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Mr.sc. Afrim Shala
1
 

 

DISA ASPEKTE PRAKTIKE TË SEANCËS PËR VËRTETIMIN 

E FAKTEVE RELEVANTE LIDHUR ME DËNIMIN 

 

Abstrakt 

 

Seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin, është një seancë tejet e 

rëndësishme përmes së cilës mund të vërtetohet ndonjë fakt i cili ka ndikim në 

caktimin e llojit dhe të lartësisë së dënimit. Kjo seancë, mund të caktohet vetëm në 

rastet kur i pandehuri e ka pranuar fajësinë gjatë shqyrtimit fillestar dhe e njëjta mund 

të zbatohet vetëm pranë gjykatave themelore. Seanca për vërtetimin e fakteve relevante 

lidhur me dënimin është një risi, ngase, për herë të parë është parashikuar në Kodin e 

Procedurës Penale
2
. 

 
Fjalët kyçe: Seanca, Kodi i procedurës penale, fakt relevant lidhur me dënimin, 

gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupi gjykues, prokurori i shtetit, i pandehuri, 

mbrojtësi. 

 

1. Shqyrtime të përgjithshme 
 

Padyshim se njëra prej çështjeve më të rëndësishme në procedurën penale, është edhe 

individualizimi i dënimit. Me individualizim të dënimit nënkuptohet përshtatja e 

dënimit me veprën penale dhe kryerësin e saj. Qëllimi i individualizimit të dënimit 

është që të shqiptohet dënim i cili në mënyrë më efikase do të ndikojë në riedukimin e 

kryesit të veprës penale dhe në parandalimin e kriminalitetit në përgjithësi
3
. Për të 

arritur këtë synim, përkatësisht për të bërë individualizimin e dënimit, gjykata duhet që 

me rastin e shqiptimit të dënimit të marrë parasysh rrethanat lehtësuese (ose posaçërisht 

lehtësuese) dhe rënduese të cilat janë të parashikuara në Kodin Penal të Republikës së 

Kosovës
4
. Sipas KPP, parimisht të gjitha këto rrethana shumë më lehtë do të mund të 

vërtetoheshin në një seancë e cila edhe është emërtuar “seanca për vërtetimin e ndonjë 

fakti relevant për dënimin”. Kjo seancë, është parashikuar në nenin 248, paragrafi 4 të 

KPP. Sipas kësaj dispozite ligjore, nëse gjatë shqyrtimit fillestar gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit gjykues bindet se janë vërtetuar faktet që kanë të bëjnë me 

pranimin e fajësisë, ai merr aktvendim me të cilin pranon pranimin e fajësisë nga i 

pandehuri dhe ka tri mundësi: 

1. Të vazhdojë me shqiptimin e dënimit ndaj të pandehurit;  

2. Të caktojë seancë për vërtetimin e ndonjë fakti relevant për dënimin ose  

                                                           
1 Autori i këtij punimi është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të 

Rënda. 
2 Kodi i Procedurës Penale, nr.04/L-123, i datës 13 Dhjetor 2012, (në tekstin e mëtejmë KPP). 
3 Shala, Afrim: Hyrje në të drejtën penale, Botimi i dytë, Gjilan, 2013, faqe 192. 
4 Kodi Penal i Republikës së Kosovës, nr.04/L-82, i datës 20 Prill 2012, (Në tekstin e mëtejmë 

KPRK). 
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3. Të pezullojë dënimin deri në përfundimin e bashkëpunimit të të pandehurit 

me prokurorin e shtetit
5
.  

 

Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, zgjedh mundësinë e parë, 

atëherë ai vazhdon me shqiptimin e dënimit ndaj të pandehurit, kurse nëse gjyqtari i 

vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, zgjedh mundësinë e dytë, atëherë ai duhet 

që ta caktojë një seancë në të cilën duhet të vërtetohen faktet që janë relevante për 

shqiptimin e llojit dhe të lartësisë së dënimit ndaj të pandehurit. Pasi të vërtetohen 

faktet që janë relevante për shqiptimin e dënimit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues, duhet që të vazhdojë me shqiptimin e dënimit ndaj të pandehurit. Në 

KPP është parashikuar vetëm mundësia e caktimit të kësaj seance, mirëpo nuk është 

paraparë në mënyrë shprehimore se kur duhet të caktohet kjo seancë, kush duhet të 

ftohet në këtë seancë, kur duhet të caktohet kjo seancë, rrjedha e kësaj seance, si 

vërtetohen faktet relevante lidhur me dënimin, etj
6
.  

 

2. Caktimi i seancës për vëtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin 
 

Duke u bazuar në nënin 248, paragrafi 4 të KPP, caktimi i seancës për vërtetimin e 

fakteve relevante lidhur me dënimin është fakultative, pra nuk është i detyrueshëm, për 

shkak se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues pas pranimit të fajësisë, 

mund edhe drejtpërdrejt të vazhdojë me shqiptimin e dënimit. Mirëpo, edhe përkundër 

faktit që caktimi i kësaj seance nuk është i detyrueshëm, ajo do të duhej të caktohet në 

situatat kur i pandehuri e pranon fajësinë për vepra më të rënda penale; pastaj, në rastet 

kur faktet relevante lidhur me dënimin nuk do të mund të vërtetoheshin vetëm në bazë 

të shkresave të lëndës dhe në rastet tjera, kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues e vlerëson të arsyeshme caktimin e një seance të tillë. 

 

Iniciativa për të caktuar këtë seancë, mund të vijë nga prokurori i shtetit, i pandehuri, 

mbrojtësi i tij, i dëmtuari, përfaqësuesi i të dëmtuarit apo edhe sipas detyrës zyrtare nga 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues. 

 

Kjo seancë, çdo herë, duhet të pasojë pas pranimit të fajësisë në shqyrtimin fillestar. 

Me fjalë tjera, pasi gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues ta pranojë 

pranimin e fajësisë nga i akuzuari në shqyrtimin fillestar, atëherë ai mundet që ta 

caktojë seancën për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin. Pra, pranimi i 

fajësisë i paraprinë seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin, dhe 

pranimi i fajësisë është kusht për t’u caktuar kjo seancë. 

 

                                                           
5 Hyseni, Bashkim; Shala, Afrim: Doracaku i gjyqtarëve për procedurën penale, Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, Prishtinë, 2015, faqe 104. 
6 Përveç që nuk është e rregulluar me dispozitat ligjore të KPP, deri më tani kjo seancë nuk është 

trajtuar as edhe nga shkenca e së drejtës së procedurës penale. Duke i marrë parasysh faktin se KPP 

nuk e ka rregulluar në mënyrë shprehimore këtë seancë dhe deri më tani nuk kemi ndonjë punim i cili 

do ta trajtonte këtë temë, atëherë ky punim është shkruar duke u bazuar në praktikën tonë gjyqësore 

pas hyrjes në fuqi të KPP dhe natyrisht edhe në aplikimin përshtatshmërisht të dispozitave tjera që e 

rregullojnë shqyrtimin fillestar dhe shqyrtimin gjyqësor. 
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Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues, për qëllime procedurale, duhet që 

ta marrë një aktvendim në procesverbal të shqyrtimit fillestar, me të cilin vendos që të 

caktojë seancën për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin. Në këtë 

aktvendim, duhet të parashihet se kur dhe ku duhet të mbahet kjo seancë, kush duhet të 

ftohet për të marrë pjesë në këtë seancë ose edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me këtë 

seancë.  

 

Varësisht nga natyra dhe ndërlikueshmëria e çështjes penale, natyra dhe llojet e fakteve 

që pretendohen të vërtetohen, koha që është nevojshme për të vërtetuar këto fakte etj., 

seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin, mund të caktohet: 

- menjëherë, si vazhdimësi e seancës së shqyrtimit fillestar; 

- gjatë ditës së njëjtë kur është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar, p.sh. nëse 

seanca e shqyrtimit fillestar është mbajtur para dite, atëherë seanca për 

vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin mund të caktohet pas dite, 

varësisht prej rrethanave të rastit konkret, ose  

- në ndonjë ditë tjerë, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit fillestar. 

 

Nëse faktet relevante lidhur me dënimin mund të vërtetohen menjëherë dhe nuk 

nevojitet kohë, atëherë, seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin, 

mund të mbahet menjëherë, pas pranimit të fajësisë nga ana gjyqtarit të vetëm gjykues 

ose kryetarit të trupit gjykues. Ndërsa, në rastet tjera, seanca mund të caktohet në të 

njëjtën ditë apo edhe në ditët në vijim, varësisht nga rrethanat dhe specifikat e rastit. Në 

rastet kur kjo seancë caktohet që të mbahet në një ditë tjetër atëherë ajo duhet që të 

caktohet sa më parë që të jetë e mundur, në mënyrë që të mos ketë shtyrje të 

panevojshme. 

 

3. Parakushtet për mbajtjen e seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur 

me dënimin 

 

Si parakusht kryesor për mbajtjen e seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur 

me dënimin është prania e subjekteve themelore të procedurës penale. 

 

Në këtë drejtim, në këtë seancë duhet patjetër prezenca e gjyqtarit dhe e 

procesmbajtësit. Seancën për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin në 

departamentin e përgjithshëm të gjykatës themelore e zbaton gjyqtari i vetëm gjykues, 

kurse në departamentin e krimeve të rënda, këtë seancë e zbaton kryetari i trupit 

gjykues. Në çështjet penale në të cilat është paraqitur aktakuzë ndaj të pandehurit për 

kryerjen e veprave penale ndaj fëmijëve, nga neni 145 të Kodit të Drejtësisë për të 

Mitur
7
, këtë seancë e zbaton kryetari i trupit gjykues për të mitur, i cili njëherësh duhet 

të jetë gjyqtar për të mitur. 

 

Përveç gjyqtarit dhe procesmbajtësit, në seancën për vërtetimin e fakteve relevante 

lidhur me dënimin, duhet të jenë të pranishëm edhe prokurori i shtetit, i pandehuri dhe 

mbrojtësi i tij, nëse i pandehuri ka mbrojtës. 

                                                           
7 Kodi i Drejtësisë për të Mitur, nr.03/L-193, i datës 8 Korrik 2010 (Në tekstin e mëtejmë KDM). 
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Nëse në këtë seancë, mungojnë prokurori i shtetit, i pandehuri dhe mbrojtësi i tij, 

atëherë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues, duhet që përshatshmërisht 

t’i zbatojë nenet 306, 307 dhe 308 të KPP. 

 

Kur është në pyetje prezenca e të dëmtuarit dhe e përfaqësuesit të tij, atëherë, të njëjtit 

duhet të ftohen për të marrë pjesë në këtë seancë, mirëpo mos prezenca e tyre, nuk do 

të ishte pengesë që të mbahet kjo seancë, edhe pse, prezenca e të dëmtuarit, në disa 

raste të caktuara, do të ishte tejet e rëndësishme për të vërtetuar faktet relevante lidhur 

me dënimin. 

 

4. Procesverbali i seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin 

 

Në rastet kur seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin është caktuar 

që të mbahet si vazhdimësi e seancës së shqyrtimit fillestar, atëherë për qëllime të 

ekonomizimit të procedurës penale, nuk ka nevojë që të përpilohet një procesverbal i 

veçantë por të gjitha çështjet duhet të konstatohen në procesverbalin e shqyrtimit 

fillestar. Një mënyrë e tillë e të vepruarit është zbatuar edhe në praktikën tonë 

gjyqësore. 

 

Ndërsa, në rastet tjera, duhet që të përpilohet një procesverbal i veçantë i seancës për 

vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin. Se si duhet të emërtohet ky 

procesverbal, praktika jonë gjyqësore nuk është unike, ngase në disa raste, ky 

procesverbal është emërtuar “Procesverbal i seancës për vërtetimin e fakteve relevante 

lidhur me dënimin”, kurse, në disa raste tjera, ky procesverbal është emërtuar si 

“Procesverbal i shqyrtimit fillestar”.  

 

Në procesverbalin e kësaj seance duhet që të shënohet e tërë rrjedha e kësaj seance dhe 

ky procesverbal përfundohet me mbarimin e seancës. Procesverbali duhet të 

nënshkruhet nga kryetari i trupit gjykues, gjyqtari i vetëm gjykues, procesmbajtësi dhe 

palët e pranishme. 

 

5. Publiciteti i seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin 
  

Seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin është publike dhe në të 

mund të marrin pjesë vetëm personat e moshës madhore. Sa i përket përjashtimit të 

publikut në këtë seancë atëherë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 

duhet që përshtatshmërisht t’i zbatojë nenet 294 deri 296 të KPP. 

 

6. Prishja e rendit dhe mosbindja ndaj urdhrave të gjykatës  

 
Nëse eventualisht palët dhe personat tjerë të pranishëm e prishin rendin dhe nuk i 

binden urdhrave të gjykatës, atëherë gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues duhet që përshtatshmërisht t’i zbatojnë nenet 302 dhe 303 të KPP. 
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7. Rrjedha e seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin 

 

Siç është cekur edhe më parë, seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me 

dënimin vjen në shprehje çdo herë pas pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit në 

shqyrtim fillestar. 

 

Në këtë seancë pretendohet që të vërtetohen faktet që janë relevante për caktimin e 

llojit dhe të lartësisë së dënimit ndaj të pandehurit. 

 

Në përgjithësi, fakti nënkupton ekzistimin real-objektiv i ndonjë sendi, dukurie, 

procesi, ndodhie, cilësie ose raporti i vërtetuar në mënyrë mendore përceptuese
8
. 

Mirëpo, në këtë seancë, nuk është objekt vërtetimi çdo fakt por vetëm faktet që janë 

relevante lidhur me dënimin. Fakt relevant lidhur më dënimin konsiderohet ai fakt i cili 

është i rëndësishëm apo është me ndikim në përcaktimin e llojit dhe të lartësisë së 

dënimit. Rrjedhimisht, këto fakte janë rrethanat lehtësuese (apo edhe posaçërisht 

lehtësuese) dhe rënduese që duhet të merren për bazë me rastin e caktimit të llojit dhe 

të lartësisë së dënimit ndaj të pandehurit. Këto rrethana që janë të rëndësishme për 

caktimin e llojit dhe të lartësisë së dënimit janë të parashikuar në nenet 73, 74 dhe 75 të 

KPRK. Mirëpo, duhet theksuar se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, 

me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit mundet që të marrë parasysh edhe 

rrethana të tjera përveç atyre që janë të parashikuara në nenet 73, 74 dhe 75 të KPRK. 

Përveç rrethanave që janë të rëndësishme për caktimin e llojit dhe të lartësisë së 

dënimit, në këtë seancë mund të vërtetohen edhe rrethanat, mbi bazën e të cilave, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, mundet që të pandehurin ta lirojë 

nga dënimi, sipas nenit 78 të KPRK ose edhe ta ashpërsojë dënimin për recidivizëm të 

shumëfishtë, sipas nenit 79 të KPRK. 

 

Faktet relevante lidhur me dënimin në këtë seancë mund të vërtetohen në mënyra të 

ndryshme, duke prezantuar ndonjë dokument që e vërteton ndonjë fakt relevant lidhur 

me dënimin, apo edhe në mënyra tjera. Vërtetimi i këtyre fakteve mund të bëhet me 

propozimin e të pandehurit, mbrojtësit të tij, prokurorit të shtetit, të dëmtuarit apo edhe 

sipas detyrës zyrtare, p.sh. i pandehuri ia prezanton gjyqtarit të vetëm gjykues ose 

kryetarit të trupit gjykues faturën bankare me të cilën vërtetohet se i njëjti ja ka 

kompensuar dëmin e shkaktuar palës së dëmtuar; apo i pandehuri prezanton ndonjë 

dokument kur vërtetohet se i njëjti është me gjendje të vështirë materiale; se është 

mbajtës i vetëm i familjes së tij; se është i papunë dhe është përfitues i ndihmave 

sociale. Prokurori i shtetit, dorëzon dokumente nga të cilat mund të vërtetohet e kaluara 

kriminale e të pandehurit, apo edhe anasjelltas, i pandehuri ose mbrojtësi i tij, 

dorëzojnë dokument apo certifikatë nga e cila vërtetohet se i pandehuri më parë nuk ka 

qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale etj. 

 

Po ashtu, vërtetimi i ndonjë fakti që është relevant lidhur me dënimin mund të bëhet 

edhe në bazë të deklaratave të palëve, p.sh. i pandehuri gjatë kësaj seance i kërkon falje 

palës së dëmtuar dhe shpreh keqardhje për rastin që ju ka ndodhur; i pandehuri 

                                                           
8 Sahiti, Ejup: Argumentimi në procedurën penale, Prishtinë, 1999, faqe 106. 
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premton se në të ardhmen nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale; i dëmtuari 

deklarohet se i pandehuri pas kryerjes së veprës penale i ka ofruar ndihmë dhe është 

përkujdesur për të etj. 

 

Gjithashtu, gjatë kësaj seance mund të dëgjohet edhe mendimi i prokurorit të shtetit, 

mbrojtësit dhe palës së dëmtuar sa i përket zbutjes së dënimit, duke u bazuar në nenin 

75 të KPRK. Në paragrafin 1, nën paragrafi 1.3 të kësaj dispozite ligjore është 

parashikuar se “Gjykata mund të shqiptojë dënim nën kufirin e paraparë me ligj apo të 

shqiptojë lloj më të butë të dënimit në rastet kur kryesi pranon fajësinë… Në raste të 

tilla, gjykata merr parasysh mendimin e prokurorit, mbrojtësit dhe palës së dëmtuar sa i 

përket zbutjes së dënimit dhe udhëzohet por, nuk detyrohet nga kufizimet e parapara në 

nenin 76 të këtij Kodi”. Kjo do të thotë gjykata ka mundësi ta zbusë dënimin në rastet 

kur i pandehuri e ka pranuar fajësinë, pasi ta dëgjojë mendimin e prokurorit, mbrojtësit 

dhe palës së dëmtuar. 

 

8. Marrja, shpallja, përpilimi dhe dorëzimi i aktgjykimit  

 

Pas veprimeve të lartcekura, atëherë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues duhet që të tërhiqet për ta marrë aktgjykimin dhe shqiptuar dënimin. 

Aktgjykimi merret dhe shpallet në emër të popullit, si dhe duhet të përmbajë të dhënat 

e parashikuara në nenin 365 të KPP. Pasi të merret aktgjykimi, gjyqtari i vetëm gjykues 

ose kryetari i trupit gjykues duhet që ta shpallë aktgjykimin, sipas nenit 366 të KPP. 

Pas shpalljes së aktgjykimit, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i 

udhëzon palët për të drejtën në ankesë. Kur shqiptohet dënim alternativ nga neni 49 i 

KPRK, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues paralajmëron të 

pandehurin për rëndësinë e dënimit dhe kushtet të cilat duhet respektuar. Gjithashtu, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues përkujton palët për detyrimet e 

tyre që, deri në përfundim të procedurës, të njoftojnë gjykatën për çdo ndryshim të 

adresës. Nëse i pandehuri është në paraburgim, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i 

trupit gjykues, duhet që të vendos lidhur me paraburgimin, duke u bazuar në nenin 367 

të KPP. Në fund, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, duhet që 

aktgjykimin ta përpilojë dhe ta dorëzojë, sipas neneve 369 dhe 370 të KPP. 

 

9. Përfundimi  

 

a) Seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin është një seancë 

në të cilën mund të vërtetohet ndonjë fakt i cili ka ndikim në caktimin e llojit 

dhe të lartësisë së dënimit. Kjo seancë mund të caktohet vetëm në rastet kur i 

pandehuri e ka pranuar fajësinë gjatë shqyrtimit fillestar dhe e njëjta mund të 

zbatohet vetëm pranë gjykatave themelore. 

 

b) Caktimi i seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin është 

fakultative, për shkak se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

pas pranimit të fajësisë në shqyrtimin fillestar, mundet edhe drejtpërdrejt të 

vazhdojë me shqiptimin e dënimit, pa caktuar fare këtë seancë. Mirëpo, edhe 

përkundër faktit që caktimi i kësaj seance nuk është e detyrueshme, ajo do të 
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duhej të caktohet në situatat kur i pandehuri e pranon fajësinë për vepra më të 

rënda penale mandej, në rastet kur faktet relevante lidhur me dënimin nuk do 

të mund të vërtetoheshin vetëm në bazë të shkresave të lëndës dhe në rastet 

tjera, kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e vlerëson të 

arsyeshme caktimin e një seance të tillë. 

 

c) Iniciativa për të caktuar këtë seancë, mund të vijë nga prokurori i shtetit, i 

pandehuri, mbrojtësi i tij, i dëmtuari, përfaqësuesi i të dëmtuarit apo edhe 

sipas detyrës zyrtare nga gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues. 

 

d) Në këtë seancë, objekt vërtetimi nuk është çdo fakt por vetëm faktet që janë 

relevante lidhur me dënimin, përkatësisht lidhur me caktimin e llojit dhe të 

lartësisë së dënimit. Gjithashtu, gjatë kësaj seance mund të dëgjohet mendimi 

i prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe palës së dëmtuar sa i përket zbutjes së 

dënimit, duke u bazuar në nenin 75 të KPRK. 

 

e) Pas përfundimit të seancës për vërtetimit të fakteve relevante lidhur me 

dënimin, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues duhet që ta 

marrë, shpallë, përpilojë aktgjykimin, i cili më pastaj iu dorëzohet palëve.  
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