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BULETINI I IGJK-së 
Janar 2006 

 
Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës rreth 
veprimtarisë së IGJK-së. Ky publikim iu është shpërndarë gjyqtarëve dhe prokurorëve në 
gjithë Kosovën. Buletini mujor i IGJK-së tani përmban artikuj nga stafi i IGJK-së në lidhje me 
çështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë.   
 

MATJA  E  DËNIMIT 
Rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit  (Neni 64 i KPP të Kosovës) 
 

Z. SALIH MEKAJ, Gjyqtar i Gjykatës së Qarkut në Pejë 
 
 
Caktimi i dënimit kryesit të veprës penale që është penalisht përgjegjës është qëllimi i fundit 
dhe kryesor i procedurës penale. Pra, procedura penale fillohet për vërtetimin e fakteve që 
kanë të bëjnë me kryerjen e veprës  penale, me kryesin e saj, vërtetimin e përgjegjësisë 
penale dhe fajësisë së kryesit të saj dhe së fundi për shqiptimin e sanksionit penal. 
 
Kodi penal i  Kosovës  në Kapitullin e III-të, me disa dispozita duke filluar nga neni 64 deri në 
nenin 73 i ka përcaktuar rregullat e përgjithshme për matjen, zbutjen dhe ashpërsimin e 
dënimit duke përcaktuar kufijtë e zbutjes dhe ashpërsimit të dënimit jashtë kufijve të dënimit 
të caktuar me ligj. Me këto dispozita janë përcaktuar edhe kushtet për shqiptimin e dënimit 
për bashkim të veprave penale dhe llogaritjen e dënimit. Mirëpo, në këtë punim do të bëhet 
fjalë vetëm për rregullat që vlejnë për matjen e dënimit sipas nenit 64 të KPP të Kosovës. 
 
Që në fillim vlen për të theksuar së formulimi gjuhësor dhe kuptimor i tekstit ligjor të kësaj 
dispozite nuk është konsistent dhe nuk e shpreh qartë qëllimin e kësaj dispozite ligjore, 
sepse aty thuhet së gjykata e cakton  dënimin për veprën penale gjë që nuk qëndron, sepse 
llojin dhe lartësinë e dënimit për çdo vepër penale e përcakton ligjdhënësi duke pas 
parasysh rrezikshmërinë abstrakte shoqërorë të veprës penale, ndërkaq Gjykata e cakton 
lartësinë e  dënimit kryesit të veprës së caktuar penale. Pra, nga kjo rezulton së funksioni i 
gjykatës është caktimi i dënimit kryesit të veprës penale të caktuar brenda kufijve të dënimit 
të parashikuar me ligj për atë vepër penale. 
 
Paragrafi 1 i nenit 64 të KPP të Kosovës i ka përcaktuar rregullat e përgjithshme për matjen 
e dënimit nga ana e gjykatës, ndërkaq paragrafët 2 dhe 3 përcaktojnë kushtet e veçanta për 
matjen e dënimit për recidivistet e veprave penale dhe caktimin e dënimit me gjobë. 
 
 
 



OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688/689   
Fax: +(381-38) 248-688/204 

 Buletini i IGJK-së janar 2006   

Përcaktimi i kushteve të përgjithshme  për matjen e dënimit sipas paragrafit 1 të nenit 64 të 
KPP të Kosovës, ka për synim që t’i përcaktoj saktë  kushtet dhe rrethanat të cilat Gjykata 
duhet t’i  këtë në konsideratë me rastin e  caktimit të dënimit, në mënyrë që të respektohet 
zbatimi i parimit “nulla poena sine lege”, të mundësohet individualizimi i dënimit në bazë të 
rrethanave që i përgjigjen rastit konkret dhe personalitetit të kryesit të veprës penale dhe të 
shmanget arbitrarizmi i gjykatave në caktimin e dënimit. Kështu, kjo dispozitë e obligon 
gjykatën që lartësinë e dënimit  ta caktoj brenda kufijve të parashikuar me ligj, duke pas 
parasysh qëllimin e dënimit dhe të gjitha rrethanat që ndikojnë në zbutjen ose rëndimin e 
dënimit (rrethanat lehtësuese dhe rënduese).  

 
Gjykata me rastin e vendosjes për lartësinë e dënimit, kryesit të veprës penale, duhet t’i 
marrë për bazë që të tre këta faktor.  
  
Mirëpo, caktimi i dënimit brenda kufijve të caktuar me ligj, nuk paraqet gjithnjë rregull 
absolut, sepse Gjykata është e autorizuar që të bëjë përjashtim nga ky parim duke shqiptuar 
dënim më të butë ose më të lartë nga dënimi i parashikuar me ligj për veprën e caktuar 
penale, nëse janë plotësuar kushtet e parashikuara me nenin 66 dhe 68 par.2 të KPP të 
Kosovës, për zbutje të dënimit,  ose  nenin 70 të KPP të Kosovës për rritjen e dënimit përtej 
maksimumit ligjor.   
Që të dy këto raste bëjnë përjashtim nga parimi i ligjshmërisë në caktimin e dënimit. Kjo do 
të thotë së Gjykata nuk është e lidhur gjithën me kufirin  minimal dhe maksimal të dënimit të 
përcaktuar me ligj.  
 
Qëllimi i dënimit, si njëri nga tri kriteret themelore për matjen e dënimit, është i definuar në 
nenin 34 të KPP të Kosovës, si masë parandaluese për kryesin e veprës penale për të 
ardhmen dhe për rehabilitimin e tij, por edhe si masë parandaluese që ka efekt në persona 
të tjerë kryes potencial të veprave penale. Pra, qëllimi i dënimit si kriter për matjen e dënimit 
përbën edhe bazë për politikën ndëshkimore në përgjithësi dhe si i tillë duhet të vlerësohet 
nga Gjykata me rastin e matjes së dënimit për veprën e caktuar penale duke pasur gjithnjë si 
synim zvogëlimin apo çrrënjosjen e kriminalitetit dhe mbrojtjen e vlerave shoqërore. 
 
Dhe së fundi vlerësimi i rrethanave që ndikojnë në zbutjen apo rëndimin e dënimit si njëri 
nga kriteret kryesore për matjen dhe individualizimin e dënimit paraqet njërin ndër problemet 
më të mëdha për gjykatat gjatë vendosjes në çështjet penale. Kjo, ndoshta për shkak së me 
Kodin penal të Kosovës, në mënyrë të përgjithësuar  janë përcaktuar rrethanat të cilat 
Gjykata duhet t’i marrë në konsiderate dhe t’i vlerësoj me rastin e matjes së dënimit, pa e 
bërë ndarjen e tyre në rrethana lehtësuese dhe rënduese. 
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Në paragrafin 1 të nenit 64 të KPP të Kosovës thuhet së Gjykata gjatë vendosjes për 
lartësinë e dënimit duhet t’i marrë parasysh rrethanat që ndikojnë në zbutjen dhe rëndimin e 
dënimit, sidomos: 1. shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit; 2. motivet nga të cilat 
është kryer vepra penale; 3. intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerave të mbrojtura; 
4. rrethanat në të cilat është kryer vepra penale; 5. sjelljen e mëparshme të kryesit; 6. 
pranimin e fajit; 7. rrethanat personale të kryerësit dhe sjelljet e tij pas kryerjes së veprës 
penale.  
 
Nga kjo dispozitë rezulton obligimi i gjykatës që t’i vërtetoj të gjitha rrethanat të cilat mund të 
jenë lehtësuese dhe rënduese. Vlerësimi i vetëm disa nga këto rrethana nuk mund të 
shërbej si bazë për matjen e drejtë të dënimit. Faktet të cilat shërbejnë si bazë për vërtetimin 
e ekzistimit ose mosekzistimit të rrethanave të më sipërme paraqesin fakte vendimtare dhe 
të njëjtat duhet vërtetuar gjatë procedurës së provave, njësoj sikurse edhe faktet tjera që 
kanë të bëjnë me vërtetimin e ekzistimit të veprës penale, kryesit të saj, vërtetimit të 
përgjegjësisë penale dhe fajësisë. Vërtetimi i gabuar i këtyre fakteve si dhe vërtetimi jo i 
plotë i tyre, gjithnjë kanë si pasojë anulimin e aktgjykimit të shkallës së pare, nëse aktgjykimi 
animohet në këtë drejtim. Sa për ilustrim do të përmend një aktgjykim të Gjykatës së qarkut 
në Pejë. P.nr.21/03 të datës 16.05.2003, në të cilin gjykata, në mesin e rrethanave të tjera, e 
ka vlerësuar si rrethanë lehtësuese  “ mundësitë e kufizuara të akuzuarit për gjykim racional 
dhe të arsyeshëm”. Këtë rrethanë Gjykata nuk e ka vërtetuar me asnjë provë, por një 
përfundim i tillë është rezultat i bindjes që ka fituar Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor. Gjykata 
supreme e Kosovës, duke vendosur sipas ankesës, me Aktvendimin AP.nr.272/03, të datës 
17.12.2003 me të drejtë e ka prish aktgjykimin në fjalë dhe e ka udhëzuar gjykatën e 
shkallës së parë që për vërtetimin e ekzistimit të këtij fakti ta siguroj mendimin ekspertit 
përkatës të neuropsikiatrisë.  
 
Lidhur me këto dhe probleme të tjera që paraqitën në punën e gjykatave me rastin e 
vlerësimit të rrethanave për matjen e dënimit, në këtë punim do të trajtohen veç e veç të 
gjitha rrethanat që ligjdhënësi i ka parashikuar si të obligueshme për gjykatat duke i ven në 
pah edhe disa qasje praktike që mund të hasën në aktgjykimet e gjykatave të këtij regjioni 
në të cila unë kam pas qasje. 
 
Mungesa e një përcaktimi ligjor së cilat nga rrethanat e lartcekura janë lehtësuese dhe cilat 
janë rënduese, shpesh shkaktojnë ngatërresa në punën e gjykatave, por duke e parë 
zbatimin e tyre në praktikë, mund të përfundohet së secila nga këto rrethana, varësisht nga 
rrethanat e kryerjes së veprës penale dhe kryesit të saj mund të jenë lehtësuese ose 
rënduese.   
 
Këtu do të jepen disa shembuj nga disa aktgjykime së si gjykatat pa i vërtetuar faktet që 
kanë të bëjnë me ekzistimin apo mosekzistimin e këtyre rrethanave dhe pa një vlerësim 
analitik të tyre  vetëm i numërojnë ato dhe kjo ju mjafton për caktimin e drejtë të lartësisë së 
dënimit për rastin konkret.  
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Kështu në një aktgjykim të Gjykatës komunale në Deçan P.nr.70/2004, të datës 20.12.2004 
thuhet së Gjykata i ka marrë për bazë të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese. Rrethana 
rënduese nuk ka gjetur, ndërsa rrethana  lehtësuese janë marrë padenueshmëria e 
mëparshme e të pandehurit, gjendja e tij ekonomike dhe familjare, mosha e tij e shtyrë, si 
dhe sjellja e tij gjatë shqyrtimit kryesor. Në bazë të numërimit të tillë të këtyre rrethanave 
lehtësuese dhe rënduese Gjykata të pandehurit ia shqipton dënimin me burgim prej 10 
muajsh, dhe ekzekutimin e këtij dënimi e kushtëzon me moskryerjen e ndonjë vepre tjetër 
penale Brenda afatit prej 1 (një) viti. 
 
Në një aktgjykim tjetër të Gjykatës komunale në Gjakovë P.nr.225/03 thuhet së Gjykata me 
rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit pati parasysh të gjitha rrethanat dhe si 
rrethana lehtësuese Gjykata gjeti së të pandehurit më parë nuk kanë qenë të dënuar, 
gjendjen ekonomike, së mbajnë familjen prej disa anëtarësh si dhe sjelljen e tyre korrekte 
gjatë gjithë shqyrtimit.  
 
Ndërkaq në një aktgjykim të Gjykatës komunale në Klinë P.nr.70/05 thuhet së Gjykata me 
rastin e matjes së dënimit ka marrë parasysh rrethanat nga neni 41 të LPJ ku nga rrethanat 
lehtësuese pati parasysh gjendjen e mesme ekonomike të akuzuarit, si dhe 
padenueshmerinë e tij të gjertanishme, ndërkaq nga rrethanat renduese pati rrezikshmërinë 
shoqërore te veprës penale peshën e saj si dhe pasojat e shkaktuara nga ajo. 
 
Nga gjithë këta shembuj, që nuk janë të vetëm, mund të përfundohet së Gjykata, në të 
shumtën e rasteve, pas zbatimit të mundimshëm të procedurës së provave ku vërtetohen 
faktet që kanë të bëjnë me ekzistimin e veprës penale, përgjegjësisë penale dhe fajësisë së 
kryesit të veprës penale, i kalojnë shkel e shko rrethanat që ndikojnë në matjen e dënimit, pa 
i vlerësuar ato fare, ose në mënyrë të mjaftueshme, por vetëm duke i parafrazuar rrethanat 
që ndikojnë në lartësinë e dënimit në kuptim të nenit 64 par.1 të KPP të Kosovës. 
 
 

1.  Shkalla e përgjegjësisë penale. 
 
Kur është fjala për vlerësimin e shkallës së përgjegjësisë penale si rrethanë që mund të 
ndikoj në lartësinë e dënimit qoftë si rrethanë lehtësuese ose rënduese, Gjykata duhet 
kushtuar kujdes të veçantë kësaj rrethane, për arsye së sanksioni penal mund t’i shqiptohet 
vetëm personit që është penalisht përgjegjës, i cili ka vepruar me dashje ose nga 
pakujdesia. Pra shkalla e përgjegjësisë penale të kryesit për veprën e caktuar penale është 
njëra nga rrethanat dominante në përcaktimin e gjykatës për lartësinë e dënimit.  
 
Nëse nuk ka ndonjë bazë ligjore që e përjashton përgjegjësinë penale, apo e mundëson 
dhënien e dënimit më të but nga ai i parashikuar me ligj, atëherë gjykata është e autorizuar 
që duke e vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale së të akuzuarit atij t’i shqiptoj një dënim 
më të butë ose e kundërta. 
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Kështu, për të sqaruar së si duhet vlerësuar shkalla e përgjegjësisë penale të akuzuarit do të 
sjell këtu një shembull nga një aktgjykim i Gjykatës së qarkut në Pejë P.nr.277/04, ku gjykata 
duke i vlerësuar rrethanat që ndikojnë në matjen e dënimit shkallën e përgjegjësisë penale e 
ka  vlerësuar  në këtë mënyrë: “ ... nga ekspertiza dhe mendimi i këtillë i ekspertit është 
vërtetuar së i akuzuari në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë në gjendje që ta kuptoj 
rëndësinë dhe dënueshmerinë e veprimit të tij,  dhe mundësia e kontrollimit të veprimeve të 
tij ka qenë e kufizuar për shkak strukturës psikike të tij, por jo në masë të ndjeshme. Ky 
vlerësim i gjykatës lidhur me këtë rrethanë është dhënë si rezultat i një ekspertize 
profesionale psikiatrike dhe psikologjike të personalitetit të tij të cilët kanë gjetur së i akuzuari 
i përket grupit të personave me aftësi intelektuale të shkallës nën mesatare, me çrregullime 
të kufizuara të personalitetit të përcjella me një natyrë psikopatologjike. Duke e vlerësuar në 
këtë mënyrë shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, gjykata drejtë ka vlerësuar së kjo 
rrethanë nuk e përjashton përgjegjësinë penale të akuzuarit, nuk e zvogëlon përgjegjësinë e 
tij për veprën e kryer, por gjithsesi duhet marrë në konsideratë si rrethanë lehtësuese me 
rastin e matjes së dënimit 
 
Shkalla e përgjegjësisë penale të kryesit të veprës penale mund të konsiderohet si rrethanë 
për matjen e dënimit edhe nga aspekti i fajësisë. Kështu, me rastin e vlerësimit të fajësisë 
gjykata gjithnjë duhet të këtë parasysh së a është kryer vepra penale me dashje, apo nga 
pakujdesia, pastaj së a është dashja direket, apo eventuale, ndërkaq të pakujdesia së a 
është pakujdesi e vetëdijshme apo e pavetëdijshme. Edhe brenda këtyre formave të dashjes 
mund të bëhen shkallëzime të përgjegjësisë penale varësisht nga ajo së sa i akuzuari ka 
treguar gatishmëri, vendosmëri dhe brutalitet në realizimin e pasojës së dëshiruar. Në një 
rast Gjykata e qarkut në Pejë e ka vlerësuar si rrethanë rënduese faktin së i akuzuari pas 
vrasjes së viktimës në të cilin kishte qëlluar 21 plumba nga automatiku, pas rënies së tij në 
tokë i është afruar viktimës dhe e ka qëlluar edhe katër herë në kokë, pastaj ka hip në  breg 
të rrugës dhe ka shtënë edhe disa herë në ajër. Gjykata e ka vlerësuar këtë fakt si një 
vendosmëri të fortë në arritjen e pasojës së dëshiruar dhe pastaj kremtimin e realizimit të 
këtij qëllimi, duke demonstruar kështu një,  gjakftohtësi dhe një entuziazëm për kryerjen e 
vrasjes.  Ndërkaq, të pakujdesia duhet gjithashtu diferencuar pakujdesinë e vetëdijshme e 
cila duhet vlerësuar si rrethanë rënduese, kurse nga ana tjetër pakujdesia e pavetëdijshme 
gjithën mund të këtë nuanca të rrethanës lehtësuese.  
 

 
2. Motivet nga të cilat është kryer vepra penale 

 
Edhe motivi si shtytës i kryesit të veprës penale, mund të vlerësohet si rrethanë rënduese 
dhe lehtësuese, varësisht nga rasti konkret. Kështu, motivi mund të vlerësohet si rrethanë 
lehtësuese nëse kryesi i veprës penale të vjedhjes, e ka kryer vjedhjen me qellim të sigurimit  
të parave për shërimin e anëtarit të sëmurë të familjes së tij, mirëpo, nëse kjo vepër penale 
është kryer me qellim të sigurimit të parave për blerjen e alkoolit, ose narkotikëve, atëherë 
motivi gjithsesi duhet vlerësuar si rrethanë rënduese. Motivet mund të jenë të shumëllojshme 
dhe ligjdhënësi ato nuk i ka definuar, por të njëjtat duhet vlerësuar nga pikëpamja etike. 
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3. Intensiteti i rrezikimit, apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur. 

 
Kjo rrethanë në fakt paraqet intensitetin e pasojës së shkaktuar si rezultat i kryerjes së 
veprës penal. Pasoja paraqitet si element elementet konstitutive i veprës penale, por 
ndonjëherë ka edhe karakter të rrethanës kualifikuese, ose privilegjuese. Prandaj në praktik 
shpesh hasim në dilema së deri në çfarë mase pasoja paraqet element të veprës penale, kur 
është element kualifikues dhe kur privilegjues, dhe së fundi kur kjo rrethanë duhet vlerësuar 
me rastin e matjes së dënimit. Intensiteti i rrezikimit të vlerës së mbrojtur shpesh paraqitet 
edhe si mundësi abstrakte, por me rastin e caktimit të dënimit kjo rrethanë nuk mund të 
vlerësohet në mënyrë abstrakte. Ajo duhet të konkretizohet dhe të vërtetohet së në çfarë 
mase dhe cilat vlera të mbrojtura janë rrezikuar. Kështu për shembull. Si shembull mund të 
përmendet vepra penale e mashtrimit nga neni 261 të KPP të Kosovës, e cila si objekt të 
mbrojtur e ka pasurinë e personave të tjerë pa e përcaktuar lartësinë e as llojin e vlerës, 
ndërkaq në paragrafin 2 të kësaj dispozite thuhet së dëmi e tejkalon shumën prej 15.000 € 
atëherë kjo paraqet element kualifikues, por nëse vlera e dëmit është shumëfish më e 
madhe së 15.000 € atëherë kjo mund të merret si rrethanë rënduese, pa pasur rrezik. Apo të 
veprat penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të 
paautorizuar të armëve, ku vlera e mbrojtur është përcaktuar në mënyrë fare abstrakte, por 
kur gjykata të vendos për dënimin ajo duhet të këtë parasysh si rrethanë lehtësuese së i 
akuzuari po e mbante në shtëpi vetëm një armë brezi dhe pesë fishek të ndarë nga arma, 
ndërkaq e njëjta rrethanë duhet vlerësuar si rrethanë rënduese kur e njëjta armë të akuzuarit 
i gjendet në brez e mbushur me fishek deri sa ai po konsumonte alkool në një lokal.    
 
                        4. Rrethanat në të cilat është kryer vepra penale 
 
Këto rrethana janë të shumta dhe është e pamundur që të definohen konkretisht, por është 
çështje e vlerësimit të lirë të gjykatës së si dhe sa duhet vlerësuar rëndësia e këtyre 
rrethanave. Ato mund t’i përshkruhen kryesit të veprës penale, dhe në këtë rast do të kenë 
karakter të vetive personale të kryesit, p.sh. ndikimi në kryesin e veprës penale,  kontributit 
të viktimës, pastaj mënyrës së kryerjes, vendit të kryerjes të kryerjes së veprës penale, 
mjeteve me të cilat është kryer, raporti në mes të kryesit dhe viktimës, shfrytëzimi i raporteve 
të caktuara etj. Nga ky kompleks rrethanash gjykata është e obliguar t’i vlerësoj ato që i 
përgjigjen rastit konkret dhe të njëjtat t’i marrë për bazë me rastin e matjes së dënimit. 
Kështu edhe këto rrethana mund të jenë favorizuese por edhe rënduese për kryesin e 
veprës penale, madje në rastin e kryerjes së veprës penale nga shumë persona mund të jen 
jo për të gjithë lehtësuese ose rënduese, prandaj gjykata duhet vlerësuar ndikimin e tyre veç 
e veç me rastin e matjes së dënimit për secilin nga kryesit. Psh. në qoftë së prindi ka kryer 
veprën penale të prodhimit të paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 
psikotrope duke e siguruar një sasi marihuane me qëllim për shitje dhe këtë veprim e kryen 
me angazhimin e një fëmiut të tij të moshës mbi 18 vjeçare atëherë të qenit bashkëkryes në 
këtë përbërje për prindin  paraqet rrethanë rënduese, ndërkaq për fëmiun e   tij rrethanë 
lehtësuese, ngase kemi keqpërdorim të varshmerisë së fëmiut ndaj prindit dhe nga ana tjetër 



OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688/689   
Fax: +(381-38) 248-688/204 

 Buletini i IGJK-së janar 2006   

besimin e fëmiut që ka në veprimet e prindit të tij. Lidhur me këto rrethana shembujt mund të 
jenë të shumtë, sa mund të jenë të shumta edhe rrethanat në të cilat kryhen veprat penale, 
prandaj është detyrë jo e lehtë e gjykatave që t’i vërtetojnë dhe vlerësojnë drejtë ato, në 
mënyrë që të arrihet një individualizim optimal i dënimit. 
 

5. Sjellja e mëparshme e kryesit 
 
Sjellja e mëparshme e kryesit të veprës penale mund të jetë po ashtu rrethanë lehtësuese 
dhe rënduese varësisht nga karakteri i kryesit të veprës penal. Kështu, nëse kryesi i veprës 
penale  të rrezikimit të trafikut më parë kishte sjellje në përputhje me normat shoqërore dhe 
nuk ka rënë në konflikt me ligjin atëherë nuk ka dyshim së në atë rast qëllimi i dënimit mund 
të arrihet edhe me një dënim më të butë. Ndërkaq, në rastin kur ky person ka kryer të njëjtën 
vepër penale, por në të kaluarën ai ka pas disa kundërvajtje në komunikacion, së ka vozitë 
në gjendje të dehur etj, gjithsesi flasin për një të kaluar të tij konfliktuoze dhe problematike 
dhe në këtë rast sjellja e mëparshme e tij duhet vlerësuar si rrethanë rënduese. 
 
Me këtë rast duhet veçuar kryerjen e veprës penale nga personi recidivist, pasi kjo rrethanë 
gjithën mund dhe duhet të vlerësohet si rrethanë rënduese. 
 

6. Pranimi i fajit 
 
Fakti së i akuzuari e ka pranuar fajin duhet gjithnjë të vlerësohet si rrethanë lehtësuese. Pra, 
mospranimi i fajit nuk mund të jetë bazë për dhënien e dënimit më të ashpër. 
Kodi penal i Kosovës e ka parashikuar veçanërisht këtë rrethanë si pasojë e ndryshimit dhe 
përshtatjes së legjislacionit penal me standardet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe në 
këtë kuadër Kodi i procedurës penale të Kosovës ka parashikuar procedurë të veçantë 
penale për kryesit e veprave penale të cilët në faza të caktuara të procedurës e pranojnë 
fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohen.  
 
Në nenin 315 të Kodit të procedurës penale të Kosovës, janë përcaktuar kushtet për 
pranimin e fajësisë, prandaj jo çdo pranim i fajësisë duhet vlerësuar si rrethanë lehtësuese 
për të akuzuarin. Kur pranimi i fajësisë është bërë në përputhje me dispozitat e këtij Kodi, 
atëherë kjo paraqet fillimin e procesit të risocializimit të kryesit të veprës penale dhe doemos 
do të këtë efekte privilegjuese për të akuzuarin. Në këtë kontekst duhet theksuara së duhet 
dalluar nëse pranimi i fajësisë nuk është bërë në përputhje me dispozitat e kodit të 
procedurës penale,  atëherë gjykata këtë pohim të fajësisë nuk do ta pranoj dhe do t’ qaset 
vërtetimit të fakteve për vërtetimin e përgjegjësisë penale dhe fajësisë së të akuzuarit dhe ky 
pranim deklarativ i fajësisë nuk mund të konsiderohet si rrethanë lehtësuese. 
 
Dhe së fundi, lidhur me matjen e dënimit është më rëndësi së në çfarë faze të procedurës 
është pranuar fajësia. Nëse ajo është bërë me rastin e marrjes në pyetje në polici, apo është 
mohuar gjatë gjithë kohës dhe është pranuar vetëm në seancën e shqyrtimit gjyqësor në 
përputhje me nenin 358 par.1 të KPPP të Kosovës. Gjithsesi pranimi i fajësisë nga momenti i 



OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688/689   
Fax: +(381-38) 248-688/204 

 Buletini i IGJK-së janar 2006   

kryerjes së veprës penale duhet vlerësuar si rrethanë më lehtësuese nga pranimi i fajësisë 
në seancën e shqyrtimit gjyqësor.  
 

7. Rrethanat personale te kryesit 
 
Rrethanat personale të kryesit të veprës penale mund të jenë gjithashtu lehtësuese dhe 
rënduese dhe në këto rrethana duhet kuptuar rrethanat familjare, sociale, shëndetësore, 
moshën, shkallën e arsimimit etj. Sa për ilustrim po përmendim faktin së kur shkalla e 
arsimimit mund të jetë rrethanë lehtësuese apo rënduese, varësisht nga cilësitë personale të 
kryesit të veprës penale. Kështu të vepra penale falsifikimi i patentë shoferit nga një persona 
i paarsimuar dhe nga një person që ka kryer fakultetin juridik duhet vlerësuar si rrethanë 
lehtësuese për personin e paarsimuar dhe e kundërta.  
 

8. Sjellja e tij pas kryerjes së veprës penale. 
 
Edhe sjellja e kryesit pas kryerjes së veprës penale është një rrethanë më rëndësi të 
veçantë për matjen e lartësisë së dënimit. Kjo rrethanë mund të jetë lehtësuese p.sh.nese 
kryesi i veprës penale të lëndimit trupor, pas kryerjes së veprës penale, viktimës i ofron 
ndihmë duke e dërguar në spital, pastaj nëse viktimës i kërkon ndjesë, nëse e kompenson 
dëmin e shkaktuar, por gjithashtu mund të jetë si rrethanë rënduese, nëse psh. kryesi i 
veprës penale të dhunimit nga neni 193 të KP të Kosovës, viktimës ia merr rrobat dhe e len 
të zhveshur me qellim poshtërimi të dinjitetit të viktimës.  
 
 

Matja e dënimit për recidivistet 
 
Me rastin e caktimit të dënimit për recidivistët gjykata gjithnjë duhet vlerësuar nëse është 
kryer vepër e njëjtë penale, nëse motivet e kryerjes janë të njëjta dhe koha e kryerjes së 
veprës së parë penale, pra koha e kaluar deri në kryerjen e veprës së re penale.  
 
Siç është thënë më lartë recidivizmi është gjithnjë rrethanë rënduese, por edhe në këtë rast 
duhet veçuar nëse është fjala për vepër recidivist speciale apo është fjala për vepër penale 
të llojit tjetër. Pra, identiteti i veprës penale dhe motivit gjithën paraqesin mundësi që kjo 
rrethanë të vlerësohet më rëndë nga rastet kur është fjala për vepër tjetër penale. Edhe 
koha e gjatë e kaluar  deri në kryerjen e veprës së re penale është më favorizuese për të 
akuzuarin. 
 

Matja e dënimit me gjobë 
 
Me rastin e matjes së dënimit me gjobë gjykata pos rrethanave të parashikuara me par.1 të 
nenit 64 të KPP të Kosovës, është e autorizuar që t’i vlerësoj edhe rrethanat që kanë të 
bëjnë me gjendjen pasurore të kryesit të veprës penale, në mënyrë që dënimi me gjobë të 
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jetë në funksion të arritjes së qëllimit të dënimit, të jetë i përballueshëm dhe i harmonizuar 
me mundësitë e kryesit të veprës penale.  
_________________________________________________________________________ 
        
*Materiali është prezantuar në seminarin e mbajtur nga IGJK në nëntor të vitit 2005.  

 
Projekt Aktivitetet janar 2006 

 
Punëtori nga e drejta familjare (e drejta familjare)  
Më 17 janar 2006 IGJK mbajti një punëtori me temën e lartpërmendur për gjyqtarët e lëmisë 
civile. Duke pasur para sysh ndryshimet të cilat priten të bëhen në të drejtën familjare, IGJK 
mëton që të lehtësoi harmonizimin e praktikës gjyqësore në rastet të cilat kanë të bëjnë me 
zgjidhjen e martesës sipas ligjeve të aplikueshme në Kosovë si dhe rastet që kanë të bëjnë 
me martesat në nivel ndërkombëtar. Profesionist të shquar nga e gjithë Kosova morën pjesë 
në këtë punëtori në cilësinë e ekspertëve dhe trajnuesve. Kjo punëtori u mbajt në ndërtesën 
e IGJK-së në Prishtinë. Tridhjetë e dy pjesëmarrës morën pjesë në këtë seminar. Tridhjetë 
gjyqtar ishin të përkatësisë Shqiptare dhe dy të asaj Serbe. 
      
  

Ngjarjet e Ardhshme  
 

Seminar: Etika Gjyqësore   
Grupi përfitues:Gjyqtarët dhe prokurorët nga rajoni i Gjilanit  
IGJK do të vazhdoi të organizoi sesione trajnimi në pesë rajonet e Kosovës të cilat do të 
përqendrohen në aspekte praktike të etikës gjyqësore. Ky trajnim mëton që të jap një 
vështrim më gjithëpërfshirës të pozitës së gjyqtarit si vendimmarrës i vetëm dhe në kolegj. 
Seminari do të flet për përgjegjësinë e gjyqtarit sa i përket sundimit të ligjit dhe rendit 
shoqëror në kontekst të ndryshimeve më të reja të Kodeve të Etikës dhe sjelljes 
profesionale.  

Data e planifikuar: 02 shkurt 2006, Gjilan  

 

Trajnim fillestar për gjyqtarët porot  
Grupi përfitues: Gjyqtarët porot  
Në shkurt 2006 IGJK do të mbajë një sesion me programe të specializuara të trajnimit për 
gjyqtarët porot. Sesioni i parë njëditor do të mbahet në Prishtinë. Sesionet e radhës do të 
organizohen në pesë rajonet e Kosovës. Programi i trajnimit jep një pasqyrim të funksioneve 
dhe përgjegjësive të gjyqtarëve porot në procedurën penale dhe civile si dhe aspekte 
kryesore të etikës të ndërlidhura me pozitën e gjyqtarit porot.  

Data e planifikuar: 7 shkurt 2006.  
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Seminar: Luftimi kundër trafikimit me qenie njerëzore   
Grupi përfitues: gjyqtarët e lëmisë penale dhe prokurorët. 
Ky seminar mëton të shqyrtoi disa aspekte praktike të luftimit kundër trafikimit me qenie 
njerëzore në Kosovë. Programi i këtij seminari do të përqendrohet në zhvillimin dhe 
karakteristikat specifike të trafikimin me qenie njerëzore si një fenomen, dhe në aspekte 
praktike të hetimeve, bashkëpunimit ndërkombëtar, dhe mbrojtjes së dëshmitarëve në rastet 
e tilla.  

Data e planifikuar: 10 shkurt 2006.  

 

Punëtori: E drejta e punës  
Grupi përfitues: Gjyqtarët të cilët shqyrtojnë rastet nga lëmia e punës  
Kjo punëtori do të siguroi për pjesëmarrësit diskutime rreth problemeve me të shpeshta nga 
lëmia e marrëdhënieve të punës dhe punësimit. Do të diskutohen aspekte të ndryshme të 
punës dhe legjislacionit të shërbimit civil në Kosovë siç janë kontestet që dalin nga 
marrëdhëniet e punës apo punësimit. Vëmendje e veçantë do t’í kushtohet veprimtarive të 
bordit të brendshëm mbikëqyrës dhe praktikës së tij sa i përket rasteve nga lëmi i punësimit .  

Data e planifikuar: 14 shkurt, 2006  

 

Punëtori – Bashkëpunimi në procedurën paraprake 
Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë penale dhe prokurorët  si dhe prestar të policisë 
gjyqësore  
Në shkurt IGJK do të organizoi një punëtori e cila do të përqendrohet në kompetencat e 
organeve të ndryshme në procedurën paraprake. Qëllimi i këtij trajnimi është që të inicioi 
diskutime të përbashkëta në mes të prokurorit dhe policisë gjyqësore përkitazi me 
marrëdhëniet e tyre të përbashkëta, në mënyrë që ata të mund të marrin udhëzimet e 
nevojshme për përmirësimin e bashkëpunimit dhe harmonizimin e qëndrimeve në frymën e 
kodeve të reja dhe praktikës së përdorur deri më tani. Gjatë kësaj punëtorie vëmendje e 
posaçme do tí kushtohet rolit të gjykatave në pasurimin e kësaj marrëdhënie, harmonizimin 
dhe përmirësimin e bashkëpunimit midis organeve publike gjatë fazave fillestare të 
procedurave si akte shumë të rëndësishme për të pasur një rrjedhë të duhur të procedurën 
penale gjyqësore.  

Data e Planifikuar: 17 shkurt 2006  

 

Punëtori nga lëmia civile – Kompensimi i Dëmeve  
Për shkak të kërkesës së vazhdueshme nga gjyqtarët e lëmisë civile në procedurën 
kontestimore, IGJK ka përgatitur një trajnim me temën e lartpërmendur. Poashtu do të 
diskutohet edhe për veprimet e përgjithshme të cilat ndërlidhen me dëmin material apo jo-
material si burim i obligimeve. Këto dhe çështje tjera të ndërlidhura kryesisht me lartësinë e 
dëmshpërblimit, përgjegjësitë dhe llojet e tyre janë paraparë të jenë objekt i kësaj punëtorie.  
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Data e planifikuar: 23 shkurt 2006,  

Punëtori nga KPPPK: Simulimi i gjykimit  
Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë penale dhe prokurorët  
Simulimi i gjykimit është dëshmuar si një nga metodat më efikase dhe më e preferuar e 
trajnimit gjyqësor nga gjyqtarët dhe prokurorët. Pas kërkesës së gjyqtarëve dhe prokurorëve 
nga rajoni i Prishtinës, IGJK ka caktuar sesionin e lartpërmendur si një simulim i një 
procedure të tërë gjykimit. Moderatorët e këtij sesioni do të jenë trajnues nga IGJK, kryetari i 
gjykatës së qarkut dhe prokurori publik i qarkut në Prishtinë.  
Data e planifikuar 21 shkurt  

 

Punëtori nga KPPPK: Paraburgimi, paraburgimi i personave me të meta mendore  
Grupi përfitues: gjyqtarët e lëmisë penale dhe prokurorët  
Tema e lartpërmendur është vërejtur si një sfidë në praktikën e gjyqtarëve dhe prokurorëve 
Kosovar. IGJK caktoi një punëtori për të plotësuar kërkesat e një trajnimi të tillë, të bëra nga 
gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës të cilët po ballafaqohen me shumë vështirësi gjatë 
zbatimit të KPPPK në rastin e paraburgimit e posaçërisht në rastin e paraburgimit të 
personave me të meta mendore. Një nga trajnuesit vendor me më shumë përvojë në këtë 
lëmi do të mbajë sesionin e trajnimit dhe do të lehtësoi diskutimet. Kjo punëtori do të mbahet 
në ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë.  
Data e planifikuar: 28 shkurt 2006            

  

Punëtori nga e Drejta civile (e drejta familjare)  
Grupi përfitues: Gjyqtarët të cilët shqyrtojnë raste nga e drejta familjare  

Duke pasur para sysh ndryshimet e pritura në të drejtën familjare në Kosovë, IGJK ka 
planifikuar të organizoi një punëtori me temën e lartpërmendur. IGJK mëton që të lehtësoi 
harmonizimin e praktikës gjyqësore në rastet e prishjes së martesës sipas ligjit të 
aplikueshëm në Kosovë dhe sipas të drejtës ndërkombëtare mbi çështjet martesore. Në 
cilësinë e trajnuesve dhe ekspertëve në këtë punëtori do të jenë profesionistët e shquar 
ligjor nga e gjithë Kosova.   Punëtoria do të mbahet në ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë.    
Data e planifikuar: 17 janar 2006   
  
 
Punëtori nga KPPPK: Paraburgimi, paraburgimi i personave me të meta mendore      
Grupi përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët të cilët shqyrtojnë rastet nga lëmia penale   
Tema e lartpërmendur është parë si një sfidë në praktikën e gjyqtarëve dhe prokurorëve 
Kosovar, të cilët ballafaqohen me shumë vështirësi në aplikimin e KPPPK-së kur kanë të 
bëjnë me paraburgimin e posaçërisht paraburgimin e personave me të meta mendore. disa 
nga trajnuesit vendor më me përvojë do të mbajnë sesionin trajnues dhe t’i ndihmojnë 
diskutimet. Punëtoria do të mbahet në ndërtesën e IGJK-së në Prishtinë.  
Data e planifikuar: 24 janar 2006.        



OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688/689   
Fax: +(381-38) 248-688/204 

 Buletini i IGJK-së janar 2006   

  
Punëtori nga KPPPK: Simulimi i gjykimit  
Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët e lëmisë penale  
Simulimi i ka dëshmuar të jetë një nga format më efikase dhe më të preferuara të trajnimit 
nga gjyqtarët dhe prokurorët nga rajoni i Prishtinës, IGJK ka caktuar sesionin e 
lartpërmendur si një simulim të tërë procedurës gjyqësore. Moderator të këtij sesioni do të 
jenë trajnuesit nga IGJK, Kryetari i Gjykatës së Qarkut, Prokuroritë e Qarkut nga rajoni i 
Prishtinës.  
 
Data e planifikuar: 26 janar 2006.    
  
   


