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Hyrje  
   

Komisioni Këshillëdhënës për Politikë Ndëshkimore gjatë vitit 2021 ka zhvilluar 

aktivitete të një pas njëshme, që të gjitha të përqendruara në reformën e politikës 

ndëshkimore në vend. Ky raport jep një pasqyrim të përgjithshëm mbi punën dhe 

aktivitetet e këtij Komisioni. Edhepse raporti përqendrohet në vitin 2021, vlen për tu 

theksuar se përkundër kufizimeve që këtë vit dhe vitin paraprak pandemik 2020, për 

shkak të COVID-19, Komisioni ka vazhduar me aktivitete dhe angazhime të shumta si në 

platformën online ashtu edhe me takime me prezencë fizike.   

 

Edhe gjatë këtij viti Komisioni ka vazhduar bashkëpunimin e ngushtë me partnerët e vet 

strategjik, Ambasadën e SHBA në Kosovë dhe UNDP, si një shtyllë mbështetëse për 

reformën e politikës ndëshkimore në vend.  Ky bashkëpunim i ngushtë ka kulmuar në 

finalizimin e Udhëzuesit të veçantë për matjen e dënimit në veprat e korrupsionit zyrtar 

dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare në qershor 2021.  

 

Ky raport përmban një pasqyrim të aktivitetit të Komisionit gjatë këtij viti, inputet e 

pranuara nga gjyqtarë dhe prokurorë, por edhe një analizë përmbledhëse të një mostre të 

rasteve dhe mënyrën e implementimit të Udhëzuesve të Gjykatës Supreme lidhur me 

Politikën ndëshkimore.  
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I. Historik i shkurtër mbi Komisionin këshilldhënës për politikë ndëshkimore 

 

Duke parë rëndësinë dhe rolin që mund të ketë reforma e politikës ndëshkimore në vend 

në ngritjen e profesionalizmit, transparencës dhe besimit të publikut në gjyqësor, u 

paraqit nevoja edhe e themelimit të një trupe të veçantë e cila do të merrej tutje me 

zhvillimin e mëtutjeshëm të kësaj reforme por edhe monitorimin në implementimin e saj. 

Kështu në gusht 2018, u krijua Komisioni këshillëdhënës për politikë ndëshkimore, si një 

trup mbështetëse për Gjykatën Supreme me mision të veçantë, zhvillimin dhe 

monitorimin e politikës ndëshkimore në vend. Komisioni  kishte gjithashtu edhe detyrë 

sugjerimin e fushave për përmirësim në çështjen e politikës ndëshkimore. Qëllimi është 

që të kemi informata nga të gjithë akterët për të siguruar që udhëzuesit ekzistues, por 

edhe tjerët që do zhvillohen në ndërkohë, të adresojnë çështjet brengosëse dhe problemet 

në praktikën e caktimit të dënimeve në Kosovë. Materialet e përgatitura nga ky Komision, 

si rregull i paraqiten për shqyrtim dhe aprovim Mbledhjes së përgjithshme të Gjykatës 

Supreme. Gjatë vitit Komisioni ka funksionuar në përbërjen si në vijim:   

1. Enver Peci, Kryetar i Gjykatës Supreme- Kryesues i Komisionit 

2. Agron Qalaj, Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit deleguar nga 

Kryeprokurori Aleksandër Lumezi- Anëtar1  

3. Agim Maliqi, Gjyqatr në Gjykatën Supreme- anëtar 

4. Burim Ademaj, Gjykata e Apelit,  

5. Albina Shabani Rama, Kryetare e Gjykatës Themelore Prishtinë.2  

6. Enver Fejzullahu, Drejtor i Akademisë së Drejtësisë- anëtar 

7. Behar Ejupi, Kryetar i Odës së Avokatëve- anëtar. 

Komisioni do të vazhdojë me angazhimin në reformim të vazhdueshëm të politikës 

ndëshkimore.  

 
1 Kryeprokurori i Shtetit gjatë vitit 2020-21 ka deleguar në këtë Komision Prokurorin Agron Qalaj nga Zyra e 

Kryeprokurorit të Shtetit. Edhepse Prokurori Qalaj është pjesë active e këtij Komisioni, i njëjti nuk është konfirmuar 

si anëtar zyrtar, por ushtron detyrën si i deleguar i KPSH.  
2 Gjyqtarja Shabani-Rama më 14 janar 2021 ka zëvendësuar Gjyqtaren Aferdita Bytyqi e cila është emëruar gjyqtare 

në Departamentin Special të Gjykatës Themelore Prishtinë.  
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II. Aktiviteti i Komisionit këshillëdhënës për politikë ndëshkimore 

 

Siq edhe u potencua në hyrje të këtij raporti, Komisioni gjatë vitit 2021 ka qenë mjaft 

intenziv. Aktivitetet janë përqendruar në një ndërveprim më të afërt dhe më të shpeshtë 

me përfaqësues të gjyqësorit3 gjatë procesit të hartimit të Udhëzuesit të veçantë për të 

kuptuar shqetësimet, mangësitë por edhe dilemat e gjyqtarëve në trajtimin e veprave nga 

kjo kategori.  Kështu gjatë këtij procesi Komisioni ka mbajtur gjithsej 7 takime të 

pasqyruara si në tabelën vijuese:  

 

Data e takimit 

 

Gjykata/Departamenti 

Numri i 
gjyqtarëve 
pjesmarrës 

 
3 Mars 2021 

Gjykata Themelore Prishtine/ Departamenti Special 
dhe  Dep. për Krime të Rënda 

 
14 gjyqtarë 

 
5 Mars 2021 

Gjykata e Apelit /  
Dep.për Krime të Rënda dhe Dep. për të Mitur 

14 gjyqtarë 

 
11 Mars 2021 

Gjykata Themelore Gjilan /  
Dep.për Krime të Rënda dhe Dep.për të Mitur 

8 gjyqtarë 

 
12 Mars 2021 

Gjykata Themelore Ferizaj /  
Dep.për Krime të Rënda dhe Dep.për të Mitur 

5 gjyqtarë 

 
16 Mars 2021 

Gjykata Themelore  Pejë dhe Gjakovë/  
Departamenti për Krime të Rënda  

10 gjyqtarë 

 
18 Mars 2021 

Gjykata Themelore Prizren/  
Departamenti për Krime të Rënda  

5 gjyqtarë 

 
23 Mars 2021 

Gjykata Themelore Mitrovicë/  
Dep.për Krime të Rënda dhe Dep.për të Mitur 

4 gjyqtarë 

Metodologjia e tillë e konsultimet me gjyqtarë është mirëpritur nga të gjithë gjyqtarët që 

kanë marrë pjesë në këto takime. Kjo metodë është konsideruar shumë më produktive 

dhe më gjithëpërfshirëse. Si rrjedhojë e diskutimeve të shumta, Komisioni ka arritur që 

në vijim të punës së vet të adresojë edhe disa nga dilemat e ngritura nga vet gjyqtarët, 

duke pasuruar në këtë formë edhe më shumë përmbajtjen e këtij Udhëzuesi.  

 
3 Për më shumë shih edhe linkun: https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/03/03/kryetari-nis-takimet-me-gjyqtaret-e-

departamenteve-per-krime-te-renda-neper-gjykata/  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupreme.gjyqesori-rks.org%2F2021%2F03%2F03%2Fkryetari-nis-takimet-me-gjyqtaret-e-departamenteve-per-krime-te-renda-neper-gjykata%2F&data=04%7C01%7CKusariBR%40state.gov%7C5c9b2d0749684943cc9e08d9c38ebef9%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637755840142276569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QE8nDmOBafGKW02k0b4L%2FpKyGb1ZuW%2BC0zd8%2B7XLMfw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupreme.gjyqesori-rks.org%2F2021%2F03%2F03%2Fkryetari-nis-takimet-me-gjyqtaret-e-departamenteve-per-krime-te-renda-neper-gjykata%2F&data=04%7C01%7CKusariBR%40state.gov%7C5c9b2d0749684943cc9e08d9c38ebef9%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637755840142276569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QE8nDmOBafGKW02k0b4L%2FpKyGb1ZuW%2BC0zd8%2B7XLMfw%3D&reserved=0
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Në foto: Komisioni Këshillëdhënës për Politikë Ndëshkimore në takimin me gjyqtarë nga 
Departamenti Special dhe Departamenti për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore Prishtinë  
 

Përpos takimeve me akterë të ndryshëm, Komisioni ka vazhduar takimet e rregullta deri 

në finalizim të draftit të Udhëzuesit në takimin e mbajtur me 2 qershor 20214  dhe 

prezantimin e të njëjtit gjyqtarëve të Gjykatës Supreme për shqyrtim dhe miratim.  

Udhëzuesi i veçantë “Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare” është 

miratuar në mënyrë unanime nga Seanca e përgjithshme e gjyqtarëve të Gjykatës 

Supreme me 10 qershor 2021.5  Miratimin e këtij Udhëzuesi e ka përshëndetur edhe 

 
4 Për më shumë info shih linkun: https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/06/02/komisioni-per-politike-

ndeshkimore-finalizon-draft-udhezuesin-e-vecante-korrupsioni-zyrtar-dhe-veprat-penale-kunder-detyres-zyrtare/ 
 
5 https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/06/10/miratohet-udhezuesi-korrupsioni-zyrtar-dhe-veprat-penale-
kunder-detyres-zyrtare/  

https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/06/02/komisioni-per-politike-ndeshkimore-finalizon-draft-udhezuesin-e-vecante-korrupsioni-zyrtar-dhe-veprat-penale-kunder-detyres-zyrtare/
https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/06/02/komisioni-per-politike-ndeshkimore-finalizon-draft-udhezuesin-e-vecante-korrupsioni-zyrtar-dhe-veprat-penale-kunder-detyres-zyrtare/
https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/06/10/miratohet-udhezuesi-korrupsioni-zyrtar-dhe-veprat-penale-kunder-detyres-zyrtare/
https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/06/10/miratohet-udhezuesi-korrupsioni-zyrtar-dhe-veprat-penale-kunder-detyres-zyrtare/
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Ambasada e SHBA në Kosovë duke e konsideruar këtë si një hap të madh drejt luftimit 

të korrupsionit dhe duke inkurajuar të gjithë që të njëjtin ta zbatojnë në praktikë.  

 

Përveq angazhimit të vazhdueshëm në 

hartimin e këtyre Udhëzuesve, OPDAT 

si gjithnjë, edhe kësaj radhe ka siguruar 

përkthimin e këtij  udhëzuesi në gjuhën 

Serbe dhe Angleze dhe ka bërë 

shpërndarjen e 2000 kopjeve fizike për 

gjyqtarë, prokurorë, avokatë, 

Akademinë e drejtësisë dhe 

Universitetin e Prishtinës.  

 

 

Puna e Komisionit nuk ka përfunduar me miratimin e Udhëzuesit. Gjatë verës Komisioni, 

në bashkëpunim me Ambasadën e SHBA kanë filluar përgatitjet për lansimin zyrtar të 

Udhëzuesit. Më 14 shtator 20216 Komisioni  është takuar për herë të fundit lidhur për 

këtë çështje për të finaluzar përgatitjet rreth këtij lansimi, përfshirë edhe ftesat për 

mysafirë, dakordimin e agjendës dhe çështje tjera të aspektit  logjistik. Në po të njëjtin 

takim, Komisioni ka vendosur edhe fillimin e punimeve për revidimin e Udhëzuesit të 

përgjithshëm për politikë ndëshkimore të miratuar në vitin 2018 si dhe përgatitjet e 

nevojshme për hartimin e Raportit Vjetor të punës së Komisionit. 

 

 

 

 
6 https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/09/14/komisioni-per-politike-ndeshkimore-nis-punen-per-revidimin-e-
udhezuesit-te-pergjithshem/  

https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/09/14/komisioni-per-politike-ndeshkimore-nis-punen-per-revidimin-e-udhezuesit-te-pergjithshem/
https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/09/14/komisioni-per-politike-ndeshkimore-nis-punen-per-revidimin-e-udhezuesit-te-pergjithshem/
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III. Temat dhe konceptet e trajtuara në Udhëzuesin e veçantë “Korrupsioni zyrtar 

dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare”. 
 

Ky Udhëzues specifik  është kryesisht i bazuar në veprat penale sipas Kapitullit XXXIII, 

Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare sipas Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (tutje KP).7 Megjithatë, konceptet dhe parimet e përfshira në këtë 

dokument vlejnë edhe për dispozitat e tjera të këtij Kodi, të cilat i referohen 

keqpërdorimit të detyrës zyrtare, si për kodet e mëparshme penale, të cilat janë të 

zbatueshme për veprat penale të kryera në kohën kur ato kode ishin në fuqi. Ky udhëzues 

vlen edhe për legjislacionin tjetër penal të rëndësishëm për çështjet e caktimit të dënimit 

për forma të ndryshme të keqpërdorimit të detyrës zyrtare.     

 

Për dallim nga Udhëzuesi i përgjithshëm i vitit 20188, Udhëzuesi i veçantë është zgjeruar 

më në detaje rreth çështjeve me interes dhe specifikave të veprave të kësaj natyre. Gjithnjë 

duke u bazuar në dispozitat e KP, udhëzuesi zbërthen në detaje aspektet e matjes së 

dënimit duke u përqendruar në dy pika kryesore: nivelin e përgjegjësisë dhe shkallën e 

dëmit të shkaktuar.  Udhëzuesi poashtu, zbërthen në detaje rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese relevante të parapara me Kodin Penal, duke dhënë sqarime mbi format e 

ndryshme si këto rrethana mund të gjenden tek kjo kategori e veprave dhe cila mund të 

jetë pesha e tyre.  Kjo përmbajtje është e bazuar në masë të konsiderueshme në udhëzues 

të ngjashëm të zhvilluar në Britaninë e Madhe.  

 

Dalluar nga Udhëzuesi i përgjithshëm, ky Udhëzues, është zgjeruar edhe në një aspekt- 

zbërthimin e elementeve të përkufizimeve që lidhen me veprat e kësaj kategorie. E gjithë 

kjo ka dal si nevojë e adresimit të dilemave të ngritura nga gjyqtarë, prokurorë dhe akterë 

tjerë. Kështu Udhëzuesi zbërthen në detaje përkufizimin e “Personit zyrtar” të përcaktuar 

në KP duke e analizuar në ndërlidhjen e këtij përkufizimi me legjislacionin tjetër në fuqi 

 
7 Kodi Nr.06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës/Nr.2/14 janar 2019, 

Prishtinë.  
8 Udhëzuesi për politikën ndëshkimore, shkurt 2018, Miratuar nga Mbledhja e përgjithshme e Gjykatës Supreme.  
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që i referohet kësaj kategorie. Udhëzuesi, poashtu përqendrohet në një pjesë të 

konsiderueshme në disa nga elementet kryesore të veprave të kësaj kategorie por me 

theks të veçantë në konstatimin e dashjes tek këto vepra. Janë dhënë edhe shembuj nga 

praktika ndërkombëtare në sqarim të nenit 22 të KP mbi konstatimin e dashjes përmes 

rrethanave faktike. Pjesë nga ky elaborim janë marrë edhe nga punëtoria me të njëjtën 

temë “Konstatimi i dashjes” e sponsorizuar nga Dep.Amerikan i Drejtësisë (OPDAT) 

mbajtur me datat 15-16 Prill 2021, me pjesëmarrje të prokurorëve dhe gjyqtarëve nga 

SHBA.   

Në foto: Komisioni Këshillëdhënës për Politikë Ndëshkimore në takimin e datës 14 shtator 2021  
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IV. Lansimi i Udhëzuesit të veçantë “Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër 

detyrës zyrtare” 
 

Më datë 23 shtator 2021 – Kryetari i Gjykatës Supreme dhe njëherësh edhe Kryesues i 

Komisionit z.Enver Peci, në praninë e mysafirëve të nderuar nga institucione të ndryshme 

vendore dhe ndërkombëtare bëri lansimin zyrtar të Udhëzuesit të veçantë “Korrupsioni 

zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare”.9 Me një fjalë rasti para të pranishmëve, 

Kryetari Peci e ka cilësuar këtë Udhëzues si “një çelës të artë për profesionistët e sistemit 

të drejtësisë, pasi, zbatimi i tij lehtëson vendosjen e rasteve me drejtësi.” 

Ky lansim u mundësua falë mbështetjes, edhe kësaj radhe, të Ambasadës së SHBA, 

respektivisht Departamentit Amerikan të Drejtësisë, zyrën e OPDAT në Kosovë. Për 

shkak të kufizimeve në fuqi për parandalimin dhe mbrojtjen nga COVID_19, lansimi u 

përcoll me pjesëmarrje të kufizuar fizike ndërkaq për këtë qëllim u mundësuar edhe 

shfaqja në Livestream duke mundësuar përcjelljen nga audienca e gjerë.   

 
9 https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/09/23/gjykata-supreme-lanson-udhezuesin-korrupsioni-
zyrtar-dhe-veprat-penale-kunder-detyres-zyrtare/ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupreme.gjyqesori-rks.org%2F2021%2F09%2F23%2Fgjykata-supreme-lanson-udhezuesin-korrupsioni-zyrtar-dhe-veprat-penale-kunder-detyres-zyrtare%2F&data=04%7C01%7CKusariBR%40state.gov%7C5c9b2d0749684943cc9e08d9c38ebef9%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637755840142276569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=f4qt%2Fe8qRYMwMVV8Q78tFejukSNG%2BQ3zaqwPEz8hEng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupreme.gjyqesori-rks.org%2F2021%2F09%2F23%2Fgjykata-supreme-lanson-udhezuesin-korrupsioni-zyrtar-dhe-veprat-penale-kunder-detyres-zyrtare%2F&data=04%7C01%7CKusariBR%40state.gov%7C5c9b2d0749684943cc9e08d9c38ebef9%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637755840142276569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=f4qt%2Fe8qRYMwMVV8Q78tFejukSNG%2BQ3zaqwPEz8hEng%3D&reserved=0
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Në këtë ceremoni, fjalë rasti kanë prezantuar edhe i ngarkuari me punë të Ambasadorit 

të SHBA-së në Kosovë, z.Nicolas Giacobbe, Ministrja e Drejtësisë znj.Albulena Haxhiu 

dhe Zëv.Kryesuesi i KGJK, z.Qerim Ademaj. , theksoi mes tjerash, se “Vetëm përmes 

zbatimit të udhëzuesit për politikë ndëshkimore, mundësohet që zyrtarët e korruptuar qeveritarë 

dhe korruptuesit – pa marrë parasysh sa me ndikim – të përballen vazhdimisht me ndëshkime të 

rrepta. Udhëzuesi për politikë ndëshkimore në rastet e korrupsionit do t’ju ndihmojë të bëni të 

njëjtën gjë”. Giacobbe, bëri thirrje që çdo gjykatës ta shfrytëzojë këtë udhëzues. 

Para të pranishmëve, fjalë rasti ka prezantuar edhe Ministrja e Drejtësisë, Albulena 

Haxhiu, e cila ka vlerësuar punën në hartimin e Udhëzuesi. t, duke pohuar mes tjerash 

se “si ministre e Drejtësisë do të angazhohem fuqishëm që brenda kompetencave t’i 

fuqizojmë institucionet e drejtësisë, në luftën e tyre ndaj krimit të organizuar dhe 

korrupsionit, edhe përmes projekt – ligjeve, përmes udhëzimeve të ndryshme apo akteve 

nënligjore, por edhe përmes buxhetit”. 

Në po të njëjtën ditë10, Kryetari i Gjykatës Supreme dhe njëherit edhe Kryesues i 

Komisionit z.Enver Peci, në shenjë mirënjohje, për kontributin e tyre në hartimin e 

Udhëzuesve të Gjykatës Supreme për Politikën Ndëshkimore, u ndau certifikata 

mirënjohjeje për ekspertët ligjor të Ambasadës Amerikane, Constantine Soupios dhe 

Benina Kusari.  

 

 

 

 

 

 

 
Në foto: Kryetari Enver Peci duke prezantuar Mirënjohje për z.Constantine Soupios dhe znj.Benina 

Kusari 

 
10https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/09/24/kryetari-i-gjykates-supreme-nderon-me-mirenjohje-

ekspertet-e-ambasades-amerikane-per-kontributin-ne-politiken-ndeshkimore/  

 

https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/09/24/kryetari-i-gjykates-supreme-nderon-me-mirenjohje-ekspertet-e-ambasades-amerikane-per-kontributin-ne-politiken-ndeshkimore/
https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/09/24/kryetari-i-gjykates-supreme-nderon-me-mirenjohje-ekspertet-e-ambasades-amerikane-per-kontributin-ne-politiken-ndeshkimore/
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V. Rezultatet e anketës me gjyqtarë nga departamenti i krimeve të rënda mbi 

procesin e zhvillimit të Udhëzuesit të veçantë  
 

Menjëherë pas miratimit të Udhëzuesit të veçantë, Komisioni, në muajin qershor ka 

zhvilluar edhe një anketë me gjyqtarë për të marrë përshtypjet e tyre mbi metodologjinë 

e hartimit të këtij udhëzuesi përmes konsultimeve, formatin por edhe sa janë të kënaqur 

me temat e trajtuara me këtë Udhëzues. Pjesëmarrës në këtë anketë ishin 33 gjyqtarë të 

Departamentit për Krime të rënda.  

Gjithnjë sipas përgjigjeve të dhëna në këtë anketë gjyqtarët janë përgjigjur si në vijim:  

- Në pyetjen se  cili ishte mendimi i të anketuarve rreth procesit të hartimit të këtij 

Udhëzuesi, përgjigjet kanë rezultuar si në vijim:  

o 90% e të anketuarve janë përgjigjur se ky ishte një proces i duhur pasi mundëson 

ngritjen e çështjeve dhe dilemave të cilat më pas Gjykata Supreme mund ti 

qartësojë.  

o 9% e pjesëmarrësve të kësaj ankete kanë konsideruar se Gjykata Supreme ka 

përgjegjësinë e hartimit dhe miratimit të këtyre udhëzuesve dhe se konsultimet 

paraprake janë të panevojshme.  

 

- Në pyetjen tjetër se cili ishte mendimi i të anketuarve rreth përmbajtjes së 

Udhëzuesit,  përgjigjet kanë rezultuar si në vijim:  

o 75% e të anketuarve janë përgjigjur se është shumë i qëlluar dhe zgjidh shumë 

dilema të ngritura.  

o 12% e të anketuarve kanë konsideruar Udhëzuesin shumë të zgjeruar dhe se nuk 

adreson dilemat në punën praktike, ndërkaq 

o 18% e të anketuarve nuk kanë pasur mendim pasi kanë konsideruar se kanë nevojë 

për ta studiuar më në detaje.  
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- Në pyetjen se sipas pjesëmarrësve të anketës sa do të kenë të njëjtit mundësi të 

zbatojnë në praktikë parimet e këtij Udhëzuesi,  përgjigjet kanë rezultuar si në vijim:  

o 48% e të anketuarve janë përgjigjur se do e zbatojnë në vazhdimësi.  

o 48% e të anketuarve kanë deklaruar se do mundohen ta zbatojnë në praktikë, 

ndërkaq 

o 1% e të anketuarve kanë konsideruar se zbatimi i tij praktik do jetë i vështirë.   

 

- Në pyetjen drejtuar pjesëmarrësve nëse konsiderojnë se zbatimi adekuat i këtij 

Udhëzuesi mund të ndikojë në ngritjen e besimit të p8ublikut në sistemin e 

drejtësisë, përgjigjet kanë rezultuar si në vijim:  

o 75% e të anketuarve janë përgjigjur se gjithsesi se do të ndikojë.  

o 21% e të anketuarve janë përgjigjur se mund të ndikojë deri dikund, ndërkaq 

o 1% e të anketuarve kanë konsideruar se zbatimi i tij fare nuk do të ketë ndikim në 

ngritjen e besimit.   

 

 

VI. Kontributi i Akademisë së Drejtësisë në trajnimin e profesionistëve ligjorë në 

politikën ndëshkimore 
 

Akademia e Drejtësisë ka një rol shumë me rëndësi në implementimin sa më të gjerë të 

reformës në politikën ndëshkimore. Gjatë këtij viti aktivitetet e Akademisë në këtë fushë 

kanë qenë si në vijim:  

-  Programi i  Vazhdueshëm 

Me datë  24  Nëntor 2021, mbështetur nga OSBE është zhvilluar  trajnim gjysmë ditor me 

temë  “Politikat ndëshkimore”. Përfitues nga ky trajnim ishin gjyqtarë nga regjioni  

Mitrovicës, Prishtinës dhe Gjilanit.  
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Në datat 20 -22 Dhjetor 2021, me mbështetjen e OSBE në Pejë është realizuar punëtoria 

me temë: “Unifikimi i praktikës gjyqësore në çështjet penale”. Pjesmarrës të kësaj 

punëtorie ishin gjyqtarë nga regjinet e ndryshme.  

-   Programi Fillestar me gjyqtarët e sapo emëruar të gjeneratës së VIII 

Në datat 19, 22 dhe 23 Nëntor 2021, në Akademinë e Drejtësisë janë realizuar katër sesione 

trajnuese nga nën moduli “Udhëzuesi për politikën ndëshkimore” ku përfitues ishin 24 

gjyqtarët nga gjenerata e VIII.  

Duke ndjekur risitë në këtë fushë, përpos trajnimeve e tryezave me gjyqtarë, me rastin e 

miratimit të Udhëzimit të Kryeprokurorit të Shtetit për Rolin e prokurorit në matjen e 

dënimit, Akademia në bashkëpunim me Ambasadën e SHBA dhe Zyrën e 

Kryeprokurorit të Shtetit, ka mbajtur tre tryeza me prokurorë të të gjitha niveleve për t’i 

familjarizuar të njëjtit me obligimet e tyre sipas këtij udhëzuesi. Për shkak të gjendjes me 

Pandeminë Covid-19, tryezat janë zhvilluar në formën virtuale dhe atë si në vijim:  

-Me datë 30 Prill 2021- me pjesmarrjen e 19 prokurorëve nga prokuroritë themelore të 

Gjilanit dhe Ferizajit.  

-Me datë 7 Maj 2021 – me pjesmarrjen e 12 prokurorëve nga PSRK dhe Prokuroria e 

Apelit.  

-Me datë 21 Maj 2021- me pjesmarrjen e 35 prokurorëve nga prokuroritë themelore të 

Pejës, Prishtinës, Mitrovicës dhe Gjakovës.  

Edhe në vitin 2022, Akademia ka paraparë mbajtjen e vazhdimin e mbajtjes së tryezave 

me po të njëjtën temë “Politika ndëshkimore dhe zbatimi i udhëzuesit”. Një sfidë si gjatë 

vitit 2020 poashtu edhe 2021 ka vazhduar të jetë përhapja e COVID-19 ku ka 

pamundësuar mbajtjen e puëntorive praktike në këtë fushë për të qenë këto trajnime sa 

më efikase.  
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VII. Bashkëpunimi me shoqërinë civile 
 

Gjatë vitit 2021, Komisioni ka vazhduar angazhimin dhe bashkëpunimin me shoqërinë 

civile të fokusuar në monitorimin e sistemit të drejtësisë. Duke vlerësuar kontributin dhe 

vlerën që sjell monitorimi i shoqërisë civile, Komisioni, gjatë punës në hartimin e 

Udhëzuesit të veçantë është takuar edhe me përfaqësues të shoqërisë civile, më saktësisht 

IKD dhe GLSP për të marr edhe inputet nga ana e tyre mbi draftin e këtij Udhëzuesi, 

fushat që kanë nevojë për tu adresuar apo zgjeruar më shumë dhe përgjithësisht 

përshtypjen e tyre lidhur me temat e elaboruara në këtë Udhëzues.  Pas këtij takimi, IKD 

dhe GLSP kanë dorëzuar komentet dhe sygjerimet e tyre me shkrim. Të njëjtat janë 

shqyrtuar dhe trajtuar me kujdes nga ana e Komisionit dhe përshtatshmërish janë 

përfshirë edhe në dokumentin final.  

Duke parë rritjen e interesimit të shoqërisë civile në monitorimin e zbatimit të politikës 

ndëshkimore në vend, Kryetari i Gjykatës Supreme, në bashkëpunim me Ambasadën e 

SHBA, zyrën e OPDAT në Kosovë, me datë 16 dhjetor 2021 ka organizuar një tryezë 

diskutimi duke ftuar përfaqësues të gjitha organizatave jo-qeveritare të cilat merren me 

monitorimin e sistemit të drejtësisë.11 Pjesëmarrës në këtë takim përpos anëtarëve të 

Komisionit për Politikë Ndëshkimore ishin edhe përfaqësues nga: BIRN, GLSP, ROLAG, 

CLARD dhe ATRC.  

 

Për përfaqësuesit e shoqërisë civile u dhanë disa rekomandime mbi mënyrën më efikase 

të monitorimit të politikës ndëshkimore në vend dhe u parashtrua kërkesa që të njëjtit të 

bashkëpunojnë më afër me Komisionin për të ngritur zbatimin e kësaj reforme.  

ePërfaqësuesit e shoqërisë civile në këtë takim theksuan nevojën që të forcohen 

mekanizmat që detyrojnë gjyqtarët të zbatojnë udhëzuesit e Gjykatës Supreme duke 

ndërlidhur këtë me vlerësimin e performancës së tyre dhe me zbatimin e masave ligjore, 

ndërkaq në të ardhmen, udhëzuesit të bëhen të detyrueshëm. Vërejtja e tyre ishte në 

 
11 https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/12/16/komisioni-konsultativ-per-politike-ndeshkimore-diskutoi-me-
shoqerine-civile-per-reformen-ne-kete-politike/  

https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/12/16/komisioni-konsultativ-per-politike-ndeshkimore-diskutoi-me-shoqerine-civile-per-reformen-ne-kete-politike/
https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/12/16/komisioni-konsultativ-per-politike-ndeshkimore-diskutoi-me-shoqerine-civile-per-reformen-ne-kete-politike/
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dënimet e shqiptuara me kusht e të paarsyetuara, mos-arsyetimin e rrethanave rënduese 

dhe lehtësuese. Në vlerësimin e tyre përfaqësuesit prezent e konsideruan këtë tryezë 

mjaft të dobishme edhe për punën e tyre të mëtutjeshme.  

                

Foto nga takimi i Komisionit me përfaqësues të shoqërisë civile, 16 dhjetor 2021 

 

 

VIII. Angazhimi me Universitetin e Prishtinës dhe shtrirja e reformës së politikën 

ndëshkimore në studimet universitare 

 

Me qëllim që studentët sa më herët të ekspozohen ndaj reformës së politikës ndëshkimore 

është konsideruar si i domosdoshëm edhe familjarizimi i studentëve, por edhe stafit 

akademik me angazhimin e Gjykatës Supreme në reformën e politikës ndëshkimore. 

Kështu gjatë vitit 2021, Komisioni, respektivisht Kryetari Peci ka mbajtur një sërë 

aktivitetesh në frymën e rritjes së bashkëpunimit me Universitetin “Hasan Prishtina”, 

respektivisht Fakultetin Juridik pranë këtij Universiteti.  

Si fillim, më 4 mars, Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, ka mbajtur një ligjëratë 

online për studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, me temën “Roli dhe 

përgjegjësitë e Gjykatës Supreme” me pjesëmarrjen e rreth 100 studentëve të këtij 
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fakulteti. Politika ndëshkimore ishte një nga temat e shumta të prezantuara gjatë kësaj 

ligjërate.  

Me datë 13 tetor 2021 Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci ne cilësinë e Kryesuesit te 

Komisionit Konsultativ për Politikën Ndëshkimore, bashkë me përfaqësues të 

Ambasadës Amerikane kanë zhvilluar një takim me Dekanin e Fakultetit Juridik të 

Universitetit të Prishtinës, Avni Puka, për të diskutuar mënyrat e bashkëpunimit mes 

dy institucioneve, me fokus në politikën ndëshkimore.12Pas këtij takimi fillestar, dhe 

sipas dakordimit me Dekanin Puka, me datë 30 nëntor 2021 është mbajtur takim me 

profesorë të Fakultetit Juridik, të Universitetit të Prishtinës, katedra penale.13  Me këtë 

angazhim, synohet të arrihen përfshirja e reformës së politikës ndëshkimore si pjesë e 

kurrikulës. Është konsideruar me shumë interes të punohet në atë drejtim që edhe stafi 

akademik në fakultetet juridike të ketë një angazhim të shtuar për të përcjellur reformën 

në këtë politikë. Është jo e drejtë që juristët për here të pare të ballafaqohen me këtë 

reformë pasi të bëhen gjyqtarë, prokurorë apo avokatë. 

Foto nga takimi i Kryetarit Peci dhe përfaqësuesve të Ambasadës Amerikane me profesorët e katedrës penale 
të Fakultetit Juridik, 30 nëntor 2021 

 
12 https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/10/13/politika-ndeshkimore-ne-fokus-te-takimit-mes-kryetarit-te-
gjykates-supreme-dhe-dekanit-te-fakultetit-juridik/  
13 https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/11/30/profesoret-e-fakultetit-juridik-te-gatshem-te-japin-kontributin-e-
tyre-per-politiken-ndeshkimore-ne-kosove/  

https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/10/13/politika-ndeshkimore-ne-fokus-te-takimit-mes-kryetarit-te-gjykates-supreme-dhe-dekanit-te-fakultetit-juridik/
https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/10/13/politika-ndeshkimore-ne-fokus-te-takimit-mes-kryetarit-te-gjykates-supreme-dhe-dekanit-te-fakultetit-juridik/
https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/11/30/profesoret-e-fakultetit-juridik-te-gatshem-te-japin-kontributin-e-tyre-per-politiken-ndeshkimore-ne-kosove/
https://supreme.gjyqesori-rks.org/2021/11/30/profesoret-e-fakultetit-juridik-te-gatshem-te-japin-kontributin-e-tyre-per-politiken-ndeshkimore-ne-kosove/
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Duke qenë se politika ndëshkimore është temë që prek shumë lëndë të cilat tashmë 

ligjërohen në kuadër të fakulteteve juridike është sugjeruar që profesorët këtë temë ta 

inkorporojnë në kuadër të syllabusit të tyre. Një propozim i tillë është mirëpritur nga 

profesorët e Katetrës Penale të Fakultetit Juridik, të cilët kanë shprehur gadishmërinë për 

një angazhim të tillë. Kryetari Peci dhe Ambasada Amerikane, poashtu kanë ofruar 

ndihmën dhe kontributin e tyre në këtë aspekt. Duke qenë temë e re shumë student të 

këtij fakulteti mund të shfaqin interesim për hulumtim në këtë fushë. Shumë fakultete në 

vendet ku zbatohen udhëzues për politikë ndëshkimore, e kanë këtë si lëndë zgjedhore.  

 

Një temë tjetër diskutimi ishte edhe angazhimi i profesorëve në reformë në të ardhmen. 

Në vendet e zhvilluara, akademikët janë gjithnjë pjesë e reformave të tilla dhe Kosova 

nuk bën përjashtim. Roli i profesorëve do të ishte në zhvillimin e hulumtimeve dhe ideve 

konkrete mbi fushat ku duhen bërë përmirësime. Kjo do të ishte ndihmesë mjaft e madhe 

për Komisionin dhe Gjykatën Supreme në reformat e ardhshme.  

 

 

IX. Angazhimi për një rol të shtuar të prokurorit në matjen e dënimit 
 

Në sistemin akuzator prokurori i shtetit luan një rol 

jashtëzakonisht të rëndësishëm në përmirësimin e 

politikës ndëshkimore në vend. Gjatë punës së 

vazhdueshme të Komisionin Këshillëdhënës për Politikë 

Ndëshkimore, është konstatuar edhe domosdoshmëria 

për  një angazhim më aktiv të prokurorëve gjatë 

procedurës penale dhe sidomos për të kontribuar matjes 

së drejtë të dënimit.  

Duke qenë se prokurori i shtetit tashmë është i 

përfaqësuar në Komision përmes Kryeprokurorit të 

Shtetit, është ndërmarrë iniciativa e përgatitjes së 
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udhëzimeve për prokurorë në këtë fushë. Kështu, me ndihmën e Ambasadës së SHBA, 

Zyra e OPDAT në Kosovë, është hartuar një “Udhëzim mbi rolin dhe kontributin e 

prokurorit të shtetit në matjen e dënimit”. Miratimi i këtij Udhëzimi është bërë i ditur në 

Konferencën vjetore të prokurorit të shtetit mbajtur në Janar 2021. Ky Udhëzim gjen 

mbështetje në Nenin 11 par.5 i Ligjit për Prokurorin e Shtetit.  

Udhëzimi ka dy qëllime:  

Të udhëzohen prokurorët se të njëjtit janë të obliguar të përcjellin reformën e politikës 

ndëshkimore në vend sipas Udhëzuesve të miratuar nga Gjykata Supreme duke filluar 

nga vitit 2018.  

Të udhëzohen prokurorët mbi obligimet e tyre përgjatë fazave të ndryshme të 

procedurës Penale. Udhëzimi zgjerohet me detaje e shembuj konkret mbi obligimet 

dhe rolin e prokurorit në këtë aspekt sipas vet dispozitave të Kodit të procedurës 

penale.  

Përmes këtij Udhëzimi synohet që prokurori si palë në procedurë të angazhohet aktivisht 

në sigurimin e të dhënave të mjaftueshme për gjykatën të cilat do i ndihmojnë më pas 

gjykatës në marrjen e vendimit adekuat mbi dënimin.  

 

 

 

X. Revidimi i Udhëzuesit të përgjithshëm 

 

Në frymën e ndryshimeve të KP të vitit 2019 dhe në pritje të ndryshimeve në Kodin e 

Procedurës Penale, Komisioni ka vendosur që të fillojë me procesin e revidimit të 

Udhëzuesit të përgjithshëm mbi politikën ndëshkimore të vitit 2018.  

Përpos diskutimeve të vet Komisionit mbi fushat në të cilat duhen bërë ndryshime, 

Komisioni ka zhvilluar edhe anketë me gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë për të marrë 

inpute nga ta. 
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Në anketën me gjyqtarë kanë marrë pjesë gjithsejt 20 gjyqtarë nga Departamenti i krimeve 

të rënda, ndërkaq në një anketë tjetër të përbashkët për prokurorë dhe avokatë kanë 

marrë pjesë 8 prokurorë dhe 28 avokatë. 

Më poshtë po japim një pasqyrim të përgjigjeve në disa nga pyetjet e parashtruara në këto 

anketa:  

- Në pyetjen se  sa keni pasur mundësinë ta zbatoni në praktikë Udhëzuesin e 

përgjithshëm përgjigjet ishin si në vijim: 

o 75% e gjyqtarëve dhe 33% e avokatëve/prokurorëve kanë deklaruar se e zbatojnë 

në vazhdimësi.  

o 25% e gjyqtarëve dhe 39% e avokatëve/prokurorëve kanë deklaruar se e aplikojnë 

rrallë herë; 

o 28% e avokatëve/prokuroëve janë përgjigjur se nuk e kanë zbatuar asnjëherë.  

- Në pyetjen nëse kanë hasur në vështriësi në zbatim dhe cilat janë ato vështirësi 

përgjigjet kanë qenë të ndryshme. Edhepse një numër i konsiderueshëm i 

pjesmarrësve në anketë kanë deklaruar se nuk kanë hasur në vështirësi në zbatim, 

megjithatë ka pasur të tillë pjesmarrës të cilët kanë pasuyruar mendimin e tyre rreth 

kësaj pyetje. Të njëjtat janë shumë me rëndësi pasi i mundësojnë Komisionit të kenë 

në një pasqyrë më të qartë mbi fushat në të cilat do duhej përqendruar edhe gjatë 

revidimit. Më poshtë do japim disa nga përgjigjet më dominuese në anketë:  

o  Zbatimi i Udhëzuesit do të jetë më i vështirë kur gjykohet në trup gjykues sesa 

kur gjykohet si gjyqtar individual.  

o Në disa vende Udhëzuesi është shumë i përgjithësuar dhe nuk është konkret.  

o Interpretimet e Udhëzuesit shpesh janë të paqarta dhe në disa pjesë përmban 

terminologji jo-adekuate.  

o Vështirësitë janë evidente pasi duhet më shumë kohë për të praktikuar pasi është 

praktikë e re.  

o Tek rrethanat lehtësuese. 
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o Po kam hasur në vështirësi sidomos kur kemi parasysh praktikat e deritanishme 

të lartësisë së dënimit për disa vepra penale që kryesisht është shqiptuar dënim 

me gjobë ose me kusht.  

 

- Në pyetjen drejtuar pjesëmarrësve nëse konsiderojnë se do duhej ndryshuar 

metodologjia e hartimit  apo formati i Udhëzuesit të përgjithshëm, 90% e gjyqtarëve 

dhe 71% e prokurorëve/avokatëve janë përgjigjur me Jo.    

Revidimi i Udhëzuesit të përgjithshëm është parë i domosdoshëm jo vetëm në bazë të 

vlerësimit të të anketuarve por edhe nga vet vlerësimi i Komisionit. Bazuar në analizën e 

Komisionit, duke pasur parasysh ndryshimet në legjislacion por edhe ndryshimet e 

pritura, Komisioni ka konkluduar se përveq disa nga çështjet e ngritura nga të anketuarit, 

revidimi do të përqendrohet në fushat si në vijim: 

- Shtimin në tabelën në aneks të dënimeve të reja të parapara me KP të ri, të cilat nuk 

kanë qenë në kodin e mëparshëm.  

- Shtimin e rrethanës rënduese “Marrëdhënie familjare” sipas ndryshimeve të KP të 

vitit 2019, përkatësisht në nenin 70 par.2.14 dhe sqarimet përcjellëse rreth kësaj 

rrethane.  

- Dënimet plotësuerse sipas neneve 62 dhe 63 të KP.  

- Raste nga praktika vendore dhe ndërkombëtare përqendruar në veqanti në aspekte të 

matjes së dënimit dhe konstatimit të elementit të dashjes sipas rrethanave faktike në 

veprat e ndryshme.   

- Zbërthim shtesë mbi çështjen e arsyetimit të vendimeve.  

- Qartësim sipas nevojës i pjesëve tashmë të zbërthyera në këtë Udhëzues apo edhe 

pjesëve që ka nevojë të sqarohen sipas dilemave që janë ngritur dhe mund të ngriten 

në ndërkohë.  

- Për fund, një pjesë e këtij revidimi do ti kushtohet edhe “Seancës mbi caktimin e 

dënimit” në pritje të ndryshimit të Kodit të procedurës penale dhe në varësi se si ky 

nen do të miratohet përfundimisht nga Parlamenti i Kosovës. Kjo pjesë konsiderohet 
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të jetë shumë me rëndësi si udhëzime për sistemin e drejtësisë në përgjithësi dhe palët 

tjera në këtë proces, duke pasur parasysh se paraqitet si proces i ri.  

-  

 

XI. Analizë e vendimmarrjes në aktgjykimet nga Kapitulli XXXIII  

 

Me rastin e përpilimit të këtij raporti dhe duke dashur që të kemi një analizë sa më të 

paanashme, Komisioni ka vendosur që të përfshijë në këtë raport edhe disa pjesë kyqe 

nga raporti i monitorimit të politikës ndëshkimore nga shoqëria civile, më saktësisht nga 

Organizata ROLAG.14 Analiza e mëposhtme është nxjerr nga rishikimi i 140 aktgjykimeve 

të publikuara dhe ka në fokus  shqyrtimin e rrethanave rënduese dhe lehtësuese të 

aplikuara në këto aktgjykime. Analiza më tutje konsiston në rishikimin e dënimit 

kundrejt udhëzuesit për politikë ndëshkimore për veprat penale të parapara në kapitullin 

e korrupsionit zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare duke u tentuar të vihet 

në pah shkalla e zbatimit të Udhëzuesit si dhe të merret për bazë në rastet kur Komisionin 

Konsultativ për politikë ndëshkimore vendos për të rishikuar parametrat ndëshkimorë. 

Nga totali i aktgjykimeve 140, 100 aktgjykime kane qenë dënuese derisa 40 aktgjykime 

kanë qenë liruese. Për qëllim të monitorimit të Udhëzuesit, kjo analizë është përqendruar 

vetëm në aktgjykimet dënuese dhe atë vetëm tek dënimet me burg. Sipas kësaj analize 

rezulton se përdorimi i rrethanave lehtësuese kundrejt atyre rënduese është shumë më i 

shprehur por që në të dyja rastet rrallë apo fare të elaboruar. 

 

A. Rrethanat lehtësuese 

 

Kodi Penal parasheh disa rrethana lehtësuese për qëllim të matjes së dënimit.  Duke 

marrë parasysh se Kodi Penal, ndonëse jo ne mënyre shteruese, i përcakton disa rrethana 

 
14 ROLAG mbështetet nga zyra e UNDP-së në Kosovë. Kjo organizatë bën monitorimin e aktgjykimeve te çështjeve 

gjyqësore të gjykuara nga gjykatat themelore për veprat penale nga Kapitulli XXXIII i Kodit Penal për Korrupsionin 

Zyrtar dhe Veprat Penale Kundër Detyrës Zyrtare.  
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lehtësuese, studimi tregon se në të shumtën e rasteve rrethanat e përmendura nuk mund 

të ndërlidhen të gjitha me ndonjë nga rrethanat e cekura ne KP. Psh, derisa rrethanat “i 

pagjykuar më parë”, “Mbajtës i familjes” dhe “Kushte të vështira ekonomike” mund te 

ndërlidhen me rrethanën lehtësuese “rrethanat personale dhe karakteri i personit të 

dënuar”, te tjera rrethana ka qenë vështirë te grupohen apo ndërlidhen me ndonjë 

rrethane specifike të paraparë me KP. Për me tepër, rrethanat si “pendim”, “kushte te 

vështira ekonomike” apo “Zotimi për mos përsëritje te veprës” në disa raste rezultojnë të 

jenë fare të përafërta me specifikat dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale. 

Gjatë analizës, ROLAG ka gjetur se rrethanat me te shpeshta qe janë përdorur nga gjykata 

janë si ne vijim: 

Rrethana lehtësuese Shpeshtësia e përdorimit 
te kësaj rrethane 

I pagjykuar më parë 53 

Sjellje korrekte gjatë gjykimit 52 

Pranim I fajësisë 52 

Mbajtës I familjes 36 

Pendim 34 

Kushte të vështira ekonomike 30 

Zotimi për mos përsëritje te veprës 20 

 

 

B. Rrethanat rënduese 
 

Sa i përket rrethanave rënduese, tabela në vijim tregon se cilat prej tyre kanë qenë më se 

shumti të përdorura. Edhe për këtë pjese vlen gjetja se rrethanat vetëm janë cekur, por qe 

nuk janë shoqëruar me ndonjë elaborim të detajuar se pse një rrethanë e tillë ekziston dhe 

si ajo rrethanë ndikon në matje te dënimit. 

 

 

 

 

 

Rrethana renduese  Shpeshtësia e përdorimit te 
kësaj rrethane 

Rrezikshmëria penale/shoqërore e veprës 25 

Shkalla e përgjegjësisë penale 21 

Precedent penal 8 

Shkelja e detyrës zyrtare 7 
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Çka vlen të ceket këtu se deri sa tek rrethanat lehtësuese kemi pak a shume një qartësi se 

cilat përbëjnë rrethana lehtësuese, këtu duket se kemi një dyfishim të rrethanave 

lehtësuese edhe elementeve të veprës penale, siç është rasti me “shkelje të detyrës 

zyrtare”. 

 

 

 

XII.Analizë e vendimmarrjes në aktgjykimet të natyrave të ndryshme   

 

Për të bërë një analizë sa më të përgjithshme mbi mënyrën e vendimmarrjes së gjykatave, 

me theks në matjen e dënimit dhe përdorimin e rrethanave lèhtësuese dhe rënduese, 

Komisioni me mbështetjen e Ambasadës së  SHBA, Zyra e OPDAT në Kosovë ka 

analizuar edhe një numër aktgjykimesh të gjykatave në tërë Kosovën për të kuptuar nëse 

kemi njëtrajtshmëri në aplikimin e këtyre rrethanave apo nëse ato ndryshojnënga njëra 

kategori në tjetrën.  

Analiza e mëposhtme bazohet në shqyrtimin e 60 aktgjykimeve dënuese për veprat 

penale nga kapitujt si në vijim:  

- Veprat penale kundër jetës dhe trupit;  

- Veprat penale kundër integritetit seksual; 

- Veprat penale të narkotikëve;  

- Veprat penale kundër pasurisë; 

Veprat penale në aktgjykimet e analizuara kanë qenë të kualifikuara sipas Kodit të 

përkohshëm penal të Kosovës dhe kodeve penale tëviteve 2012 dhe 2019.   
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Si mostër më e madhe për analizë janë marrë veprat penale të lëndimit të lehtë dhe 

lëndimit të rëndë trupor , për çfarë edhe analiza e rrethanave lehtësusese e rënduese do 

të jetë e veçuar për këto vepra, për dallim prej aktgjykimet për veprat tjera brenda  të të 

njëjtave kategori si më sipër  të cilat kanë qenë më të pakta në numër.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikoni i mësipërm paraqet në përqindje llojet e dënimeve të shqiptuara për 

aktgjykimet e analizuara.  

- Sa i përket gjobave të shqiptuara lartësia e tyre është nga 150-2000€.  
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- Sa i përket dënimeve me burgim efektiv, lartësia e dënimeve është nga 30 ditë deri në 

burgim të përjetshëm për veprën penale të vrasjes së rëndë.  

- Në asnjërin nga aktgjykimet e analizuara gjykata nuk ka caktuar dëmshpërblimin për 

palën e dëmtuar duke referuar për këtë palën e dëmtuar në kontect civil. Vetëm në 

një rast të vjedhjes kryesi ka bërë kompenzimin e palës paraprakisht dhe gjykata këtë 

e ka vlerësuar si rrethanë lehtësuese me rastin e matjes së dënimit.  

- Sa i përket konfiskimit, tek të gjitha aktgjykimet e analizuara kemi hasur vetëm në 

konfiskim të armëve dhe substancave narkotike. 

 

A. Rrethanat lehtësuese 
 

Tabela dhe grafikoni i mëposhtëm pasqyrojnë në detaje faktorët, llojin dhe numrin e 

rrethanave lehtësuese të marra parasysh nga gjykatat me rastin e matjes së dënimit. 

Duket se në 41 raste gjykata me rastin e matjes së dënimit ka vënë theksin në Pranimin e 

fajësisë nga ana e kryesit. Ajo që vlen të theksohet është se në 11 nga këto lëndë gjykata 

Rrethanat lehtesuese te 

perdorura ne rastet e 

analizuara

Lëndimi i 

lehtë 

trupor

Lëndimi 

i rëndë 

trupor

Vrasja dhe v.p. 

tjera kunder 

integritetit 

trupor

V.p. kunder 

integritetit 

seksual

V.p. 

kunder 

pasurise

V.p. te 

narkotikeve

V.p.te 

armeve
Total

Pranimi I fajësisë 9 8 5 3 8 6 2 41

Pendimi - Kërkim falja 5 8 3 1 1 3 1 22

Premtimi për mos-përsëritje të veprës 

penale 4 7 2 2 1 3 19

Jo I dënuar më parë 3 3 3 2 4 2 17

Mosha e re 6 4 1 2 1 1 1 16

Prind I fëmijëve 2 2 3 1 8

Sjellje korrekte 9 3 4 1 2 19

Mbajtës I familjës 5 1 1 7

Pajtimi me palën e dëmtuar 8 2 10

Pa ndonjë qëllim tendecioz 1 1

I pandehuri ka pasur aftësi te zvogëluar 

mendore 1 1

I martuar 1 1

Gjendjës së varfër ekonomike 6 1 2 1 10

Pensionist 1 1

Mos bashkangjitja e të dëmtuares në 

ndjekjen penale 1 1

Gjatë kohës së gjykimit është punësuar 

dhe ka kontribuarr ne shoqëri 1 1

Kerkim falje nga e demtuara 1 1

Provokimi nga e demtuara 1 1

52 49 12 21 17 18 8 177
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ka shqiptuar dënim me burgim efektiv nga 30 ditë deri në burgim të përjetshëm 

përkundër ekzistimit të një numër të rrethanave lehtësuese. Veprat e tilla për të cilat është 

pranuar fajësia dhe gjykata megjithatë ka shqiptuar dënim me burgim përfshijnë 

lëndimet e rënda trupore (4 lëndë), vjedhje, vjedhje të rëndë, vepra me narkotik, kanosje 

dhe vrasje të rëndë. Ky është një detaj me rëndësi pasi siq është vërejtur në shumë lëndë 

në të kaluar pranimi i fajësisë ka shpier automatikisht në shqiptimin e dënimeve më të 

lehta dhe atë kryesisht dënime me kusht dhe me gjobë.  

 

Sa i përket rrethanave të marra parasysh, edhe kësaj radhe vërehet një përdorim në 

përqindje më të lartë të rrethanave që kanë të bëjnë me rrethanat personale të kryesit 

(mosha e re apo e vjetër, i martuar, prind i fëmijëve), aspekti financiar (i gjendjes së varfër 

ekonomike dhe mbajtës i familjes) apo edhe sjellja e të njëjtit. Megjithkëtë, të paktën në 

aktgjykimet e analizuara është dukshëm më i vogël numri i lëndëve kur rrethanat 

lehtësuese si: i martuar, baba i fëmijëve, janë të pranishme në secilin aktgjykim.  

 

Vlen të theksohet se sa i përket përdorimit të rrethanave lehtësuese janë vërejtur se tek 

rrethanat që kanë të bëjnë me palën e dëmtuar, respektivisht viktimën, edhepse në numra 

minimal, duket se gjykata në mënyrë jo të drejtë ka bërë vlerësimin e tyre. Këtu po i 

referohemi kryesisht tre nga rrethanat në tabelën e mësiperme:  

 

- Kërkim falje nga e dëmtuara- Rrethanë e përdorur në një rast të lëndimit të lehtë 

trupor.  

- Provokimi nga e dëmtuara- Rrethanë e përdorur në një rastë të lëndimit të rëndë 

trupor (dhunë në familje). 

- Mosbashkangjitja e të dëmtuarës në ndjekjen penale- Rrethanë e përdorur në një 

rast të lëndimit të rëndë trupor.  
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B. Rrethanat rënduese   
 

Kjo pjesë e raportit përqendrohet në rrethanat rënduese të potencuara në aktgjykimet e 

analizuara.  

Edhepse vërehet një numër më i vogël i rrethanave në krahasim me ato lehtësuese, një 

gjë e tillë është e arsyeshme duke pasur parasysh se KP është i ndërtuar në atë formë që 

shumë nga rrethanat tashmë janë të përfshira si element të veprës penale. 

 

Grafikoni i mëposhtëm vën në pah se në disa raste gjykata i ka kushtuar rëndësi edhe 

rrethanave që kanë të bëjnë me palën e dëmtuar/viktimën si psh.viktima e ndjeshme, 

vepra e kryer brenda marrëdhënies familjare, shqetësimi i shkaktuar viktimës, mosha e 

viktimës etj. Gjykatat poashtu me të drejtë kanë marrë parasysh të kaluarën kriminale të 

kryesit dhe poashtu vërehet se në 4 nga 6 lëndët sa është marrë parasysh kjo rrethanë, 

janë shqiptuar dënime me burgim efektiv. Edhepse në numër të vogël, është vërejtur se 

në disa raste ka pasur dyfishim të elementit të veprës penale me rrethanat rënduese.  

Rrethanat renduese te 

perdorura ne rastet e 

analizuara

Lëndimi i 

lehtë 

trupor

Lëndimi 

i rëndë 

trupor

Vrasja dhe v.p. 

tjera kunder 

integritetit 

trupor

V.p. kunder 

integritetit 

seksual

V.p. 

kunder 

pasurise

V.p. te 

narkotikeve

V.p.te 

armeve
Total

Përdorimi I mjetit të rrezikshëm 3 3

Vendi në të cilën është kryer vepra 

penale 1 1 2

Rrezikmi I të tjerëve 1 1

Mosha e re e të miturit 1 1 2

Mënyra e kryerjes së veprës penale 2 5 1 1 1 10

Vepër e përhapur penale 1 1 1 1 4

Ndjeshmëria e cështjes 1 1

Cënim I jetës dhe shëndetit 1 1 2

Shqetsimin e krijuar tek e dëmtuari/a 1 1 2

Shkalla e lartë e dashjes 1 1 1 3

I dënuar më parë 2 2 1 1 6

Mosha e re e të dëmtuarit 2 1 3

Shkallën e përgjegjësisë penale 3 1 1 5

Dëmin e shkaktuar ndaj palës 2 2

Mbrenda marrëdhënieve familjare 2 1 3

Intestitetin e rrezikimit të vlerës së 

mbrojtur 1 1 1 1 4

Viktima e ndjeshme - probleme 

mendore 2 2

Mos provokimi nga ana e viktimes 1 1

Viktima baba I tre femijeve te mitur 1

18 15 9 7 4 2 2 56
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Përdorimi I mjetit të rrezikshëm

Vendi në të cilën është kryer vepra penale

Rrezikmi I të tjerëve

Mosha e re e të miturit

Mënyra e kryerjes së veprës penale

Vepër e përhapur penale

Ndjeshmëria e cështjes

Cënim I jetës dhe shëndetit

Shqetsimin e krijuar tek e dëmtuari/a

Shkalla e lartë e dashjes

I dënuar më parë

Mosha e re e të dëmtuarit

Shkallën e përgjegjësisë penale

Dëmin e shkaktuar ndaj palës

Mbrenda marrëdhënieve familjare

Intestitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur

Viktima e ndjeshme - probleme mendore

Mos provokimi nga ana e viktimes

Viktima baba I tre femijeve te mitur

Rrethanat rënduese të përdorura  më së shpeshti

V.p.te armeve V.p. te narkotikeve

V.p. kunder pasurise V.p. kunder integritetit seksual

Vrasja dhe v.p. tjera kunder integritetit trupor Lëndimi i rëndë trupor

Lëndimi i lehtë trupor
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XIII.Përcaktimi i gjobës penale 
 

Gjykata Supreme në shkurt 2020 ka miratuar Udhëzuesin për matjen e gjobës penale e 

më pas në lehtësim të llogaritjes së gjobës sa më adekuate është zhvilluar edhe Kalkulatori 

i gjobës penale. I njëjti është integruar në webfaqen e secilës gjykatë për përdorim më të 

lehtë nga ana e gjyqtarëve.  

Megjithatë përkundër pasjes në dispozicion të një mjeti kaq të sofistikuar (e të cilin shumë 

shtete do ta lakmonin ta kishin), gjykatat, të paktën me aq sa është arritur të kuptohet nga 

aktgjykimet e analizuara, nuk kanë shfrytëzuar një aplikacion të tillë. Marrë parasysh se 

në mbi 50% të rasteve ka pasur shqiptim të gjobës ose si dënim i vetëm ose plotësues me 

dënimet tjera, për tu siguruar që dënimit të jetë sa më efikas do duhej që i njëjti ti 

përshtatet pikësëpari gjendjes financiare të kryesit.  

 

 

XIV.Arsyetimi i aktgjykimeve në funksion të matjes së dënimit 
 

Në aktgjykimet e analizuara vërehet një arsyetim deri diku i knaqshëm i arsyetimit, kjo 

bazuar në faktin se në disa nga lëndët vërehet se gjykata ka bërë më shumë sesa vetëm 

theksimin e rrethanave të aplikuara. Megjithatë arsyetimi i dënimit të shqiptuar ka ende 

shumë nevojë për përmirsim. Kjo është e domosdoshme sidomos në rastet kur gjykata ka 

shqiptuar dënim nën minimumin e paraparë ligjor (17 nga aktgjykimet e analizuara). Në 

këto aktgjykime nuk vërehet se gjykata është lëshuar shumë në se cilat nga rrethanat janë 

marrë si veçanërisht rënduese përkundër faktit se ka shqiptuar dënimet nën minimum.   

Arsyetimi është i kufizuar në zbërthim të arsyeve pse një rrethanë ka pasur ndikim në 

lartësinë e dënimit apo pse një rrethanë e tillë edhepse prezente nuk ka luajtur rol të madh 

për të ndikuar në dënim. Kjo të paktën do kishte mundur të aplikohej në lëndët e sqaruara 

më sipër kur gjykata edhe me rastin e pranimit të fajësisë ka shqiptuar dënim me burgim.   
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XV.Përfundim  
 

Ky raport është pregatitur jo vetëm me qëllim të pasqyrimit të punës së Komisionit gjatë 

vitit 2021, por njëkohësisht për të ndihmuar edhe gjyqtarët, në identifikimin e mangësive 

në punën e tyre dhe fushat ku ka nevojë për përmirsim. Duke filluar nga viti 2018 

përmees udhëzuesve të miratuar nga Gjykata Supreme, janë ofruar mjete mjaft të 

dobishme për gjyqtarët, por jo vetëm, që punën e tyre ta bëjnë në mënyrë sa më efikase. 

Në anën tjetër për Komisionin është plotësisht e qartë që puna e gjykatës varet në masë 

të madhe nga angazhimi i palëve në procedurë përmes sigurimit të të dhënave të cilat 

gjykatën do ndihmonin në marrjen e vendimi sa më meritor. Andaj, ky raport dhe analiza 

e përfshirë si pjesë e këtij raporti, ka vlerë dhe do duhej studiuar edhe nga akterët tjerë 

përtej gjyqësorit.  

• Përdorimi i rrethanave, ndonjëherë edhe pavend, le te kuptohet qe gjykatat duhet të 

bëjnë më tepër punë në ngritjen e kapaciteteve sa i përket elaborimit të pjesës që ka të 

bëjë me matjen e dënimit. Vetëm përmendja e tyre, pa elaborim të saktë dhe të 

detajuar të mbështetur edhe në fakte që tregojnë se si është arritur deri te ai konkludim 

nuk është e mjaftueshme për të pasur një pasqyrë të qartë mbi atë se si është arritur 

deri te dënimi përkatës. Gjersa gjykatat gëzojnë diskrecion në caktimin e lartësisë së 

dënimit, të njëjtat njëkohësisht janë të obliguara në ofrimin e një arsyetimi adekuat 

përmes së cilit palët, por edhe publiku në mënyrë të qartë mund të kuptojnë nëse një 

vendim i tillë ishte meritor. Se këndejmi, me këtë do të rritej edhe llogaridhënia dhe 

besimi i publikut në punën e gjykatës.  

• Duke qenë se KP lejon përfshijen edhe të rrethanave lehtësuese dhe rënduese të cilat 

nuk janë të përfshira taksativisht në KP, kjo nuk nënkupton se gjykata të njëjtat duhet 

ti aplikojë pa kriter dhe pa arsyetim adekuat. Njëkohësisht, vetëm fakti se një rrethanë 

ekziston sipas KP, kjo nuk nënkupton aplikimin në mënyrë automatike të tyre. 

Gjykata duhet në çdo rast të sigurohet në përfshirje vetëm të rrethanave relevante për 

rastin konkret. 
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• Disa rrethana si zotimi për mos kryerje të veprës në të ardhmen, pendimi  dhe sjellja 

e mirë në gjykatë, sipas analizës rezultojnë më shumë përshkruese sesa përmbajtësore. 

Të njëjtat janë përdorur në masë të madhe në të gjitha aktgjykimet e analizuara më 

lartë për të gjitha veprat penale pa përjashtim. Këto rrethana, janë shumë subjektive 

dhe gjykatat duhet të kenë kujdes në shkallën që të njëjtat i aplikojnë. Në veçanti në 

veprat kundër detyrës zyrtare, përdorimi i rrethanave lehtësuese në numër më të 

madh sesa rrethanat rënduese sjell përshtypjen se ka një tendencë për të shqiptuar 

dënime të lehta e rrjedhimisht me këtë dëmton edhe imazhin e sistemit; 

• Gjykata gjithashtu duhet të punojë që rrethanat por edhe elementet që lidhen me 

kryerjen e veprës penale, pasojën dhe dëmin e shkaktuar të jenë faktorë dominant në 

përcaktimin e dënimit, por gjithnjë duke pasur parasysh mos dyfishimin e elementeve 

të veprës penale me rrethanat rënduese.  

• Gjykatat duhet eliminuar në gjuhën fajësuese ndaj viktimave, me theks viktimat e 

ndjeshme, sidomos tek veprat penale kundër integritetit trupor apo seksual.  

• Caktimi i gjobave penale vazhdon të bëhet në formë shabllon pa vënë në zbatim 

Udhëzuesin (dhe kalkulatorin) e gjobës penale. Gjykatat inkurajohen që sa më shumë 

të vejnë në zbatim Udhëzuesin për matjen e gjobës penale dhe kalkulatorin për tu 

siguruar që dënimi të jetë në pajtim me gjendjen financiare të personit të dënuar. Për 

këtë është i domosdoshëm angazhimi sa më aktiv, në veçanti i prokurorëve për të 

ofruar të dhënat rreth gjendjes financiare të kryesit, të dhëna këto që do mund ti 

mbledh gjatë fazës së hetimeve.  

• Rekomandohet një zbatim më i gjerë edhe i Udhëzuesit të veçantë për korrupsion, 

pasi i njëjti paraqet mjet shumë të vyjshëm për trajtimin me bazë të veprave nga ky 

Kapitull.  

• Rekomandohet të punohet më shumë në arsyetimin e aktgjykimeve. Gjatë analizimit 

të aktgjykimeve të përfshira në këtë raport vërehet një elaborim i kufizuar sa i përket 

pjesës së matjes së dënimit dhe rrethanave të marra parasysh. Përderisa Komisioni ka 

vërejtur disa shembuj pozitiv sa i përket strukturës tek disa aktgjykime ku pjesa e 
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rrethanave është shumë mirë e strukturuar, këto shembuj pozitiv duhen vënë në 

zbatim edhe nga gjykatat tjera.  

• Inkurajohet që të merren parasysh të dhënat nga evidenca penale. Kjo duke qenë se e 

kaluara kriminale e kryesit paraqet element kyq në përcaktimin e dënimit mbi kryesin 

pasi paraqet indikator me rëndësi jo vetëm mbi rrezikshmërinë e tij/saj (tek veprat e 

dhunshme penale), por edhe mbi mundësinë e rehabilitimit të tij në të ardhmen.     
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