave, trafikimin etj. 

Me datë 14 dhe 15 qershor 2007, IGJK 

në bashkëpunim me Agjensionin 

Evropian për Rindërtim (AER), 

organizoj një trajnim dy ditor lidhur me 

të drejtën penale evropiane. 

Në këtë trajnim pjesëmarrësit u 
njoftuan për se afërmi rreth kuptimit të 
së drejtës penale të BE-së,  

Trajnim ne IGJK 


