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BULETINI I IGJK 
Prill 2004 

 
Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës për 
aktivitetet e IGJK. Ky publikim i është shpërndarë gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë 
Kosovën.Buletini mujor i IGJK tani përmbanë artikuj nga stafi i IGJK në lidhje me 
qështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë. IGJK në këtë 
vit do të ftojë gjyqësinë që të kontribojnë në këtë buletin dhe të publikojnë artikujt apo 
raportet e tyre.  
 
PROÇESVERBAL NGA DISKUTIMET NË TRYEZA TË RRUMBULLAKËTA RRETH 

KODIT TË RI TË PROCEDURËS PENALE TË KOSOVËS 
 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
bashkëpunim me kryetarët e gjykatave 
të qarkut dhe kryeprokurorët, kanë 
vendosur që gjatë vitit 2004 të mbajnë 
program edukativ në terren nëper çdo 
rajon në vend. Pasi që Kodi i 
Përkohshëm Penal dhe ai I Procedurës 
Penale do të hyjnë në fuqi më 6 Prill 
2004 Instituti ndihej i obliguar që të 
organizoj disa diskutime në formë të 
tryezës së rrumbullakët rreth 
implementimit të procedurës së re 
penale. Për shkak se gjyqtarët dhe 
prokurorët duhet të paraqiten në role të 
reja ata kanë kërkuar nga Instituti 
Gjyqësor I Kosovës që brenda 
programit edukativo ligjor të sigurojë për 
ta trajnime me sqarime specifike për 
dispozitat e reja të Kodit të Ri të 
Procedurës Penale. 
 
Diskutimet në tryezë të rrumbullakët 
deri më tani janë organizuar në Pejë, 
Gjilan dhe Prizren, dhe kanë dhënë 
mundësinë për çdo gjykatë dhe 
prokurori rajonale që të mblidhen dhe të 
diskutojnë sfidat e reja me të cilat do të 
ndeshen. Një agjendë speciale është 
propozuar nga gjyqtarët dhe prokurorët 

e lëmisë penale nga gjykatat e qarkut 
dhe ato komunale. Prezentimet e 
mbajtura nga tre gjyqtar të Gjykatës 
Supreme dhe një trajnues gjyqësor 
kanë qënë të përcjellura me opcionet 
mbi dilemat dhe brengat e nxjerrura nga 
dispozitat e paqarta në kode, dhe kanë 
quar deri te shkëmbimi i opcioneve në 
interpretimin e këtyre dispozitave.  
 
Proçesverbalet që janë marrë gjatë 
këtyre sesioneve janë përmbledhur dhe 
përpiluar në kapituj të ndryshëm sipas 
temave që ishin përgaditur për këtë 
sesion. Përveq këtyre pikave specifike 
ishin prekur edhe qështje tjera. Në fakt 
këto diskutime jo vetëm që u munduan 
që të qartësojnë gjërat e reja për 
gjyqtarët dhe prokurorët në procedurën 
penale por gjithashtu tërhoqën 
vëmëndjen rreth disa pikave 
kontestuese që do të mund të ngrisnin 
dilemma gjatë aplikimit të tyre të 
përditshëm. 
 
Përpos dispozitave të reja të futura në 
Kodin e ri të Përkohshëm të Procedurës 
Penale të Kosovës (KPP), pjesmarrësit 
gjithashtu u pajtuan për prospektet 
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positive të implementimit të këtij Kodi, 
mirëpo në raste të caktuara ligjvënësi 
do të duhet të qartësoj apo ndryshojë 
dispozitat e paqarta. 
 
I. Kompetencat dhe vendimet e 
gjyqtarit të procedurës paraprake 
dhe ndërlidhja e tij me prokurorin 
gjatë fazës paraprake sipas Kodit të 
ri. 
 
- A ka shkelje të procedurës nëse në 
fazën paraprake prokurori nuk informon 
gjyqtarin e procedurës paraprake dhe 
nëse po, atëherë si sanksionohen ato? 
Gjyqtari I procedurës paraprake dhe 
prokurori kanë për obligim që në 
mënyrë të ndërsjelltë të informojnë njëri 
tjetrin dhe nuk do të lejohet ndonje 
praktikë tjetër. Kodi nuk ka paraparë 
asnjë sanksion për këtë. Policia 
prokurori dhe gjyqtari i procedurës 
paraprake duhet të bashkpunojnë në 
mënytë të mirë dhe të implementojnë 
Kodin ashtu siç është.  
Të gjithë akterët kanë përgjegjësinë të 
informojnë njeri tjetrin dhe të kryejnë 
detyrat e tyre dhe nëse vërehet ndonjë 
mungesë atëherë mund të vëhen disa 
sanksione disciplinare. 

 
- Nëse gjyqtari i procedurës 
paraprake refuzon kërkesën e prokurorit 
publik për paraburgim, çfarë duhet bërë 
pasi që prokurori nuk ka të drejtë të 
ankohet? E njejta situatë ka qenë edhe 
te gjyqtari hetues ne Ligjin e 
applikueshëm ku vendimi i gjyqtarit 
hetues ka qenë përfundimtar dhe 
prokurori nuk ka pasur mundësi të 
ankohet kundër këtij vendimi në fazën 
paraprake. Sidoqoftë sipas kodit të ri në 

raste te këtilla masa tjera mund të 
shqiptohen ndaj kryesit. 

 
- Egziston një ndryshim në Kodin e ri 
të Procedurës Penale në lidhje me 
shqiptimin e paraburgimit pasi që 
gjyqtari I procedurës paraprake nuk 
mund të urdhëroj paraburgimin pa 
kërkesën (me shkrim) të prokurorit 
publik - neni 282 (1) I KPP-së (Në ligjin 
e aplikueshëm gjyqtari hetues ka 
mundur të bëjë një gjë të tillë pa 
kërkesën e prokurorit). 
 
- Neni 220 (1) I KPP-së: kur prokurori 
publik pranon kallëzimin penal, a duhet 
që ai të filloi hetimet menjëherë apo 
mund t’i shtyej ato? 
 
Kur prokurori publik gjen se është kryer 
një vepër penale dhe ka baza të 
mjaftueshme ai duhet merr vendim për 
fillimin e hetimeve dhe të informoj 
gjyqtarin e procedurës paraprake. 
Ndërsa në ligjin e aplikueshëm ka qenë 
ndryshe pasi që, vendimi për fillimin e 
hetimeve është marrë pas ndëgjimit të 
pandehurit, kurse tani hetimet mund të 
fillohen nëse ka bazë të mjaftueshme se 
një person ka kryer një vepër penale e 
cila ndjeket sipas detyrës zyrtare.     
 
- Gjatë fazës së ndaljes dhe 
paraburgimit nga ana e policisë: kodi i ri 
parasheh se policia ka te drejtë të 
mbajë një person në paraburgim më së 
shumti 72 orë me autorizim të prokurorit 
publik (para ose pas arrestimit) i cili 
është i vetmi që do të vendos përkitazi 
me këtë paraburgimi dhe në të vërtetë 
ligji i ri e konsideron atë si Dominus litis 
për hetimet I cili koordinon arrestimet e 
bëra nga policia.  



 

OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688   Sat: 871-762-009-948 
Fax: +(381-38) 500-188 / Satfax: 871-382-425-022 

  
 Buletini IGJK prill 2004 

- Sa i përket mbrojtjes, a është e 
obligueshme përderisa i pandehuri 
është i arrestuar dhe gjendet në 
paraburgim policor gjatë 72 orëve? 
Gjatë kësajë periudhe kohore e drejta 
për një mbrojtje efektive nuk duket të 
jetë obligative por vetëm fakultative 
(neni 69 I KPP-së). Mbrojtja është e 
obligueshme vetëm në rastet e 
parapara në nenin 73 të KPP-së. Gjatë 
fazës së paraburgimit policor mvaret 
nga i dyshimti se a do të angazhoj 
avokat mbrojtës apo jo. Vendimi për të 
angazhuar avokat mbrojtës duhet të 
sillet Brenda 6 orëve siç është 
përmendur në urdhëresën 
administrative të UNMIK-ut 2001/ 15 të 
datës 13 tetor 2001 për implementimin 
e Rregullores 2001?28 për të drejtat e 
personit të arrestuar nga organet e 
policisë.    
 
- Në mënyrë që të qartësohet neni 
254 I KPP-së rreth inspektimit të vendit 
të ngjarjes dhe rikonstruimit, ka pasur 
një dilemë rreth prezencës obligative të 
gjyqtarit të procedurës paraprake apo 
kryetarit të kolegjit në vendngjarje në 
mënyrë që provat e mbledhura të jenë 
valide. A do të ishte e mjaftueshme 
vetëm prezenca e prokurorit dhe palëve 
tjera që provat e mbledhura të 
konsiderohen valide? 

 
Prokurori është autoriteti që ka për 
detyrë të mbledhë dëshmitë dhe siq 
është paraparë me këto dispozita dhe 
nene tjera (neni 200 par. 3 dhe neni 
221), ai fillon hetimet, dhe ndërmerr 
veprime hetuese apo autorizon policinë 
gjyqësore për të bërë një gjë të tillë, 
prokurori udhëheq punën e policisë 
gjyqësore gjatë fazës paraprake të 

procedurës penale për mbledhjen e 
provave. Prokurori mund të kërkojë nga 
gjykata që të hartojë proçesverbalin nga 
inspektimi i vendit të ngjarjes (sipas 
nenit 86 të KPP-së, shënimet mund të 
mirren nga personi që ndërmerr 
veprimin hetues, vetëm kur të bëhet 
bastisja e ndonjë shtëpije të personit 
apo kur një veprim i tillë ndërmirret 
jashtë ndërtesës së organit zyrtar apo 
autoritetit kompetent dhe atëherë kur 
proçesmbajtësi nuk është prezent).  

 
Dispozitat e nenit 254 të KPP-së thonë 
se nëse prokurori ose gjyqtari i 
procedurës paraprake mungojnë gjatë 
inspektimit të vendit të ngjarjes, atëherë 
dëshmitë e mbledhura nuk mund të 
konsiderohen valide gjatë shqyrtimeve 
gjyqësore. Sipas kodit të ri prokurori 
publik në fazën paraprake është 
dominus litis mirëpo në mënyrë që 
provat e mbledhura të jenë të 
pranueshme pranë gjykatës, gjatë 
inspektimit apo rikonstruimit nevoitet 
edhe prezenca e gjyqtarit të procedurës 
paraprake.       
 
II. Aktakuza dhe përpilimi I saj sipas 
Kodit të ri. Mundësija ligjore e 
ngritjes së aktakuzës pa inicuar 
hetimet.  Konfirmimi I aktakuzës. 
Vendimet të cilat mund të mirren në 
seancën e konfirmimit të aktakuzës 
dhe proçesverbali I aktakuzës.   
 
- Egziston një përmirësim radikal sa i 
përket ngritjes së aktakuzës në Kodin e 
ri, pasi që tani nëse prokurori 
konsideron se informatat që ai posedon 
në lidhje me veprën dhe kryesin e 
veprës kanë bazë të mjaftueshme, ai 
mund të vendosë që të ngrisë 
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aktakuzën pa filluar hetimet. Si rezultat 
kryesi mund të siellet para gjykatës e 
cila do të vazhdojë të merret me 
përgjegjësinë e tij/saj penale (neni 304 
KPP). 
 
- Ndërkaq situata ndryshon kur këmi 
paditësin subsidiar i cili mund të ngrit 
aktakuzën pasi të jetë bërë konfirmimi.   
 
 
- Një nga qështjet që korkon sqarim 
është mundësija e gjyqtarit të 
procedurës paraprake të jetë gjyqtar për 
konfirmim të Aktakuzës? 
Gjyqtarët nga Gjykata Supreme erdhën 
në përfundim që gjyqtari i procedurës 
paraprake nuk mund të jetë edhe 
gjyqtar për konfirmimin e aktakuzës, siç 
edhe është parashikuar në nenin 40 të 
KPP-së. Sipas të njejtit nen gjyqtari i 
procedurës paraprake nuk duhet të jetë 
në kolegjin e gjyqtarëve gjykues. 
Gjyqtari i procedurës paraprake nuk 
mund të marrë pjesë as në seancën e 
konfirmimit të aktakuzës e as në 
shqyrtimin kryesor. Kjo situatë është e 
njejtë si ajo e gjyqtarit hetues në Ligjin e 
aplikueshëm pasi që ai/ajo nuk ka 
mundur të jetë pjesë e trupit gjykues.  
 
Gjithashtu gjyqtari që urdhëron 
paraburgimin nuk mund të jetë i 
përfshirë në trupin gjykues. 

 
Atëherë si është situata rreth zgjatjes së 
paraburgimit? A mundet gjyqtari që ka 
urdhëruar paraburgimin të jetë i 
përfshirë në kolegjin prej tre gjyqtarëve 
kur të vendoset rreth zgjatjes së 
paraburgimit?           
Në nenet 285 dhe 287 të KPP-së nuk 
ka asnjë dispozitë që ndalon gjyqtarin 

që ka urdhëruar paraburgimin të 
vendosë edhe për zgjatjen e 
paraburgimit.  
 
Fatkeqësisht gjykatat që përbëhen nga 
1 apo 2 gjyqtarë do të hasin në disa 
probleme praktike gjatë punës së tyre 
pasi që duhet t’i ndajnë rolet e tyre 
sipas Kodit të ri prandaj nuk do të kenë 
kapacitet të mjaftueshëm të përballojnë 
ndryshimet në sistemin e ri. Në këto 
raste kur nuk ka mjaft gjyqtarë, rasti 
mund t’I dërgohet gjykatës më të lartë 
apo gjykatave tjera. 
 
- Gjyqtari mund të refuzojë aktakuzën 
nëse gjen se nuk ka dëshmi të 
mjaftueshme për të mbrojtur dyshimin e 
bazuar se i pandehuri ka kryer veprën 
penale të paraqitur në aktakuzë (neni 
316 KPP) mirëpo si do ta gjejë gjyqtari 
se nuk ka prova të mjaftueshme? 
Nëse në Ligjin e aplikueshëm ka pasur 
disa raste kur gjyqtari ka mundur të 
thotë se nuk ka pasur dëshmi të 
mjaftueshme kjo situatë nuk do të 
ndryshojë as tani pasi që bazat për 
refuzimin e aktakuzës janë të njejta si 
më parë. 
 
Prokurori ka të drejtë të ankohet kundër 
këtij vendimi mirëpo procedura do të 
zgjaste shumë. 
 
Sidoqoftë, nëse Aktakuza është 
pushuar nga gjyqtari në seancën për 
konfirmimin e aktakuzës për arsyet e 
lartpërmendura dhe nëse fakte dhe 
dëshmi të reja janë zbuluar atëherë 
mund të ngritet aktakuzë e re nëse 
kolegji prej tre gjyqtarëve përcakton se 
nga dëshmitë e reja justifikohet një gjë e 
tillë (neni 441 KPP). 
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-  Neni 311 par. 3 dhe 4: çka ndodhë me 
vërejtjet e paraqitura nga pala e 
dëmtuar dhe prokurori gjatë seancës së 
konfirmimit të aktakuzës? Ligji referohet 
në nenin 316 mirëpo asgjë nuk është 
thënë rreth mënyrës se si gjyqtari do t’i 
shqyrtojë këto vërejtje apo nëse ai 
duhet të informoi të pandehurin rreth 
këtyre vërejtjeve. Duhet të merret një 
vendim i veqantë rreth assajë se a do të 
refuzohen apo pranohen vërejtjet nga 
prokurori ose pala e dëmtuar. 
 
- Neni 316 I KPP-së paraqet disa 
paqartësi dhe këto dispozita janë të reja 
për gjyqësinë në Kosovë, e cila është 
mësuar të aplikojnë sistemin ligjor 
kontinental dhe më të vërtetë kjo 
dispozitë është një përzirje e sistemit 
inkuizitor dhe atij akuzator.  
 
- Seanca e konfirmimit nuk është 
obligative, në parim duhet të mbahet 
por nuk duhet të mbahet nëse i 
pandehuri heq dorë nga procedura, 
sidoqoftë gjyqtari duhet të veprojë sipas 
nenit 316 dhe duhet të marrë një 
vendim rreth konfirmimit apo refuzimit të 
aktakuzës. 
 
III. Diskutimet rreth shqyrtimit 
kryesor. Zhvillimi i shqyrtimit kryesor 
në rastet kur i pandehuri ka pranuar 
fajsinë gjatë seancës së konfirmimit 
të aktakuzës dhe atëherë kur i 
pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë 
në seancën e konfirmimit.   

 
- Pas konfirmimit të aktakuzës, në 
mënyrë që të vazhdojë me marrjen në 
pyetje, dokumentet e vetme që 
prokurori mund mund t’i paraqes pranë 

gjykatës janë aktakuza dhe ato 
materiale të cilat u janë siguruar edhe 
avokatit mbrojtës. 
 
- Ëdhe një gjë e re është se njeri 
anëtarë i kolegjit mund të ketë mendim 
të ndryshëm nga shumica dhe ky 
mendim duhet t’i bashkangjitet 
aktvendimit. Palët mund të informohen 
në lidhje me keto mendime 
kontradiktore. 
 
- Çështje tjetër e paqartë rreth nenit 
347 të KPP-së: ligjvënësi duhet të 
sqaroj faktin se si kolegji prej 5 
gjyqtarësh mund të gjykojë rastet në 
shqyrtimit kryesor në shkallën e parë. 
Sipas ligjit të aplikueshëm në raste të 
tilla procedura është ndaluar dhe rasti 
është transferuar në gjykatën e shkallës 
së dytë. Këtu nuk është e qartë se kush 
është competent në këto raste. Pastaj 
është e pamundshme që të formohet 
kolegji prej pesë (5) gjyqtarësh në 
gjykata komunale. Praktika na tregon se 
nëse gjykata komunale nuk ka numër të 
mjaftueshëm të gjyqtarëve atëherë 
prokurori duhet të ngris një aktakuzë të 
re drejtuar gjykatës së qarkut.  
 
Është mendim i expertëve dhe 
pjesmarrësve që rastet e tilla nuk duhet 
të gjykohen nga gjykata komunale.    
 
Rasti duhet të rifillohet nga gjykata e 
njejtë apo nga ndonjë gjykatë tjetër. 
Prandaj egziston një paqartësi në atë se 
kush është kompetent për mbledhjen e 
provave në raste të tilla gjyqtari apo 
prokurori. 
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- Është biseduar edhe në lidhje me 
kompetencat e paditësit privat dhe atij 
subsidiar gjatë shqyrtimit kryesor: 
 
Paditësi subsidiar siç është parashikuar 
në nenin 65 të KPP-së ka të njejtat 
drejta sikurse prokurori publik përveq 
atyrë që i përkasin prokurorit publik si 
përfaqësues (zyrtar) publik.  
Siç e dimë paditësi privat ka më pak 
kompetenca se sa prokurori publik, 
prandaj si mundet paditësi privat në 
praktikë të paraqesë provat dhe si do të 
bëhet marrja në pyetje? 
 
Sipas praktikës të gjitha provat që do të 
prezantohen në shqyrtimin kryesor 
duhet të gjinden në aktakuzë gjithashtu 
edhe emrat e dëshmitarëve expert të 
cilët do të paraqiten pranë gjykatës, 
kështu që nëse gjyqtari e ka pranuar 
aktakuzën dhe në të ka dëshmi të 
mjaftueshme atëherë paditësi privat 
mund të mbështetet në aktakuzë. 
 
Ndërsa në rastin e paditësit subsidiar a 
do të mundet policia të kryej punën në 
vend të tij apo ai duhet të angazhoi një 
avokat i cili do ta luante rolin e  
prokurorit publik.  
 
Policia gjyqësore mund të sigurojnë 
dëshmitë për paditësin subsidiar bazuar 
në atë çka tashmë egziston në dosje të 
aktakuzës. Paditësi subsidiar është i 
mbrojtur nga ligji dhe duhet t’i ketë të 
gjitha informatat në lidhje me veprën 
penale.  
Hetimet e nevojshme bëhen nga 
prokurori publik dhe kur ai/ajo heq dorë 
nga procedura atëherë paditësi 
subsidiar pranon dosjen e kompletuar 
dhe mund të vazhdoj ndjekjen duke u 

bazuar në dosjen që ka pranuar. Nuk 
egziston asnjë mekanizëm që thotë se 
paditësi subsidiar mund të mbledh apo 
siguroj prova. Ligji nuk parasheh se ai 
mund të kryej hetimet. Ndërsa paditësi 
privat mund t’i ndermerr disa veprime 
hetuese.  

 
Prokurori publik duhet të ndërmarrë të 
gjitha veprimet sipas detyrës zyrtare 
dhe atëherë të vlerësoj se a duhet 
ngritur aktakuza apo jo.  
 
Në shkresat e prokurorit pala e dëmtuar 
ka të njejtat të drejta sikurse edhe palët 
tjera.  
 
Sa I përket marrjes në pyetje nga ana e 
palës së dëmtuar ata mund të drejtojnë 
pyetjet e tyre vetëm përmes kryetarit të 
kolegjit apo me lejen e tij e jo të shtrojnë 
pyetje drejtpërsëdrejti ndaj të akuzuarit 
(neni 372 (1) i KPP-së ) Në procedurë 
duhet të marrin pjesë edhe 
përfaqësuesit e autorizuar ligjor dhe 
personat e tjerë të akuzuar për të 
njejtën vepër.  
 
- Si do të shqiptohet dënimi në rastet 
kur personi ka pranuar fajësinë? A 
duhet të aplikohen rrethanat lehtësuese 
(neni 65 I KP-së)? Ligji i ri nuk ka 
paraparë asnjë lloj marrëveshje në mes 
të prokurorit dhe të pandehurit. 
Zakonishtë prokurori duhet të jap 
mendimin e tij rreth kohëzgjatjes së 
dënimit por një gjë e tillë nuk është 
paraparë në kodin e ri. 
Prokurori mund të propozoj lehtësim të 
dënimit mirëpo gjyqtari gjithnjë duhet të 
jetë ai i cili do të vendos përkitazi me 
kohëzgjatjen e dënimit. 
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Do të ishte absurde që të parashihet 
marrëveshje në mes të prokurorit dhe të 
pandehurit për shkak se një gjë e tillë 
do të jetë në kundërshtim me interesat e 
palës së dëmtuar e cila duhet të 
mbrohet. 
 
- Sa i përket asajë se kush duhet të 
jetë prezent gjatë shqyrtimit kryesor do 
të ishte shkelje e procedurës nëse pala 
e dëmtuar e thirrur në cilësi të 
dëshmitarit nuk është present gjatë 
shqyrtimit kryesor?  
Një gjë e re në kod është se kryetari i 
kolegjit gjykues nuk i thirr dëshmitarë 
dhe dëshmitarët ekspert në shqyrtimin 
kryesor nëse i akuzuari ka pranuar 
fajësinë gjatë seancës së konfirmimit 
(neni 327 I KPP-së). 
 
- Kush është i pari që duhet të mirret 
në pyetje gjatë shqyrtimit kryesor? E 
gjitha mvaret nga ajo se çfarë 
dëshmitare janë present, por zakonishtë 
Së pari i akuzuari merret në pyetje nga 
prokurori, pastaj nga avokati mbrojtës, 
palët dhe dëshmitarët expert mund të 
bëjnë pyetje vetëm me leje nga kryetari 
i kolegjit (neni 372).  
 
- Neni 373 I KPP-së thotë: Të 
akuzuarit nëse ka më shumë se një 
merren në pyetje me radhë dhe çdonjeri 
informohet përkitazi me dëshminë e të 
akuzuarit që është marrë në pyetje para 
tij. Kemi pasur raste kur gjyqtarët 
ndërkombëtarë kanë marrë ne pyetje të 
akuzuarit dhe nuk kanë larguar 
personat e tjerë të akuzuar nga e njejta 
dhomë, a është kjo në përputhshmëri 
me ligjin?  
 

- Kur të përfundoj shqyrtimi kryesor 
dhe të është marrë vendimi për dënim 
me burgim, kush do të vendos përkitazi 
me zgjatjen e paraburgimit? Neni 383 I 
KPP-së parasheh se kolegji duhet të 
vendos përkitazi me zgjatjen e 
paraburgimit me një vendim special. 
(Njashtu veprohet edhe për shqiptimin 
apo ndërprerjen e paraburgimit)      
 
IV. Çështjet tjera të reja  

 
- Dëshmitarët bashkëpunues: dispozitat 
e tilla të reja janë futur në procedurën e 
re penale në mënyrë që të krijohet edhe 
një garancë kundër çdo lloj 
keqpërdorimi të kryer nga ana e 
policisë. Sidoqoftë sipas nenit 157 të 
KPP-së gjykata nuk do shpall fajtor 
asnjë person vetëm në bazë të 
dëshmisë së dhënë nga dëshmitari 
bashkëpunues pasi që kjo lloj dëshmije 
nuk mund të konsiderohet e 
mjaftueshme për të mbështetur 
dyshimin e bazuar. Situatë të njejtë 
kemi edhe në rastet kur dëshmija ipet 
nga një dëshmitar I cili është anonim 
për avokatin mbrojtës dhe të akuzuarin.  
 
Institucioni i dëshmitarit bashkëpunues 
gjithashtu siguron zgjidhje për rastet e 
trafikimit, për shkak se një problem 
evident me viktimat është se ato japin 
dëshminë gjatë fazës së procedurës 
paraprake dhe pastaj kthehen në vendin 
e tyre të origjinës para se të mbahet 
shqyrtimi kryesor. Kjo dëshmi mund të 
përdoret gjatë shqyrtimit kryesor edhe 
pa ndëgjimin e këtij dëshmitari. 

 
- Çështja se disa rregullore të UNMIK-
ut nuk janë integruar në kodet e reja, 
edhe pse ato përfshijnë shumë çështje 
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që janë të adresuara në kode, këto 
rregullore do të duhej të shfuqizohen 
kur kodet e reja të hynë në fuqi sipas 
nenit 554 të KPP-së dhe atij 354 të KP-
së. 
 
- Probleme me terminologjinë në 
verzionin Shqip: të termeve “do të“ dhe 
“duhet” në nenin 93 (1), 223, 281 dhe 
348 të KPP-së nuk kanë domethanjen e 
njejtë në shqip dhe është e paqartë se a 
janë këto detyrime fakultative apo 
obligative. Mbizotëron versioni në 
gjuhën angleze në çdo rast. 
 
- Edhe një gjë e re është vërejtur në 
nenin 420 dhe 430 të KP-së, të gjithë 
anëtarët e kolegjit duhet të 
nënshkruajnë vendimin e gjykatës së 
shallës së dytë apo aktgjykimin e 
gjykatës supreme. Procedura e 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut ka pasur ndikim në nenin 432 të 
KPP-së pasi që nëse njeri anëtar i 
kolegjit ka mendim të ndryshëm nga të 
tjerët atëherë ky mendim i ndryshëm i 
bashkangjitet vendimit të prerë.      
 
IGJK-ja është në dijeni se kodet e reja 
kushtëzojnë një mentalitet dhe strategji 
të re të cilën gjyqësia dhe prokuroritë e 
Kosovës do të duhet ta përvetsojnë në 
fazën paraprake, atë të gjykimit dhe pas 
gjykimit. Prandaj IGJK-ja mbetet me 
shpresë se këto seminare kanë 
kontribuar për të mbështetur gjyqtarët 
dhe prokurorët e lëmisë penale në 
Kosovë në praktikën e tyre gjyqësore në 
të ardhmen dhe IGJK –ja do të vazhdoj 
që t’i mbështes ata përmes trajnimeve 
tjera rreth kodit të ri penal dhe atij të 
procedurës penale të Kosovës. 
 

Tryeza tjera të rrumbullakëta do të 
mbahen në rajone tjera dhe do të 
përmblidhen dhe publikohen në të 
njejtin buletin. Instituti Gjyqësor I 
Kosovës falenderon gjyqtarët e 
Gjykatës Supreme të Kosovës për 
ekspertizën e tyre, kryetarët e 
Gjykatave të Qarkut dhe kryeprokurorët 
e qarkut të cilët kanë ndihmuar IGJK-në 
rreth organizimit të këtyre seminareve si 
dhe të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët 
nga Peja, Gjilani dhe Prizreni për 
bashkëpunimin e tyre.  
 
Haki Lecaj, Moderator, IGJK 
Sylvie Nicole, Proçesmbajtëse, dhe 
hartuese, IGJK       
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Projekti e Aktiviteteve për muajin prill- 2004 
 

- Seminar mbi Luften kundër krimit sipas Kodit Përkohshëm të Ri Penal të Kosovës 

- Seminar mbi Trafikimin e Njerëzve sipas Ligjit Familjar dhe Standardeve 
Ndërkombëtare  

- Seminar nga e Drejta Civile: Ligji mbi Trashëgiminë 

- Seminar mbi Përgjimin e linjaveTelefonike   

- Diskutimet në Tryezat e Rrumbullakta mbi të Drejtat Pronësore 

- Diskutimet në Tryezat e Rrumbullakta sipas Kodit të Ri të Procedurës Penale  

 

Seminar mbi Luften kundër Krimit sipas Kodit të Përkohshëm të Ri Penal të Kosovës 
 
Instituti Gjyqësor i Kosovës së bashku me Gjykatën Supreme të Kosovës, sipas 
iniciatives së kryetarit të kësaj Gjykate do të organizojnë seminar në luftën kundër 
krimit sipas Kodit të Përkohshëm Penal. Gjyqëtarët e Gjykatës Supreme do të diskutojn 
lidhje me rëndësin e reformave kryesore dhe risit të cilat gjinden në kodin e ri penal, si 
dhe mënyrën e zmadhimit të luftës kundër krimit në Kosovë, ndërmarrja e    shumicës 
së akcioneve në fushen e krimit organizuar dhe të veprave penale kundër jetës dhe 
trupit. Synimi i këtij seksioni është për rritjen e pasuris së dituris përveç sfidave të reja 
juridike sipas të cilave gjyqëtaret dhe prokurorët e Kosovës do të ngarkohen dhe 
ballafaqohen me risit e kodeve të reja kur ato do të hyjnë në fuqi.    
 
Seminar mbi Trafikimin e Njerëzve 
 
IGJK-ja do të ofroj një semninar për gjyqtaret dhe prokurorët të cilet punojnë në lamin 
penale dhe  i cili do të mbahet me datën 14 dhe 15 prill, duke u përqëndruar në temat e 
trafikimit të njerëzve sipas Ligjit Familjar dhe Standardeve Evropiane. Ky seminar është 
i organizuar në kuader të kornizës së Programit Gjithëpërfshirës për aktivitetet 
trajnuese, shkëmbimin dhe bashkëpunimin e Fuqisë së Paktit Stabilizimit mbi çështjen 
e trafikimit të njerzëve, bazuar në doracakun e trajnimeve për anti-trafikim të përgaditur 
për gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës.  
Në këtë trajnim dy ditorë do të përqëndrohemi në temat të cilat kan të bëjnë me 
rëndësin e fenomenit dhe të trafikimit të njerzëve, dhe progresit zhvillimit të 
legjislacionit ndërkombëtar në lidhje me këtë çështje, ligji i aplikueshëm në Kosovë dhe 
zbatimi i tij, mjetet e veçanta hetimore dhe aspekte specifike të procedurave penale në 
rastet e trafikimit, si dhe mbrojtjen dhe ndihmen e viktimave. Kontributi nga ekspertet e 
këtij seminari do të ipet nga ekspertet e insitucioneve ndërkombëtare si dhe ato  
vendore.   
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Seminar nga e Drejta Civile: Ligji mbi Trashëgiminë 
 
IGJK-ja do të mbaj një seminar mbi ligjin e trashëgimisë i cili do të mbahet me datën 20 
prill, adresuar për gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës të cilet punojnë në lamin  civile. 
Temat e prezantuara do të përqendrohen në lidhje me çështjen teknike dhe ligjore siç 
është e drejta për pjesën e domosdoshme dhe diponibile të pasurisë  trashëgimore – 
shkaqët e përjashtimit të trashëgimisë dhe pjesës domosdoshme, pozita kur njëri 
bashkëshort ka ose nuk ka të drejtë për pjesën e domosdoshme të trashëgimisë, 
llogaritja e pjesës së trashëgimisë dhe pjesa e domosdoshme dhe disponibile – e drejta 
e testamentlënësit për disponim të trashëgimisë; Llogaritja e pjesës së domosdoshme 
dhe disponibile, voglimi i disponimit më testament  dhe këthimi i dhurimit. Rast 
shqyrtimi në lidhje me këto  çështje është pjesë e këtij seminari gjithashtu.    
 
Seminar mbi Përgjimin e linjave Telefonike 
 
Departamenti i Drejtësis së Shteteve të Bashkuara të Amerikës zyra Amerikane në 
Prishtinë në bashkëpunim me Institutin Gjyqësor të Kosovës do të organizojnë një 
tseminar që ka të bëjë me përgjimin e linjave telefonike. Ky seminar do të mbahet në 
lokacionin e IGJK-së me datën 21 dhe 22 prill për të gjithë gjyqëtaret dhe prokurorët e 
Kosovës. Ky program edukimi ligjor do të nënvizoj bazat dhe pasojat  për utilizim në 
lidhje me përgjimin e linjave telefonike, si dhe metodat të cilat do të implementojn dhe 
plotësojn mekanizmat e ri të parapar me kodin e ri të procedures penale.  
 
Diskutimet në Tryezat e Rrumbullakta mbi të Drejtat Pronësore 

 
IGJK-ja së bashku me Odën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës do të ofrojn 
një seminar në lidhje me jurisdikcionin dhe funksionin e Odës së Veçantë të Gjykatës 
Supreme të Kosovës i cili do të mbahet me datën 27 prill, krysisht temat janë të lidhura 
me çështjet e Agjensionit të Mirëbesimit të Kosovës. Ky seminar mbahet për gjyqtarët 
të cilet punojnë në lamin civile dhe ekonomike, do të tentohet të spjegohen saktësisht 
kompetencat dhe funksionin e  Odës së Veçantë të Gjyqktës Supreme të Kosovës dhe 
për të diskutuar problemet e Gjykatave të rregullta dhe situaten aktuale për rastet e 
pazgjidhura.. 
 

Diskutimet në Tryezat e Rrumbullakta sipas Kodit të Ri të Procedurës Penale në 
Regjionin e Mitrovicës/Mitrovica  

IGJK-ja do të vazhdoj me aktivitetet e trajnimeve në të gjitha regjionet e Kosovës dhe 
kështu planifikon të mbaj tryezen e rrumbullaket në Mitrovicë/Mitrovica me datën 28 
dhe 29 prill, në qoft se rrethanat do të lejojn mbajtjen e këti trajnimi. Kjo tryez e 
rrumbullaket do të mbahet mbi Kodin e Ri të Procedurës Penale. Ky program edukimi 
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ligjor do të organizohet në bashkëpunim me kryetarin dhe kry-prokurorin e Gjykatës së 
Qarkut të Mitrovicës/Mitrovica. Ky seminar është organizuar për qëllim që përfshihen të 
gjith gjyqtarët dhe prokurorët e këtij regjioni, të cilet me pjsëmarrëjen e tyre do të kenë 
mundësi për diskutim lidhje me aspektet e procedures penale: kompetencat e gjyqtarit 
të procedurës paraprake, bashkëveprimi me prokurorin publik, aktakuza dhe konfirmimi 
i aktakuzës, seanca kryesore sipas Kodit Ri të Procedurës Penale. Dita e dytë e kësaj 
tryeze do të jetë pjesa kryesore për diskutime dhe pyetje përgjigje lidhje me punën 
praktike të procedurës penale në hollësi.  

 
 

 
           

 


