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Instituti Gjyqësor i Kosovës me 01 
qershor 2010 ka organizuar tryezën e 
diskutimeve në lëmin civile me 
temë: “E Drejta fqinjësore dhe 
servitutet”. 
Në këtë tryezë u diskutuan çështjet 
lidhur me të drejtën fqinjësore dhe të 
drejtën e servituteve.  
Qëllimi i kësaj tryeze është thellimi i 
njohurive të gjyqtarëve lidhur me të 
drejtën fqinjësore dhe servitutet. 
U debatua gjithanshëm edhe rreth 
vështirësive në çështjet që kanë të 
bëjnë me të drejtën fqinjësore dhe 
atë të servitutit në praktikën 
gjyqësore kosovare. 
 Në tryezë u zhvillua një diskutim 
interaktiv shumë përmbajtjesor me 
pyetje dhe përgjigje dhe u veçuan  
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Tryezë e Diskutimeve: civile -E drejta Fqinjësore dhe Servitutet 
 
 

 disa konstatime 
lidhur me të 
drejtën fqinjësore 
dhe atë të 
servitutit:  Me 
Ligjin për 
Pronësinë dhe të 
Drejtat Tjera 
Sendore-LPDTS, 
për herë të parë në 
historinë e 
Kosovës është 
rregulluar e drejta 
fqinjësore duke 
përfshi: krijimin, 
përmbajtjen, 

bartjen, mbrojtjen dhe shuarjen e kësaj 
të drejte. Kjo nuk do të thotë se para 
këtij ligji marrëdhëniet fqinjësore nuk 
kanë qenë të rregulluara, ato kanë qenë 
por jo në nivelin e tanishëm 
gjithëpërfshirës normues.  - E drejta 
fqinjësore përfshin një grup kufizimesh 
të së drejtës së pronësisë së 
paluajtëshmërive, por në disa raste 
paraqet edhe caktimin e kufijve 
ndërmjet bartësve të të drejtave të 
paluajtëshmërive fqinje.  
 - Lidhur me servitutin u veçua 
konstatimi se nga kuptimi i dhënë ligjor 
i servitutit sendor rrjedhë se kjo e drejtë 
është e lidhur për të drejtën e pronës, 
përfaqëson një përkufizim të saj i cili 
përkufizim i përket të drejtës së 
shfrytëzimit e që në fakt njëherësh 
është objekt i të drejtës së servitutit. 
 
 
 

Adresa: Lagja e Spitalit, Rr. 

“Muharrem Fejza” pa.nr.  

Prishtinë, Republika e Kosovës  

Tel&fax: +381 (0) 38 512 069 

+381 (0) 38 512 081 +381 (0) 38 
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Tryezë  Pune (regjionale) Ndërtimi i Shkathtësive të Përfaqësimit gjate Gjykimit IGJK+US DOJ 

Temat të cilat u trajtuan në këtë sesion kryesisht kishin 
të bënin me teknikat e marrjes në pyetje të 
drejtpërdrejtë, të tërthortë, vënien në dyshim dhe 
rimarrjen në pyetje të pandehurve, dëshmitarëve, 
ekspertëve, si dhe teknikat e paraqitjes së fjalës hyrëse 
dhe argumentimit përfundimtar, si nga ana e 
prokurorit ashtu edhe nga ana e avokatit mbrojtës. 
Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit patën rastin që përmes 
punës në grupe të demonstrojnë shkathtësitë e tyre të 
përfaqësimit gjatë gjykimit, duke punuar rreth një rasti 
praktik dhe duke përdorur teknikat e prezantuara nga 
trajnuesit vendor të trajnuar enkas për këtë trajnim.  
Vlen të përmendet se prezantimet e trajnuesve dhe 
puna e pjesëmarrësve është incizuar, ndërsa 
pjesëmarrësit iu kanë nënshtruar sugjerimeve dhe 
udhëzimeve për të në mënyrë që të jenë më mirë të 
përgatitur për kryerjen e funksioneve të tyre. Përfitues 
të këtij trajnimi ishin gjyqtarët, prokurorët dhe 
bashkëpunëtor profesional.  

Më 07, 08 dhe 09 qershor  Instituti Gjyqësor i 
Kosovës në bashkëpunim me Departamentin e 
Drejtësisë së SHBA-ve, OPDAT, dhe Institutin 
Kombëtar të Avokimit gjatë Gjykimit         (NITA) 
nga SHBA-të, ka realizuar një sesion trajnimi 
treditor me temën e lartpërmendur.  

Tryezë Pune: penale Rishikimi i Procedurës Penale  

Më 03 qershor 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës ka 
realizuar tryezën e punës nga lëmia penale me temën “ 
Rishikimi i procedurës penale”. Qëllimi i kësaj tryeze 
ishte të bëhet sqarimi praktik i ndryshimit të formës së 
prerë pa rishikim të procedurës penale, posaçërisht për 
përcaktimin e dënimeve në rastet e bashkimit të 
veprave penale si dhe kushtet të cilat duhet plotësuar 
për rishikim të procedurës penale. Gjatë këtij trajnimi 
është diskutuar lidhur me ndryshimin e aktgjykimit të 
formës së prerë pa rishikim të procedurës, kushtet 
ligjore që duhet plotësuar për rishikim të procedurës, 
procedura  për vendosje lidhur me kërkesën e 
personave  si dhe format e vendimeve gjyqësore. Po 
ashtu u realizua edhe një analizimi i çështjeve 
problematike të cilat shfaqen në praktikën gjyqësore 
rreth zbatimit të këtij mjeti juridik të jashtëzakonshëm 
ishte tematika thelbësor dhe pikësynimi i arritjes në 
përmbushjen e zbatimit praktik të dispozitave ligjore që 
rregullojnë këtë çështje. Si përfundim i suksesshëm 
ishte arritja e disa konkluzioneve si: 
  Për të qenë i suksesshëm ky mjet kërkohet ekzistimi 

i rrethanave të reja, të cilat nuk kanë qenë, 
përkatësisht  kanë ekzistuar por nuk kanë qenë të 
njohura në procedurën e mëhershme, të cilat sa i 
takon faktet vendimtare, e vejnë në dyshim të 
thellë gjendjen e vërtetuar faktike me aktgjykimin 
e plotfuqishëm 

 Rishikimi i procedurës në dobi  të gjykuarit duhet 
theksuar se duhet të jetë fjala për faktet dhe prova të 
tilla që sjellin gjerë te dënimit sipas dispozitës tjetër më 
të butë nga ai në bazë të cilit i gjykuari është shpallur 
fajtor, 

 Po ashtu kërkesa për përsëritjen e procedurës mund të 
paraqitet në dëm të personit i cili ka qenë i gjykuar 
përkatësisht i liruar nga akuza, mund të bazohet vetëm 
në ato fakte dhe prova të cilat kushtëzojnë vërtetimin e 
ndryshe të veprës nga ajo që është  vërtetuar me 
aktgjykimin e plotfuqishëm, e asesi në ato fakte dhe 
prova që kushtëzojnë vërtetimin e veprës tjetër penale 

 
 Kërkesë për rishikimin e procedurës mund të kërkojnë 

palët dhe mbrojtësit ndërsa pas vdekjes së të dëmtuarit 
rishikimin mund ta kërkojë Prokurori Publik, 
bashkëshorti, bashkëshorti jashtë martesor, fare fisi në 
vijë direkt e deri në shkallë të parë, prindi adoptues, 
fëmija i adoptuar, vëllai, motra ose prindi birësues i 
dëmtuarit  

 Për kërkesën për rishikimin e procedurës penale 
vendoset nga kolegji prej tre gjyqtarëve  të gjykatës së 
shkallës së parë e cila ka gjykuar në procedurën e 
mëparshme, e me rastin e vendosjes së kësaj kërkese në 
kolegj nuk merr pjesë gjyqtari i cili ka marrë pjesë në 
marrjen e aktgjykimit në procedurën mëparshme 
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Seminar  E Drejta e BE-së IGJK & TWINNING 

Instituti Gjyqësor i Kosovës prej datës 14 deri me 18 
qershor 2010 në bashkëpunim më Twinning Projekt 
EU-LER- Programi i Binjakëzimit për Reformim të 
Sistemit të Arsimimit Ligjor në Kosovë, mbajti Kurs 
pesëditor trajnimi me temën “ E drejta evropiane në 
praktikë- Hyrje dhe përqendrim në të drejtën civile”. 
Në këtë seminar u trajtuan çështjet lidhur me të drejtën 
evropiane, historia e saj si dhe struktura organizative e 
Bashkimit Evropian, lidhja ne mes te së drejtës 
evropiane dhe te Konventës Evropiane mbi të drejtat e  

 njeriut, Konventa Evropiane mbi te Drejtat e Njeriut, 
burimet e së drejtës Evropiane; epërsia e se drejtës 
evropiane mbi të drejtën kombëtare, Liritë fundamentale 
në të drejtën kombëtare, rregullorja dhe Udhëzimet – 
efektet e tyre në të drejtën kombëtare.Gjithashtu u trajtua 
Gjykata e Bashkimit Evropian: përbërja e saj, detyrat dhe 
kompetencat,  
  drejta e procedura para Gjykatës se Bashkimit Evropian, 
e  Procedurës Civile Evropiane dhe mekanizmat e saj, 
rregullorja mbi juridiksionin, njohja dhe hyrja në fuqi e 
vendimeve në çështjet civile dhe ato penale, Rregullorja 
në shërbimin e dokumenteve juridike, ekzekutimi i 
vendimeve Evropiane, marrja e evidencës, Rendi i 
Ekzekutimit Evropian etj. Gjatë këtij Kursi u trajtuan 
shembuj me vlerë nga praktika e pasur gjyqësore e 
Gjykatës Evropiane të Drejtësisë.  
Analiza e këtyre rasteve ishte me dobi për pjesëmarrësit 
duke pas parasysh se Kosova aktualisht po bën hapat e 
pare drejt integrimit evropian, e njohja dhe zbatimi i kësaj 
të drejte dhe praktikës gjyqësore të kësaj gjykate është me 
rëndësi të shumëfishtë për gjyqtarët e Kosovës dhe 
shoqërinë kosovare. E veçanta e këtij Kursi ishte edhe 
shpjegimi i hollësishëm se si e drejta evropiane ndikon në 
të drejtën nacionale të vendeve anëtare të UE. 

Seminar Penale Konfiskimi i Dobisë Pasurore të  fituar me Vepër Penale 
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Tryezë e Diskutimeve civile - Mbrojtja e të Drejtave te Autorit sipas dispozitave ligjore në fuqi  

u demonstruan raste nga praktika gjyqësore, u 
trajtuan të drejtat ekonomike, karakteristikat e tyre, 
pastaj të drejtat morale dhe të drejtat tjera. Përfitues 
të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e lëmis civile të të 
gjitha regjioneve të Kosovës dhe gjyqtarët e 
Gjykatës Ekonomike si dhe bashkëpunëtorët 
profesional. 
 
 

Instituti Gjyqësor i Kosovës me 22 qershor 2010 ka 
organizuar tryezën e diskutimeve në lëmin civile 
me temë: “Mbrojtja e të drejtave të autorit sipas 
ligjeve në fuqi”. 
Vëmendja u përqendrua në çështjet lidhur me 
mbrojtjen e të drejtave të autorit sipas ligjeve në  
fuqi, rëndësia e tyre dhe normat ndërkombëtare për 
mbrojtjen e të drejtave të autorit, rastet e shkeljeve 
të të drejtave të autorit në fushën e mediave, 
metodat për mbrojtjen e të drejtave të autorit si dhe 
mjetet juridiko-civile për realizimin e të drejtave të 
autorit dhe të drejtave të përafërta. Qëllimi i kësaj 
tryeze është avancimi i njohurive të gjyqtarëve 
lidhur me format e mbrojtjes së të drejtave të autorit 
sipas ligjeve në fuqi  
   Vlera e kësaj tryeze për gjyqtarë është se 
mundësoi ofrimin e njohurive  më  të  thella  lidhur 
me Ligjin e ri për të Drejtat e Autorit dhe politikat e 
parapara në të. Në këtë tryezë u diskutua 
gjithanshëm për rëndësinë e të drejtave të autorit, 
objektin e mbrojtjes, përjashtimet nga mbrojtja dhe 
kushtet e mbrojtjes së të drejtave të autorit,  
 

Seminar - civile Tatimi në konfliktin Administrativ 

Instituti Gjyqësor i Kosovës me 21 qershor 2010 ka 
organizuar seminarin në lëmin civile me temë: “Tatimi 
në Konfliktin Administrativ”.Në këtë seminar u 
diskutuan çështjet lidhur me dilemat dhe paqartësitë e 
shfaqura në praktikën gjyqësore lidhur me Ligjin për 
Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, Ligjin për 
Administratën Tatimore, Ligjin për Tatimin në të 
Ardhura Personale dhe Ligjin për Tatimin në Vlerën e  
 

 Shtuar-TVSH-së. Qëllimi i kësaj tryeze është sqarimi i 
dilemave të gjyqtarëve lidhur me dispozitat e paqarta të 
këtyre ligjeve dhe avancimi i njohurive të gjyqtarëve për 
këto ligje. Theks të veqant iu kushtua trupave 
administrativ të obligimeve tatimore të cilat janë: 
Administrata Tatimore e Kosovës; Dogana e Kosovës 
dhe Drejtoritë Tatimore lokale ( Komunat )  
  - për sa administrojnë tatime dhe taksa lokale po ashtu 
u diskutua edhe lidhur me Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, 
Tatimi mbi të Ardhurat Personale, Tatimi mbi të 
Ardhurat e Korporatave, Lojërat e fatit, Taksat 
Doganore, Akcizat, TVSH ne kufi, Tatimi mbi Pasurinë 
dhe Taksat lokale tatime këto të cilat aplikohen në 
Kosovë . Në vazhdimësi të këtij seminari u diskutua 
edhe lidhur me bazën ligjore të administrimit të tatimeve 
në Kosovë, çështjen e krijimit të regjistrave – librave 
( fizik dhe elektronik) si dhe lidhur me ankesën e 
tatimpaguesve. Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e 
lëmis civile në Gjykatën Supreme të Kosovës, gjyqtarë 
të gjykatave të qarkut, të gjykatave komunale të të gjitha 
regjioneve të Kosovës dhe prokurorë të nivelit të qarkut 
dhe atyre komunal. 
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Instituti Gjyqësor i Kosovës më 24 qershor  2010 ka 
realizuar tryezën e punës me temë: “Ekzekutimi i 
sanksioneve penale”. Në kuadër të këtij  sesioni  trajnues 
u  trajtuan  çështjet më të rëndësishme të cilat shfaqen 
në praktikën gjyqësore në lidhje me ekzekutimin e 
sanksioneve penale. Temat të cilat u diskutuan  gjatë 
kësaj tryeze  kryesisht janë  përqendruar  në fillimin  e 
ekzekutimit të dënimit me burg si dhe rastet e vendosjes  
lidhur me  kërkesën për shtyrjen e fillimit të ekzekutimit 
dënimit me burg. Paraprakisht u bë  një vështrim 
ekzekutimit të dënimeve me dënimeve me gjobë, 
dënimeve plotësuese dhe të atyre alternative duke 
përfshirë edhe parashkrimin e ekzekutimit të këtyre 
dënimeve. Qëllimi i kësaj tryeze ishte arritja e një 
unifikimi të praktikës së gjykatave komunale lidhur  

me ekzekutimin e vendimeve me të cilat janë shqiptuar 
dënimet. Poashtu u arritën edhe disa konkluzione: 
 
 Ekzekutimi i sanksioneve penale fillon kur vendimi 

merr formën e prerë  dhe nëse ekzekutimi nuk ka 
pengesa ligjore. 

 Kompetent për ekzekutim të sanksioneve penale janë 
gjykatat kompetente, në bashkëpunim me organet 
gjegjëse siç është shërbimi sprovues i Kosovës, 
qendrat korrektuese dhe burgjet. 

 Në praktik shfaqen shumë probleme rreth adresave 
po ashtu kemi edhe shumë shmangieje të palëve  për 
tu paraqit në gjykatë. 

 Mirëpo edhe nëse janë plotësuar të gjitha kushtet, 
ekzekutimi  mund të shtyhet apo të pezullohet nëse 
plotësohen kushtet e parapara me ligj siç janë:  
sëmundja e rëndë dhe akute e të dënuarit, nëse 
personi i dënuar femër  e ka lindur fëmijë dhe nuk  ka 
fëmijën më të ri se një vit, nëse  ndonjë anëtar tjetër i 
familjes ftohet me personin e dënuar  që të mbaj 
dënim  me burg, nëse  personi i dënuar është duke e 
vijuar shkollimin etj.  

 Me rastin e  paraqitjes së kërkesës për shtyrje  shumë 
herë dokumentacioni i paraqitur nuk është i vërtet 
d.m.th. se ka keqpërdorime në këtë drejtim, që do të 
thotë se shpesh  nga gjykata kërkohet  një verifikim i 
tillë. 

 Gjykatat duhet të jenë më efikase në punën e tyre me 
qëllim që secili vendim gjyqësor që është bërë i 
ekzekutueshëm të zbatohet në jetë. 

Si rezultat i kësaj gjendjeje është krijuar një situatë 
jo e mirë kur dihet fakti se gjykatat janë të obliguara 
të zbatojnë me prioritet Konventën për të Drejtat e 
Fëmijëve dhe konventa të tjera.  
Përfitues të trajnimit  ishin gjyqtarë  të gjykatave për 
kundërvajtje nga  të  gjitha regjionet e  Kosovës.   

Më 23 qershor 2010, Instituti Gjyqësor i Kosovës 
ka realizuar një seminar nga lëmi i kundërvajtjes 
me temën e lartpërmendur. 
 Qëllimi i këtij seminari ishte ngritja e nivelit të 
trajtimit adekuat të të miturve në procedurën 
kundërvajtëse.Gjatë këtij seminari u bënë 
vështrime të përgjithshme lidhur me procedurën 
kundërvajtëse ndaj të miturve, në veçanti u 
diskutua lidhur me trajtimin e veprave 
kundërvajtëse të kryera nga të miturit nga rendi 
dhe qetësia publike si dhe lëmia e komunikacionit 
rrugor.  
Theks të veqant i kushtuan legjislacionit 
kundërvajtës i cili ka shume paqartësi dhe nuk i 
plotëson standarde për arsye i se është i vjetruar.  
 

Tryezë Pune -penale Ekzekutimi i Sanksioneve Penale 

Seminar: Të miturit si kryes të Veprave Kundërvajtëse 
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Tryeze e Diskutimeve në nivel të Ekspertëve Ligji për Pronësinë dhe te Drejtat e tjera sendore  

Me datën 28 dhe 29 qershor 2010 në Prishtinë u 
organizua Konferenca Ndërkombëtare me temë 
“Legjislacioni Pronësoro-Juridik dhe Reforma e 
Tij” nga Instituti Gjyqësor i Kosovës në 
bashkëpunim me Fakultetin Juridik të Universitetit 
të Prishtinës dhe me bashkë-financim të GTZ - 
Projekti për Reformë Ligjore në Prishtinë, në 
kuadër të Programit për Arsimim të Vazhdueshëm 
Ligjor. 
 Qëllimet kryesore të kësaj konference e të cilat u 
arritën ishin: 
 

 Avancimi i njohurive lidhur me legjislacionin e ri 
pronësoro-juridik në Kosovë dhe shtetet tjera,  

 Këmbimit të përvojave të mira me ekspertët e 
shteteve tjera në lëmin e reformës së legjislacionit 
pronësoro-juridik,  

 Shpjegimi i rolit dhe rëndësisë së akteve ligjore 
dhe parimeve ndërkombëtare të cilat kanë të bëjnë 
me pronësinë dhe legjislacionin pronësoro-
juridik, 

 Unifikimi i praktikës gjyqësore dhe rendit juridik 
të shteteve pjesëmarrëse si shtete të rrethit juridik 
Evropian.  

 Nevoja për organizimin e konferencave të tilla në 
vazhdimësi me tematikë nga lëmia civile.  

Në këtë konferencë ishin të ftuar dhe morën pjesë 
ekspertë të shquar ndërkombëtar nga lëmia e 
shkencave civilo-juridike dhe praktika gjyqësore e 
Kroacisë, Maqedonisë, Shqipërisë, Turqisë, Bosnjës 
dhe Hercegovinës, Malit të Zi, SHBA-së dhe 
Kosovës. Pjesëmarrës tjerë ishin gjyqtarë të Gjykatës 
Kushtetuese të Kosovës (vendor dhe ndërkombëtar), 
gjyqtarë të të gjitha niveleve të gjykatave në Kosovë 
si dhe ata të EULEX-it, trajnues gjyqësor, profesorë 
universitar, ekspert ligjor nga fusha civile dhe 
përfaqësues të institucioneve vendore dhe 
ndërkombëtare në Kosovë nga fusha e drejtësisë në 
Kosovë.  


