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BULETINI I IGJK-së 

Gusht 2006 
 

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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Miftar Jasiqi  

Gjyqtar i Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

DËNIMET - QËLLIMI DHE LLOJET E DËNIMEVE 

 

Raste nga praktika gjyqësore përkitazi me 

ekzekutimin e dënimit me burgim sipas nenit 

38 të KPPK. 

Masat që shoqëria i ndërmerr ndaj kryesve të 

veprave penale, në të drejtën penale i quajmë 

sanksione penale. Sanksionet penale mund t’u 

shqiptohen vetëm kryesve të veprave penale 

dhe në to shoqëria merën nga kriminaliteti 

vlerat me të rëndësishme të individit dhe të 

bashkësisë shoqërore. 

Ndaj Kryerësit të veprës penale mund te 

shqiptohet vetëm ai sanksion i cili është 

paraparë me ligj ne momentin e kryerjes së 

veprës penale. Sanksionet penale për kryerësit 

e veprave penale, paraqesin kufizim te lirisë 

apo të ndonjë të drejte tjetër, mund t’i 

shqiptojë vetëm gjykata ne procedure re 

parashikuar me ligj. 

E drejta e jonë penale e përvetëson sistemin 

pluralist të sanksioneve penale dhe në nenin 3 

te KPPK janë paraparë 4 lloje të sanksioneve 

penale: 

 

-dënimet kryesore, 

-dënimet alternative, 

-dënimet plotësuese dhe 

-vërejtja gjyqësore 

 

Në prezantimin tim të shkurtër, unë do të 

përpiqem që vëmendjen tuaj ta përqendroj në 

ketë: 

 

 

Qëllimi dhe llojet e dënimit 

 

Qëllimi i dënimit në të drejtën tonë penale 

është përcaktuar me dispozitën e nenit 34 të 

Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës, me të  

 

 

cilën dispozite shprehimisht është thënë se 

qëllimet e dënimit janë: 
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-të parandaloj kryesin në kryerjen e veprave 

penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin 

e tij; 

-të përmbajë persona tjerë nga kryerja e 

veprave penale. 

Sipas kësaj dispozite, dënimi i shërben në rend 

të par preventivës individuale e që ka për 

qellim parandalimin e kryesit të kryejë vepra 

penale në të ardhmen, qoftë duke e frikësuar 

atë apë duke e përmirësuar atë si individ në 

flakjen e shprehive negative, si dhe preventivës 

gjenerale, që të ndikojë te personat tjerë që të 

përmbahen nga kryerja e veprave penale 

KPPK-ja me nenin 35 ka përcaktuar tri lloje të 

dënimeve: 

 

-dënimet kryesore 

-dënimet alternative dhe ato 

-plotësuese  

 

Si dënime kryesore Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës i parasheh ato dënime të cilat kryesit 

e veprës penale, mund t’u shqiptohen si masë 

kryesore e ndëshkimit, e qe do të thotë që ato 

mund të shqiptohen si të vetme ndaj kryesit të 

veprës penale, pavarësisht prej llojit tjetër të 

dënimit. Me dispozitën e nenit 36 th KPPK si 

dënime kryesore janë paraparë: 

-dënimi me burgim afatgjate, 

-dënimi me burgim dhe 

-dënimi me gjobe 

Në dënimet alternative neni 41 par. 2 pika 3 të 

KPPK ligjdhënësi ka paraparë mundësinë qe 

gjykata kur shqipton dënimin me kusht ajo po 

ashtu mund të shqiptoje urdhrin për punë në 

dobi të përgjithshme. 

 

Nga rregulli, se dënimet kryesore, kryerësit të 

veprës penale i shqiptohen si masë kryesore e 

ndëshkimit, përjashtim bën dënimi me gjobe i 

cili sipas ligjit, mund të jetë edhe si dënim 

kryesor dhe si dënim plotësues. Si dënim 

kryesor dënimi me gjobe paraqitet atëherë kur 

me ligj për vepër është paraparë dënimi me 

gjobe si i vetmi dënim. Si dënim plotësues 

dënimi me gjobe paraqitet atëherë, kur me ligj 

për veprën penale është paraparë në mënyrë 

kumulative me dënimin me burg dhe dëlirnin 

me gjobe. Kur për një vepër penale është 

paraparë mundësia e shqiptimit të dënimit me 

burg apo me gjobe, atëherë varësisht çfarë 

dënimi shqiptojmë ai merret si dënim kryesor.  

 

Dënimi me gjobë mund të shqiptohet edhe për 

atë vepra penale për të cilat me ligj nuk është 

paraparë ky sanksion penal konform nenit 67 

par. 1 pika 6 të KPPK — zbutja e dënimit, 

atëherë kur nuk Është paraparë dënimi si masë 

me e ulët e dënimit. 

 

Këto dënime paraqesin formën më të rëndë të 

masës që i shqiptohet një kryesi të veprës 

penale, pasi që kjo mase ka të beje me 

kufizimin (marrjen) e lirisë, kryesit të veprës 

penale si një nga të drejtat themelore për kohë 

të caktuar apë atakimin e pronës së tij. Kodi 

Penal i Kosovës njeh dy lloje të dënimit me 

burgim, dënimin me burgim afatgjate (neni 

37)dhe dënimi me burgim (neni 38). 

 

DËNIMI ME BURGIM AFATGJATË 

 

Ky lloj dënimi është parashikuar me nenin 37 

të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës dhe 

Është rezultat i heqjes dhe zëvendësimit të 

dënimit me vdekje i cili ka qenë i paraparë më 

Ligjin e mëparshëm Penal të Kosovës. Ky lloj 

dënimi sipas dispozitës së nenit 37 par. 1 të 

KPPK parashihet për veprat më të renda penale 

dhe ai shqiptohet në kohëzgjatje prej 21 e de 

në 40 vjet dhe i njëjti dënim nuk mund të 

parash si dënim kryesor për një vepër penale. 

Për shembull neni 147 par. 1 i KPPK. Për 

veprën penale vrasje e shprehimisht thotë: me 

së paku 10 vjet burgimi apo me burgim 

afatgjate dënohet personi i cili privon nga jeta 

fëmiun, ose forma tjera të parashtruara në 

piken 1- 12. Siç shihet nga kjo, ky dënim 

parashihet vetëm në mënyrë alternative me 

dënim me burg duke i lenë mundësi gjykatës 

që me rastin e matjes së dënimit të përcaktohet 

për llojin e dënimit. 



OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

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

  

Buletini IGJK gusht 2006 

3    

Ndaj aktgjykimit me të cilin është shqiptuar 

dënimi me burgim afatgjate siç e dimë lejohet 

ankesa në shkallen e tretë, ashtu që ndaj 

vendimit te shkallës se dytë, nëse kemi të 

bëjmë me burgim afatgjate mund të ushtrohet 

ankesa në shkalle te trete kolegjit të veçantë të 

(Gjykatës Supreme te Kosovës (neni 430 i 

KPPPK), me ç’rast edhe një here i nënshtrohet 

vlerësimit ligjor. Për ndryshim nga dënimi me 

burg, i cili shqiptohet në vite të plota, ne muaj 

dhe në dite, ashtu siç parasheh dispozita e nenit 

38 par. 2 të KPPK dënimi me burgim afatgjate 

edhe pse ligji nuk e parasheh do të duhej të 

shqiptohet vetëm ne vite te plota. 

 

DËNIMI ME BURGIM 

 

Ky lloj dënimi është paraparë për numrin me të 

madh te veprave penale sipas dispozitës së 

nenit 38 te KPPK. Dënimi me burgim varësisht 

si është paraparë me ligj, mund te shqiptohet si 

dënim i vetëm, por edhe si dënim kumulativ 

me dënim me gjobë. Sipas dispozitës së nenit 

38 të KPPK dënimi me burg nuk mund te 

shqiptohet me më pak se 15 dite e as me shume 

së 20 vjet. 

 

DËNIMJ ME GJOBË 

 

Ky lloj dënimi Ben pjesë në llojet e dënimeve 

pasurore dhe me ketë atakohet pasuria e te 

akuzuarit. Ky dënim shqiptohet kryesisht për 

vepra penale te lehta. Për ndryshim nga dënimi 

me burg dënimi me gjobe nënkupton se i 

dënuari për veprën penale te kryer duhet te 

paguaje një shumë të hollash në llogari të 

sheqerose. Qëllimi i dënimit me gjobe është që 

kryerësit te veprës penale, t’i behet me dije se 

ka kryer vepër të kundërligjshme dhe se për atë 

shkak duhet te pasojë materialisht  Me rastin e 

matjes së këtij dënimi gjykata gjithnjë duhet te 

ketë parasysh gjendjen e tërësishme materiale 

të kryesit të veprës penale, ashtu që secili kryes 

i veprës penale duhet që peshën e dënimit ta 

ndieje njësoj. 

 

Kur kemi te bëjmë me dënim me burgim 

afatshkurtër si p.sh deri në tre muaj, ligji 

parasheh mundësinë e zëvendësimit te dënimit 

me burg me dënim me gjobë ose me pëlqimin 

e kryerësit me punë në dobi te përgjithshme 

(neni 38 par. 3 te KPPK). 

 

Meqë me dispozitën e nenit 38 par. 3 të KPPK 

— dënimi me burgim i është lejuar mundësia 

gjykatës që te shqiptojë cilin të doje prej këtyre 

dënimeve, kjo me të vërtetë ka nxitur dilema te 

shumta në praktiken e gjykatave ne mbarë 

vendin se për cilin lloj të dënimit me të vërtete 

behet fjalë në këtë dispozite dhe kush e kur 

mund ta shqiptoje ketë lloj te dënimit apo ta 

zëvendësoj njërën me tjetrën. 

 

Ka opinione se edhe mund të jetë keqpërdore 

kjo dispozite për edhe se është keqinterpretuar 

për shkak të përmbajtjes jo të sakte të tekstit në 

gjuhen shqipe ne KPPK. 

 

Neni 38 par. 3 i KPPK në gjuhen shqipe ka 

ketë përmbajtje “kur gjykata cakton dënimin 

me burgim deri në 3 muaj, gjykata mund te 

caktoje qe dënimi me burgim te zëvendësohet 

me gjobe ose me punë në dobi të përgjithshme, 

por me pëlqimin e kryerësit. Ndërkaq, teksti në 

gjuhen serbe është me ketë përmbajtje: “kad 

sud izrekne kaznu zatvora do tri meseca moze 

da naredi da kazna zatvora bude zamenjena 

novcanom kaznom, uz pristanak izvrsionca 

drustveno korisnim radom”, që është me për së 

afërmi me tekstin në gjuhen angleze. 

 

Nga përmbajtja e tekstit në fjale rezultojnë tri 

parakushte për dënimin me ketë dispozite 

1igjore:  

Kushti i pare është i lidhur me shqiptimin e 

dënimit deri ne maksimumin deri në tre muaj 

burgim. 
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Kushti i dyte është i lidhur me mundësinë që i 

është lëne gjykatës për ta zëvendësuar ketë 

dënim me te holla dhe 

Kushti i tretë prapë me mundësinë e gjykatës 

për të ia zëvendësuar kryerësit ketë dënim me 

punë në dobi të përgjithshme për vetëm nëse 

për ketë pëlqen kryerësi. 

 

Pyetja që parashtrohet menjëherë përkitazi me 

ketë është se pse ligjdhënësi i ka parashtruar 

(paraparë) të ketë alternativa e jo vetëm njërën 

prej tyre, pasi qe siç u tha edhe me lart në këtë 

tekst me ligi ne dënimet kryesore është 

paraparë dënimi me gjobe edhe si dënim i 

veçantë e edhe si dënim alternativ për vepër te 

caktuar. Lidhur me ketë, mbisundon mendimi 

se ne ketë dispozite behet fjale për dënimet qe 

nuk mund te zbuten nen minimumin e 

përcaktuar me ligj, konform dispozitave për 

zbutjen e dënimit — nenet 66 dhe 67 te KPPK. 

 

Ky mendim gjen arsye në atë se po të kishte 

mundësi ligjore dhe të donte gjykata për ta 

shqiptuar dënimin me gjobe, nuk do të kishte 

nevoje që së pari te shqiptoje dënimin me burg 

e pastaj ta zëvendësoj atë me dënim me gjobë, 

por do ta shqiptonte ketë dënimin e fundit 

menjëherë. 

 

Dilema tjetër qe është shfaqur në praktike, 

është ajo se nga kush dhe kur mund të 

shqiptohet ky dënim. 

 

Jemi ne dijeni se neper gjykatat tona veprohet 

pa ndonjë kriter te caktuar në mënyra të 

ndryshme përkitazi me aplikim e kësaj 

dispozite. Ne disa raste këtë dënim dhe 

zëvendësimin e tij me dënimin tjetër e 

gjykojnë kolegjet gjykuese ne seancën 

gjyqësore, si dhe rastet tjera kur zëvendësimin 

e dënimit me burgim te shqiptuar sipas kësaj 

dispozite nga kolegji gjykues, me kërkesën e te 

akuzuarit e bëjnë kolegji  gjykues në 

procedurën e ekzekutimit. 

 

Duke e analizuar përmbajtjen e dispozitës së 

paragrafit 3 te nenit 38 të KPPK rezulton se 

për marrjen e vendimit sipas kësaj dispozite 

ligjore është kompetent vetëm kolegji gjykues 

dhe atë brenda seancës e askush tjetër pas 

përfundimit te seancës, ngase kjo rezulton nga 

vetë teksti i dispozitës n e fjale “kur gjykata 

cakton dënimin me burgim deri në tri vjet, 

gjykata mund te caktoje qe dënimi me burgim 

të zëvendësohet me gjobe ose, me pëlqimin e 

kryerësit me punë në dobi të përgjithshme. Pra, 

ne asnjë mënyrë nuk është paraparë që 

zëvendësimi i dënimit me burgim ne dënimin 

me gjobe të bëhet me vonë me kërkese të 

gjykuarit, apo të kërkohet pëlqimi i kryerësit 

për zëvendësimin e dënimit me punë në dobi te 

përgjithshme, siç është vepruar në disa raste 

neper disa gjykata. Ky mendim mbisundon në 

Gjykatën Supreme të Kosovës dhe atë e ndanë 

edhe prof.dr. Ismet Salihu. 

Përkitazi me ketë temë ka edhe shume për t’u 

thëne, për mendoj që në ketë drejtim kjo do te 

përpunohet dhe begatohet edhe me shume gjate 

diskutimit. 

  

  

Ngjarjet e ardhshme 

shtator 2006 

 

Seminar, Konventa Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut Grupi përfitues: gjyqtarët dhe 

prokurorët e rajonit të Prishtinës. IGJK do të 

organizoj një trajnim nga Konventa 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rajonin 

e Prishtinës. Ky do të jetë sesion dy-ditor i 

cili mëton që të jap një pasqyrim të detajuar 

drejt zbatimit të dispozitave të neneve 2 dhe 

3 të kësaj konvente, me qëllim të ngritjes së 

njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

Kosovar drejt praktikës gjyqësore të 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Katër trajnues vendor gjyqtar dhe prokuror 

të cilët janë çertifikuar nga Këshilli i 

Evropës  do të veprojnë në cilësinë e 

trajnuesve në këtë sesion.  
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Data e planifikuar: 04 dhe 05 shtator 2006. 

 

Trajnim i shkathtësive praktike: Simulimi i 

gjykimit 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë civile  

IGJK është duke planifikuar një simulim 

praktik të një gjykimi për gjyqtarët e lëmisë 

civile nga rajoni i Gjilanit. Për qëllim të këtij 

simulimi do të përzgjidhet një rast 

problematik nga praktika gjyqësore. 

Pjesëmarrësit do të diskutojnë për problemet 

e ndërlidhura me procedurën civile në rastet 

e ngjashme. 

Data e planifikuar: 07 shtator 2006  

 

Tryezë diskutimesh: Konfiskimi, procedura 

e konfiskimit 

Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët 

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze është e qe te 

prezantohen dhe te analizohen problemet e 

praktikes gjyqësore përmes rasteve nga 

praktika gjyqësore që ndërlidhen me 

Konfiskimin, procedurën e konfiskimit etj. 

Data e planifikuar: 12 shtator 2006 

 

Tryeze diskutimesh lidhur me dispozitat e 

Kodit te procedurës Penale 

Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) është 

duke planifikuar organizimin e një tryeze te 

diskutimeve rreth zbatimit të Kodit të 

Përkohshëm të Procedurës Penale të 

Kosovës. Pjesëmarrësit në këtë tryezë do të 

diskutojnë dhe analizojnë praktikën 

gjyqësore dhe do të nxjerrin disa 

konkluzione përfundimtare dhe 

rekomandime me qëllim të qartësimit të 

dilemave ekzistuese dhe interpretimeve 

kundërthënëse të dispozitave të këtij kodi.    

Data e planifikuar: 13, 14, 15 shtator 2006 – 

Ohër - Maqedoni 

 

Tryezë diskutimesh për Kodin e Etikës 

 Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët 

IGJK-ja në kuadër të aktiviteteve trajnuese 

nëpër rajonet e Kosovës do të organizoi një 

tryezë të diskutimeve lidhur me Kodin e 

Etikës. Kësaj radhe përfitues të këtij trajnimi  

do të jen  gjyqtarët dhe prokurorët nga rajoni 

i Mitrovicës. Ky trajnim do të këtë për 

qëllim që të jap një pasqyrim më të detajuar 

mbi përvojën dhe praktikën, ku pavarësia e 

gjyqtarëve mund të jetë brengosëse. 

Trajnimi do të përqendrohet në pozitën e 

gjyqtarit si një vendimmarrës personal apo si 

një vendimmarrës në kolegj. 

Data e planifikuar: 19 shtator 2006  

 

Simulim i gjykimit – lëmia penale  

Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët   

Në vazhdën e simulimeve të gjykimeve nga 

lëmia penale nëpër rajonet e Kosovës IGJK 

do të organizoi një simulim edhe në rajonin 

e Prizrenit.  

Për qëllim të këtij simulimi do të përzgjidhet 

një rast konkret nga praktika i cili në vetë do 

të ngërthejë shumë çështje të ndërlidhura me 

vështërsitë me të cilat ballafaqohen gjyqtarët 

dhe prokurorët e rajonit të Prizrenit.  

Data e planifikuar: 21 shtator 2006  

 

Seminar : Hetimi dhe gjykimi i veprave 

penale të ndërlidhura me korrupsionin 

Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët   

IGJK-ja në bashkëpunim me Këshillin e 

Evropës planifikon realizimin e një seminari 

lidhur me Hetimin dhe gjykimin e veprave 

penale të ndërlidhura me korrupsionin. Gjatë 

punës së këtij seminari parashikohet të 

marrin pjesë në cilësi të  ekspertëve  

ndërkombëtar persona me përvojë të gjatë në 

këtë lëmi të cilët do të bartin te pjesëmarrësit 

njohurit e tyre. 

 Data e planifikuar: 22 shtator 2006 

 

Seminar për gjyqtarë porotë në rajonin e 

Pejës 

Grupi përfitues: Gjyqtarët porotë   

 IGJK-ja në bazë të mandatit që ka dhe në 

kuadër të organizimit të trajnimeve për 

gjyqtarët porotë neper rajonet e Kosovës 

kësaj radhe do të organizoj seminarin për 

gjyqtarët porotë të rajonit të Pejës. Trajnimi 
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do të përqendrohet në aspektin praktik të 

zhvillimit të procedurave penale dhe civile 

përfshirë edhe disa aspekte të Kodit të 

etikës. 

Data e planifikuar: 26  shtator 2006 

 

Tryezë diskutimesh - Procedura për 

shpalljen e personit të zhdukur si të vdekur 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë civile  

Duke pasur parasysh situatën e përgjithshme 

të pas luftës përkitazi me numrin e madh te 

personave te pagjetur si dhe reflektimin e 

kësaj çështje në marrëdhëniet pronësore 

juridike në kuadër të procedurës 

jashtëkontestimore janë paraparë kushtet që 

duhet përmbushur me qellim që një person i 

zhdukur të shpallet si i vdekur. Natyrisht 

këto dhe çështjet tjera të parapara me 

dispozita ligjore dhe raste nga praktika 

gjyqësore parashihet të jenë objekt diskutimi 

në ketë tryezë.  

Data e planifikuar: 28 shtator 2006 

 

       


