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Tre mujori i parë i vitit 2008 për Institutin Gjyqësor të Kosovës 
ka shënuar zhvillime të rëndësishme si në aspektin menagjues 
ashtu edhe në aspektin e realizimit me sukses të Programit të 
Vazhdueshëm të Trajnimeve. 

Në aspektin menagjues do të veçoja miratimin nga Këshilli 
Drejtues i Institutit Gjyqësor të Kosovës, të aktit më të 
rëndësishëm nënligjor – Statutit si dhe Planin Strategjik tre 
vjeçar të Institutit Gjyqësor të Kosovës, dy dokumente bazë 
këto mbi të cilat mbështetet transformimi i Institutit në Shkollë 
të Magjistraturës përmes të cilit do të përgatiten kuadro të reja 
për gjyqtarë dhe prokurorë. 

Ndërsa në aspektin e realizimit të trajnimeve është arritur 
realizimi i temave më të kërkuara nga gjyqtarët dhe prokurorët 
e të gjitha niveleve dhe është arritur që të freskohet programi i 
trajnimeve me tema të reja të cilat i ka imponuar nevoja e 
hyrjes në fuqi të ligjeve të reja. 

Vizioni i IGJK-së është që përmes përpjekjeve të 
vazhdueshme, bashkëpunimit dhe partneritetit, të bëhet 
institucioni prijës jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon, në 
zhvillimin, dhe avancimin e trajnimeve efektive të cilat do ta 
ndihmojnë zhvillimin profesional të gjyqtarëve dhe të 
prokurorëve. 

Në mbështetje të realizimit të funksioneve të IGJK-së, kanë 
qenë dhe vazhdimisht janë gjyqtarët dhe prokurorët, ndërsa 
mbështetje të çmueshme po japin edhe aktorët tjerë të cilët 
udhëheqin me sistemin gjyqësor në Kosovë dhe donatorë të 
ndryshëm. Me këtë rast i falënderojmë të gjithë këta 
mbështetës duke pritur bashkëpunim edhe më të madh në 
proceset e reja nëpër të cilat do të kalojmë së bashku. 

Me nderime 

Lavdim Krasniqi  
Drejtor i Institutit Gjyqësor të Kosovës 
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të vëmendjes së publikut,  me sjelljet 

e tyre të mira etike dhe profesionale. 

 Gjyqtarët dhe prokurorët duhet 

të pranojnë kufizime të sjelljeve të 

tyre të cilat mund të shihen si të 

kufizuara për qytetarët e thjeshtë. Të 

tilla janë: ruajtja e sekretit, 

moslejimi i ndikimeve, dhuratat, 

favoret dhe privilegjet, mbledhja e 

fondeve anëtarësimi në parti politike 

etj. 

 Shmangja nga çdo situatë apo 

sjellje që mund ta vejë në pikëpyetje 

integritetin dhe paanshmërinë e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

 Nuk duhet të lejojnë që të 

krijohet përshtypja te publiku se 

ndonjë person krijon status të 

veçantë i cili mund të ketë ndikim te 

gjyqtarët. 

Më datë 26 shkurt 2008 u mbajt 

tryeza e diskutimeve  mbi Kodin e 

Etikës dhe Mirësjelljes Profesionale 

për gjyqtarë dhe prokurorë. Temat të 

cilat u analizuan  gjatë këtij sesioni 

trajnues kryesisht janë  përqendruar  

në përgjegjësitë dhe obligimet e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve brenda 

kontekstit të ndryshimeve dhe 

plotësimeve të reja në Kodin e Etikës 

dhe Mirësjelljes Profesionale. Me këtë 

rast për tu veçuar vlejnë këto 

përfundime: 

     Rregullat e Kodit të Etikës janë 

rregulla që kanë për qëllim të 

përcaktojnë standarde të sjelljes së 

gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilat 

për mosrespektimin e tyre pas vetes 

tërheqin përgjegjësi. 

 Këto rregulla kanë për qëllim që 

të veprojnë në mënyrë që të rrisin 

besimin te publiku për sistemin 

gjyqësor. 

 Gjyqtarët dhe prokurorët duhet të 

jenë të gatshëm që të jenë në qendër 

Parathënie 



      BULETINI NR. 1                                                                               JANAR-MARS, 2008                    BULETINI NR. 1                                                                            JANAR-MARS, 2008                      

     Adresa, Lagja e Spitalit rr. “Muharrem Fejza” p.n. Tel.038 512 069 / 081 / 095   Fax . 038 512 069 212                        Adresa, Lagja e Spitalit rr. “Muharrem Fejza” p.n. Tel.038 512 069 / 081 / 095   Fax . 038 512 069 212 

Prishtinë, mars 2008 

B U L E T I N I  

NUMRI 1•2008  INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS 

INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS  

ORGAN I PAVARUR PROFESIONAL DHE INSTITUCION PËR 
TRAJNIMIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE BRENDA 

SISTEMIT GJYQËSOR NË KOSOVË 

B U L E T I N I 

INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS 

Kalendari i trajnimeve të IGJK-së    PVAL          maj 2008 

E Hënë E Martë E Mërkure E Enjte E Premte 

    

  

  1 

  

2 

Seminar: 

Udhëheqja e 

hetimit të krimit 

financiar 

      KJI+B&S 

5 

  

6 

Simulim- penale 

  

Regjioni i 

Mitrovicës 

7 

 

8 

Seminar: 

  

E drejta 

ekonomike 

Arbitrazhi 

  

IGJK & BP 

9 

Seminar: 

  

E drejta 

ekonomike 

Arbitrazhi 

  

IGJK & BP 

12 13 

Simulim – civile 

  

Regjioni i 

Prizrenit 

14 

  

  

15 16 

Seminar për 

gjyqtarët porotë 

Regjioni i 

Prizrenit 

19 20 

Seminar: 

  

Posedimi 

21 22 

Tryezë 

Diskutimesh: 

Penale 

Ankesa si mjet i 

rregullt juridik 

23 

 

26 

  

Tryeze 

Diskutimesh: 

27 

  

  

28 

Seminar: 

  

Mbi Kodin e 

29 

Seminar: 

 Konventa 

Evropiane 

30 

Seminar: 

Konventa 

Evropiane 



      BULETINI NR. 1                                                                               JANAR-MARS, 2008                    BULETINI NR. 1                                                                            JANAR-MARS, 2008                      

     Adresa, Lagja e Spitalit rr. “Muharrem Fejza” p.n. Tel.038 512 069 / 081 / 095   Fax . 038 512 069 212                        Adresa, Lagja e Spitalit rr. “Muharrem Fejza” p.n. Tel.038 512 069 / 081 / 095   Fax . 038 512 069 212 

                                          Seminar në lëmin civile                                                     2   29                                    Seminar për gjyqtarët porotë                   

për nënshkrimin e kontratës së 
përmendur si të veproj gjyqtari ta 
nënshkruaj apo ta udhëzoj palën 
për tek referenti. 

- Do të ishte mirë që udhëheqësit e 
gjykatave ta organizojnë punën në 
atë mënyrë që të vazhdohet me 
praktikën e tillë ku gjyqtari sipas 
ligjit e nënshkruan këtë kontratë 
për shkak të seriozitetit të sajë e jo 
referenti, sepse referenti mund të 
konstatoj identitetin e personit, por 
gjyqtari më se miri do të kujdeset 
për shumë çështje parimore siç 
janë: vërtetimi i disponimit të 
aftësisë së palëve për të gjykuar për 
lidhjen e kësaj kontrate, njoftimi i 
tyre me pasojat ligjore pas lidhjes 
së kësaj kontrate, efektet e saja, 
njoftimi i gjithanshëm me bazën 

ligjore, sqarimi i 
të drejtave dhe 
detyrimeve ndaj 
njëra tjetrës etj,  
veprime të cilat 
referenti nuk e ka 
për detyrë t’i 
kryej, pra gjykata 
duhet t’i këshilloj 
palët deri në 
aprovimin e Ligjit 
të ri për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve.                                                                                                   

 

 

  

 

Më datën 24 janar 2008 është organizuar 
seminari lidhur me Ligjin për 
Trashëgiminë. Temat të cilat u trajtuan 
gjatë punës së këtij seminari u 
përqendruan në çështjet që kanë të bëjnë 
me kontratën për ushqimin e përjetshëm, 
padenjësinë për trashëgim dhe të drejtën 
në trashëgim të bashkëshortit pa fëmijë. 
Përfundimet kryesore nga ky seminar 
ishin këto si me poshtë:  

 Lidhur me dilemën se neni 68 i 
Ligjit të Ri për Trashëgimin kur thotë se 
kontrata e mbajtjes së përjetshme 
rregullohet me Ligjin për Detyrimet, nuk 
adreson saktë se për cilin ligj është fjala, 
për atë i cili është në zbatim apo ai i cili 
pritet të hyjë në fuqi,  u tha se paraqet 
një zbrazëti juridike e cila hap mundësi 
për keqinterpretime të ndryshme, 
prandaj u shtrua si nevojë sqarimi i 
praktikës aktuale 
gjyqësore. Nëse 
palët dëshirojnë të 
jenë të sigurta 
duhet të ndjekin 
formën me shkrim, 
të parashohin të 
gjitha elementet në 
kontratë sepse çka 
nuk përmbahet në 
kontratë dhe në 
ligj do të 
konsiderohet e pavlefshme, kështu që 
edhe palët po edhe gjykata duhet t’i kenë 
parasysh këto elemente në mënyrë që 
mos të vij deri te këto pasoja. 

Dilema tjetër e shtruar kishte të bënte 
me rastin kur pala paraqitet te gjyqtari 

 Me datën 21 mars 2008 u organizua 
seminari dedikuar gjyqtarëve porotë 
të regjionit të Prishtinës. Gjatë këtij 
sesioni trajnues objekt trajtimi ishte 
roli i gjyqtarit porotë në procedurën 
penale, në procedurën penale  për të 
mitur dhe në procedurën civile si dhe 
u debatua për 
kodin e etikës së 
gjyqtarëve porot.  
Gjyqtarët  porotë  
janë faktorë shumë 
të rëndësishëm në 
punën e gjykatave, 
duke u nisur nga 
fakti se pa gjyqtarë 
porotë nuk mund të 
mbahet shqyrtimi 
gjyqësor, 
mospërgjigjja e ftesës nga ana e tyre 
shkakton zvarritje në procedurë, 
shkakton shpenzime dhe se vota e 
gjyqtarit porotë është e barabartë me 
votën e gjyqtarit profesionist.  

Ndër çështjet që u ngritën për 
vëmendje nga gjyqtaret porotë në 
këtë seminar ishin: 

Gjyqtarët porotë duhet të njoftohen 
paraprakisht me lëndën dhe duhet të 
ftohen me rregull për seanca 
gjyqësore, 

 Gjyqtarët porotë 
nuk kompensohen 
me kohë për 
seancat që kanë 
marrë pjesë, 

Ekziston mungesa 
e zyrave që 
rezulton me pritje 
të gjata të 
gjyqtareve porotë 

nëpër korridore, 

Duhet të mbisundoi një vendosmëri 
më e madhe e gjyqtarëve porotë. 

Ligji për Trashëgiminë i Kosovës  

Tryeza të diskutimeve për Kodin e Përkohshëm Penal të 

Kosovë
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kontrate sikurse në praktikën e 
gjertanishme. 

 U rekomandua se argumentet që u 
përmenden më lartë janë kontribut i 
çmueshëm për zgjidhjet ligjore që do 
ti akceptoj Ligji i ri për Marrëdhëniet 
e Detyrimeve në këtë çështje. 
Aktualisht në Kosovë është në 
procedurën e sipër drafti i Ligjit për 
Marrëdhëniet e Detyrimeve, me të 
cilin rregullohet kontrata e ushqimit të 
përjetshëm, por akoma nuk është 
miratuar nga organet kompetente 
legjislative, prandaj përderisa nuk 
miratohet ky ligj i ri, kontestet e 
shkaktuara lidhur me kontratat e 
lidhura pas hyrjes në fuqi të Ligjit për 
Trashëgimin i Kosovës, vlejnë 
dispozitat e LMD i cili është në fuqi, 
sepse kjo kontratë tani sipas natyrës 
juridike nuk mund të trajtohet si 
kontratë   

 

 Lidhur me formën me shkrim te 
qarkullimi i paluajtshmërive ishte 
një mendim se këtu nuk kemi të 
bëjmë më zbrazëti juridike sepse 
mund të zbatohen parimet e Ligjit 
aktual material për Marrëdhëniet e 
Detyrimeve, ndërsa sa i përket 
procedurës së vërtetimit të kësaj 
kontrate kjo është procedurë e 
veçante jashtëkontestimore e cila 
parashihet në Ligjin për Procedurën 
Jashtëkontestimore në mënyrë 
eksplicite në pjesën e cila ka të bëjë 
me vërtetimin e dokumenteve. 

 Legalizimin dhe vërtetimin e 
kësaj kontrate e rregullon Ligji i 
vjetër për trashëgimin i cili ja vë në 
kompetencë gjyqtarit vërtetimin dhe 
legalizimin e kësaj kontrate, ndërsa 
procedurën e rregullon Ligji për 
Procedurën Jashtekontestimore. 
Aktualisht nuk ka dispozitë e cila e 
detyron gjyqtarin për ta legalizuar 
këtë kontratë por është oportune që 
të vazhdohet me nënshkrimin e kësaj 

Rrugor ku parashihet që për 
kundërvajtje të caktuar përveç 
shqiptimit të dënimit dhe masës 
mbrojtëse të ndalesës së drejtimit të 
mjetit motorik, ngasësit do ti 
shqiptohen edhe pikët negative dhe 
bazuar në nenin 352 të njëjtit Ligj 
maksimumi i pikëve të shqiptuara 
është 9 brenda një periudhe prej 36 
muajve dhe ka për pasojë marrjen e 
patentë shoferit, u konkludua se kjo 
dispozitë është e parealizueshme 
meqë vepra e kundërvajtjes 
parashkruhet për dy vjet.  

Ligji për Kundërvajtje parasheh 
përgjegjësinë e personit juridik, por 
gjithnjë me lëshimet e bëra nga 
personi përgjegjës. Ndërsa në 
Ligjin e ri është paraparë vetëm 
përgjegjësia e organizatës afariste 
ose institucionit publik, si persona 
juridik por nuk ekziston edhe 
përgjegjësia e personit përgjegjës, 
dhe kjo është në kundërshtim me 
dispozitat e Ligjit mbi 
Kundërvajtjet. 

Në fund u konkludua dhe u kërkua  
nga MTPT (si propozues i këtij 
ligji) dhe kompetentët tjerë që të 
marrin parasysh rekomandimet nga 
kjo tryezë në plotësimin e këtij 
Ligji në mënyrë që të adresohen 
saktë dhe drejtë  problemet që po 
paraqiten në praktikë me rastin e 
zbatimit të këtij ligji.  

 

 

U potencuan përparësitë dhe 
ndryshimet që ka ky ligj në krahasim 
me ligjin e mëparshëm. Ky Ligj 
parasheh themelimin e Këshillit për 
Siguri në Komunikacion si dhe 
themelimin e shkollës “Ngasje e sigurt” 
të cilat do ta kenë rëndësinë e veçantë 
në sigurimin e trafikut rrugor si dhe në 
eliminimin e shumë faktorëve të 
rrezikut në trafik. 

Gjatë kësaj tryeze u trajtuan në detale 
dispozitat që kanë të bëjnë me veprimet 
që janë të sanksionuar me këtë Ligj siç 
janë: mos ndezja e dritave të automjetit 
gjatë ngasjes edhe gjatë ditës,  xhamat 
e errët të automjeteve që janë të 
ndalueshëm me përjashtim rasteve të 
caktuara, përdorimi i telefonit mobil 
gjatë ngasjes, gomat e përbaltura, gjatë 
ngasjes së veturës dalja e pasagjerëve 
të automjetit në dritare, kontrollet 
shëndetësore të kohëpaskohshme të 
ngasësit të automjetit, nisja e automjetit 
në mënyrë të vrullshme, dënimet me 
pikë si dhe shumë risi tjera edhe sa i 
përket dënimeve.  

U trajtuan edhe shumë mangësi dhe 
dilema tjera që ka ky ligj, ku shumë 
dispozita janë të paqarta, të 
pazbatueshme dhe nuk janë në 
përputhje me Ligjin për Kundërvajtjet. 
U diskutua nga gjyqtarët e pranishëm 
çështja se termi kundërvajtje 
zëvendësohet me termin shkelje që 
është në kundërshtim me parimin e 
legalitetit dhe Gjykata e Lartë u 
obligua që të reagoi sa më shpejtë në 
formë adekuate për këtë çështje. 

Brengos edhe zbatimi i nenit 343 të 
Ligjit për Sigurinë në Komunikacionin 
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nuk përmban dispozita lidhur me 
pozitën e këtyre personave e nuk 
ka edhe dispozita të tjera të 
posaçme të cilat e rregullojnë këtë 
çështje, në praktikën e gjykatave 
konsiderohet se detyrimi i 
ushqimdhënësit sipas kontratës së 
ushqimit të përjetshëm pas 
vdekjes së marrësit të ushqimit, 

nuk ka të bëjë 
me 
bashkëshortin 
dhe fëmijët e 
ushqimmarrësit 
nëse detyrimi i 
tillë nuk është 
caktuar  me 
kontratë. 

 Padenjësia 
si institut i së 
drejtës 
trashëgimore 

vepron sipas fuqisë së ligjit e jo 
sipas ndonjë dispozite të 
testamentit. Ekzistimi i këtij 
institutit arsyetohet me arsyet 
morale-moralin shoqëror, për 
faktin se do të ishte e 
pamoralshme që trashëgimtar të 
jetë personi i cili ka tentuar të 
vras, apo vrasësi i 
trashëgimlënësit por edhe personi 
i cili nuk respekton vullnetin e 
trashëgimlënësit. 

juridiko-trashëgimore, por kontratë e 
detyrimeve dhe se sipas dispozitës së 
nenit 25, i cili përfaqëson edhe një nga 
parimet e këtij ligji është paraparë se 
dispozitat e këtij ligji të cilat kanë të 
bëjnë  me kontratat zbatohen në të gjitha 
llojet e kontratave, përveç në qoftë se 
për kontratat në ekonomi shprehimisht 
nuk është caktuar ndryshe. 

 Me rastin e 
lidhjes së kësaj 
kontrate prezenca 
e palëve është e 
obliguar e jo 
përmes të 
autorizuarve të 
tyre. 

Në teori është 
kontestuese se 
detyrimi i marrësit 
të ushqimit të cilin 
e ka ndaj bashkëshortit dhe fëmijëve 
mund të vij në pyetje vetëm në rast kur 
pasuria e marrësit të ushqimit është 
ceduar në pronësi të dhënësit të 
ushqimit. Nëse me kontratë nuk është e 
rregulluar pozita e këtyre personave e 
është bartur e drejta e pronësisë së 
pasurisë së marrësit të ushqimit më së 
shpeshti kur është në pyetje ekonomia e 
fshatarit konsiderohet që kontrata ka të 
bëjë edhe me bashkëshortin dhe fëmijët 
të cilët deri atëherë marrësi i ushqimit i 
ka ushqyer. Ata këtë të drejtë të ushqimit 
e kanë fituar së bashku me marrësin e 
ushqimit dhe është e lidhur me marrësin 
e ushqimit, nëse veçmas nuk 
kontraktohet ushqimi i përjetshëm i 
ndonjërit nga personat e përmendur. 
Mirëpo, ngase Ligji mbi Trashëgimin 

 Për dy ditë me radhë, më datë 28 dhe 
29 shkurt 2008 në regjionin e 
Prishtinës është mbajtur seminari mbi 
Konventën 
Evropiane për të 
Drejtat dhe Liritë e 
Njeriut, në të cilin 
temë e trajtimit ka 
qenë neni 5 dhe 6 i 
kësaj konvente. 
Përfitues të këtij 
seminari ishin 
gjyqtarët dhe 
prokurorët dhe 
bashkëpunëtoret 
profesional të 
regjionit të 
Prishtinës. Me rastin e interpretimit të 
këtyre neneve është theksuar se 
pikërisht këto dy nene gjejnë zbatim 
më së shumti në punën e përditshme 
të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe se 
përmbajtje të ngjashme hasen edhe në 
dispozitat e Kodit të Procedurës 

Penale, prandaj për këtë arsye edhe 
Gjykata e Strasburgut e bënë një 
interpretim mjaft të gjerë për faktin 

se janë të një 
rëndësie të 
veçantë. 
Përqendrimi 
kryesor i 
trajnuesve në këtë 
seminar kishte të 
bëjë me arsyet e 
privimit nga liria, 
kohëzgjatjen e 
këtij privimi, 
prezumimi i 
pafajësisë, të 
drejtat e të 

pandehurit, procesi i rregullt 
gjyqësor dhe koha e arsyeshme për 
gjykim etj, me qëllim të evitimit të të 
metave te cilat po paraqiten në 
zbatimin e këtyre dy neneve. 

këtij ligji e prezantuan dy anëtarë 
nga grupi punues për hartimin e këtij 
ligji z. Avdi Kamerolli dhe z. Nol 
Deda, përfaqësues të Ministrisë së 
Transportit Postës dhe 
Telekomunikacionit të Kosovës 
duke elaboruar karakteristikat, 
rëndësinë dhe synimet që ka ky ligj 
në mbarëvajtjen e trafikut rrugor.  

Me datën 31 mars .2008 është 
organizuar tryeza e diskutimeve nga 
lëmia e kundërvajtjes. Në këtë tryezë  
u trajtua gjithanshëm dhe në mënyrë 
përmbajtësore Ligji për Sigurinë në 
Komunikacionin Rrugor, i cili është 
miratuar nga Kuvendi i Kosovës me 
11 janar 2007 dhe ka hyrë në fuqi me 
RREG.UNMIK.2007/33 të datës 12 
dhjetor .2007. 

Analizën e përmbajtjes dhe qëllimin e 

      Ligji për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor 

                       Tryezë Diskutimesh në lëmin e Kundërvajtjes       
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3. Paditësi subsidiar nuk mund ti 
trashëgoj detyrimet e prokurorit 
publik, por të drejtat të cilat i ka 

prokurori publik 
në procedurë në 
një lëndë 
konkrete - si 
ndërmarrja e 
ndjekjes penale 
dhe paraqitjen e 
mjeteve juridike. 

Pas përfundimit 
të kësaj tryeze 
dhe pas 
identifikimit të 

disa dilemave të tjera  është më se e 
qartë se duhet të organizohen edhe 
trajnime të tjera në mënyrë që të 
eliminohen ato. 

 

mbështes aktakuzën dhe ta paraqet 
pranë gjykatës (neni 304). 

2.  Një mendim 
tjetër lidhur me 
ketë çështje ishte 
se paditësi 
subsidiar i ka të 
gjitha 
instrumentet e 
nevojshme 
ligjore dhe 
ligjdhënësi i ka 
paraparë ato, 
mirëpo nevojitet 
një interpretim 
logjik i tyre (neni 62 paragrafi 5), 
ngase pozicioni i paditësit subsidiar 
në këtë situatë është shumë i pasigurt, 
pra ai ose duhet të veproj tutje me 
shpresë se do të ketë sukses ose duhet 
të hesht dhe të mos vazhdoj 
procedurën. 

pasurisë ajo marrëveshje ka forcën e 
titullit ekzekutiv dhe mund të shërbej 
si bazë për realizimin e shpërblimit të 
drejtë për pasurinë e eksproprijuar. 

 Po që se dështon arritja e 
marrëveshjes mes organit kompetent 
administrativ dhe pronarit të pasurisë 
brenda afatit prej tre muajsh, organi i 
përmendur është i obliguar që 
aktvendimin e formës së prerë me 
komplet lëndën t’ia dërgoj gjykatës 
komunale dhe kjo pastaj vendos për 
caktimin e shpërblimit të drejt për 
pasurin e eksproprijuar. 

 Gjykata mund të refuzoj lidhjen e 
ujdisë në mes palëve në çështjen 
konkrete të përcaktimit të shpërblimit 
të drejtë për vlerën e eksproprijuar 
kur kjo është në kundërshtim me 
normat e moralit shoqëror. 

 Ekziston nevoja për funksionimin e 
Avokatit Publik nëpër komuna, por 
kjo duhet te ketë bazën legale. 

 Ligji për Eksproprijim në 
procedurën që zhvillohet pranë 
organit administrativ nuk e lejon 
ankesën e palëve kundër vendimit 
gjyqësor me të cilin refuzohet lidhja 
e ujdisë, por zgjidhja ekziston në 
Ligjin për Procedurën Kontestimore 
ku parashihet se pala ka të drejtë pas 
çdo vendimi gjyqësor të parashtroj 
ankesë në afatin 15 ditor. 

  

Më datën 05 shkurt 2008 është 
mbajtur tryezën e diskutimeve nga 
lëmia civile me temë 
”Eksproprijimi”. Temat të cilat u 
trajtuan gjatë punës së kësaj tryeze u 
përqendruan në çështjet që kanë të 
bëjnë me procedurën për caktimin e 
shpërblimit për pasurinë e  
eksproprijuar, aktualitetin në çështjet 
e deekspropriimit dhe praktikën 
gjyqësore, etj.  

Si përfundime dhe  rekomandime 
nga kjo tryezë mund të veçojmë: 

 z.Rifat Zylfiu, gjyqtar i Gjykatës 
Supreme të Kosovës në fillim veçoi 
mendimin se më e drejtë është të 
përdoret shprehja “Përcaktim i 
shpërblimit të drejtë të pasurisë së 
eksproprijuar” e jo “kompensimi i 
shpërblimit të pasurisë së 
eksproprijuar”. 

 Së pari procedurën e fillon dhe e 
udhëheq organi kompetent i 
administratës lokale. Nëse organi i 
administratës nuk ka mundur të 
merret vesh për lartësinë dhe formën 
e shpërblimit me pronarin e pasurisë 
së paluajtshme atëherë ekziston baza 
që njëra nga palët (qoftë organi i 
administratës apo pronari) të iniciojë 
procedurën jashtëkontestimore).  

 Nëse palët nuk arrijnë ujdi mbi 
kompensimin, gjykata nxjerr vendim 
në të cilin përcakton formën dhe 
lartësinë e shpërblimit të drejtë për 
vlerën e eksproprijuar. 

 Nëse arrihet marrëveshja mes 
organit administrativ dhe pronarit të 

mars 2008. Një aktivitet i tillë ka 
për qëllim që përmes përfundimeve 
dhe konkluzioneve të cilat arrihen 
pas përfundimit të diskutimeve në 
këto tryeza, të publikohen  dhe 
dërgohen institucioneve kompetente 
në procedim zyrtar dhe kështu të 
ndihmojnë procesin e plotësimeve 
dhe ndryshimeve të Kodit Penal të 
Kosovës. 

Instituti Gjyqësor i Kosovës rëndësi të 
veçantë në këtë tremujor i ka kushtuar 
edhe diskutimit në nivel të ekspertëve 
të dispozitave të Kodit Penal të 
Kosovës të cilat janë paraqitur si 
problematike apo të pa qarta për 
praktikën gjyqësore. Gjatë këtyre 
tryezave janë vënë në pah zbrazëtit 
ligjore, dilemat dhe disharmonin e 
dispozitave ligjore të Kodit Penal të 
Kosovës. Deri më tani janë organizuar 
disa tryeza të diskutimeve dhe atë 
me datë; 10, 11, 12, 17, 18, 19, 31 
janar, me 1, 8, 15 shkurt dhe 21 

Tryezat e diskutimeve lidhur me Kodin Penal të Kosovës  
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mënyrë që t’iu ndihmohet gjyqtarëve 
në rishikimin dhe konfirmimin e 
aktakuzave.  Gjate studimit te 
rasteve konkrete në këtë tryezë pune, 
me qëllim që të kuptohen elementet 
e kësaj vepre penale u përdoren të 
ashtuquajturat pyetjet e arta “ Kush, 
ku, kur, pse dhe si”. Fokusimi 
kryesor gjate kësaj tryeze kishte të 
bënte me dyshimin e bazuar dhe 
provat e pranueshme.   

Me date 19 mars 2008 Instituti 
Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim 
me Departamentin e Drejtësisë të 
SHBA-ve/Zyrën e SHBA-ve në 
Prishtinë, ka organizuar një tryezë 
pune lidhur me “Ndjekjen penale te 
rasteve të Trafikimit të Qenieve 
Njerëzore dhe Veprave penale të 
ngjashme”. ku përfitues ishin 
gjyqtarët. Qëllimi i kësaj tryeze ishte 
që të bëhet një studim më i thellë i 
dispozitave ligjore, lidhur me 
trafikimin e qenieve njerëzore dhe 
veprave të ngjashme penale në 

 25             Ndjekja penale e rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore   

                                          dhe veprave penale të ngjashme        

                      6  

të veproj gjykata në këto raste?. Me 
këtë rast u dhanë disa mendime: 

1.  Paditësi subsidiar nuk ka të drejtë 
të ndërmerr veprime hetimore dhe as 
mundësinë e jashtëzakonshme të 
hetimeve për shkak se ligjdhënësi 
nuk i ka dhënë instrumente ligjore 
për ta bërë këtë sepse kjo është e 
drejtë e prokurorit publik (nuk ka 
instrumente ta bëj vend shikimin e 
ngjarjes, ta detyroj dikë ta marrë në 
pyetje etj.). Në këtë rast paditësi 
subsidiar duhet të vendos të marrë 
ndjekjen me ato informacione që ka 
prokurori publik dhe me 
informacione tjera shtesë ta  

Më datë 25 mars 2008, u organizua 
një tryezë pune në regjionin e Pejës 
me temë “paditësi subsidiar”. Qëllimi 
i kësaj tryeze pune ishte që të 
debatohet për rolin e paditësit 
subsidiar në procedurën penale, 
dilemat dhe mundësitë që i ofron e 
drejta e aplikueshme gjatë zbatimit 
praktik. 

Gjatë kësaj tryeze debati kryesisht u 
përqendrua në dilemën e dhënë më 
poshtë: 

 Me rastin kur prokurori publik e 
hedhë kallëzimin penal sepse 
konsideron se nuk ka bazë të 
mjaftueshme që të vazhdoj ndjekjen 
penale, ndërsa i dëmtuari ka interes të 
vazhdoj ndjekjen pavarësisht se nuk 
është ndërmarr asnjë veprim hetimor, 
çfarë kompetenca ka i dëmtuari dhe si 

Por në këtë ligj theksohet se është i 
lejuar revizioni në çështjet juridiko-
pasurore në kushtet e caktuara sipas 
nenit 382 të LPK. 

 Ligji për Procedurën e 
Eksproprijimit e përmban një 
dispozitë me të cilën shprehimisht e 
përjashton mundësin e ushtrimit të 
revizionit, përveç në çështjen që ka 
të bëj me lartësinë e konfiskimit të 
drejtë. 

 Kundër vendimeve të formës së 
prerë të gjykatës është i lejuar mjeti 
i jashtëzakonshëm juridik - 
Kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë, mjet ky që mund të 
ushtrohet nga Prokurori Publik për 
vlerësimin e ligjshmërisë së 
vendimeve të gjykatave të shkallëve 
të ulëta. Në procedurën e caktimit të 
kompensimit për pasurinë e 
eksproprijuar mund të ushtrohet edhe 
propozimi për përsëritjen e 
procedurës së përfunduar me 
aktvendimin e formës së prerë. 

 Çështja e deeksproprijimit është 
rregulluar me dispozitën e nenit 21 të 
Ligjit mbi Eksproprijimin (Gazeta 
Zyrtare e KSAK nr. 21/1978) dhe 
nenit 10 të Ligjit për ndryshimet dhe 
plotësimet e Ligjit mbi 
Eksproprijimin (Gazeta Zyrtare e 
KSAK nr. 46/1986). 

 

 

 Në një rast nga praktika gjyqësore 
gjykata e shkallës së parë ka vendosur 
lidhur me një çështje juridike të 
detyrimeve (jo në çështje 
eksproprijimi) që të refuzojë lidhjen e 
ujdisë në mes të palëve ndërgjyqëse 
(paditësit dhe të paditurit) për shkak se 
palët kanë tentuar t’i keqpërdorin 
autorizimet e veta procedurale dhe të 
shkojnë në drejtim të keqpërdorimit të 
mjeteve në pronësi shoqërore. Gjykata 
e shkallës së parë duke vendosur për 
refuzimin e lidhjes së ujdisë këtë e ka 
konstatuar vetëm në procesverbal dhe 
vendimin nuk ju ka dërguar palëve dhe 
palët pas një kohe kanë paraqitur 
ankesë në gjykatën e shkallës së dytë 
(Gjykatën Supreme) dhe kjo ka 
vendosur duke prishur vendimin për 
shkak të shkeljeve procedurale dhe 
lëndën e ka kthyer në rigjykim duke 
theksuar se palët kane të drejtë ankese 
kundër çdo vendimi gjyqësor e me që 
shkalla e parë nuk ju ka dërguar 
vendimin mbi refuzimin e lidhjes së 
ujdisë dhe kështu ka pamundësuar që 
palët të ushtrojnë të drejtën e tyre në 
ankesë. Me këto vërejtje është kthyer 
në rigjykim çështja dhe gjykata e 
shkallës së parë ka vepruar sipas 
vërejtjeve të Gjykatës Supreme dhe kjo 
si instancë e fundit ka vërtetuar 
vendimin e shkallës së parë pas 
akceptimit të vërejtjeve procedurale. 

 Lidhur me mundësinë e parashtrimit 
të mjeteve të jashtëzakonshme juridike, 
Ligji për Procedurën 
Jashtëkontestimore nuk përmban 
dispozitë se a mund të paraqitet 
revizioni kundër aktvendimit të formës 
së prerë të gjykatës së shkallës së dytë. 

                                                Paditësi subsidiar                                             
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dhe Bashkëpunimin në Respektimin 
Ndërshtetëror të Adoptimit e 
miratuar në Hagë me 29.05.1993, ka 
hyrë në fuqi me 01.05.1995, me të 
cilën rregullohet procedura për 
adoptimit ndërshtetëror -
ndërkombëtar). 

 Për të marrë vendim të drejtë 
lidhur me adoptimin, gjykata duhet 
të bashkëpunojë me organin e 
kujdestarisë dhe me shërbime tjera 
shoqërore por edhe me ekspertët 
tjerë nga lëmi i përkujdesjes për 
fëmijët.  

 Nga referimi i dispozitës së nenit 
161 parag.1. i LFK del konkluza se 
ajo dispozitë nuk përcakton 
kompetencën lëndore të gjykatës e 
cila do të zhvillon procedurën për 
themelimin e adoptimit.  

Me datën 12 shkurt 2008 është 
mbajtur tryeza e diskutimeve me temë 
”Ligji për Familjen i Kosovës”. 
Temat të cilat u trajtuan gjatë punës së 
kësaj tryeze u përqendruan në çështjet 
që kanë të bëjnë me procedurën për 
themelimin e adoptimit sipas Ligjit 
për Familjen të Kosovës, caktimin e 
ushqimit ligjor dhe marrëdhëniet 
pasurore të bashkëshortëve. Përfitues 
të kësaj tryeze ishin gjyqtarët e lëmis 
civile të të gjitha regjioneve të 
Kosovës. 

Si përfundime dhe rekomandime 
kryesore nga ky trajnim mund të 
veçojmë këto:   

 Lidhur me adoptimin si legjislacion 
nacional është Ligji për Familjen si 
ligj themelor, por ky institut juridik 
është i mbrojtur dhe i garantuar edhe 
me konventa ndërkombëtare 
(Konventa për Mbrojtjen e Fëmijëve  
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urdhrit. 

 Personi i cili ka qenë nën masat 
e fshehta duhet 
të njoftohet 
sepse ky 
person ka të 
drejtë në 
kompensim 
për të cilën 
çështje vendos 
paneli për 
rishqyrtim 
përmes 
kryesuesit te 
organit publik 
kompetent ne 

lëmin e çështjeve gjyqësore. 

 Rrethi i personave që do të 
zbatojnë  masat e fshehta duhet të jetë 
sa më i ngushtë. 

 Para se  
aktakuza  të merr 
formë të prerë, 
gjyqtari i cili 
zbaton 
procedurën për 
konfirmim  të 
aktakuzës sipas 
detyrës zyrtare  
rishikon 
pranueshmërinë  
e materialit  të 
mbledhur së bashku me aktakuzën 
dhe u lëshon  palëve  aktvendim me 
shkrim  lidhur me ligjshmërinë e 

 Ligji ka zbrazëtira të cilat duhet 
të plotësohen. 

 Është e nevojshme shqiptimi më 
i madh i masave të diversitetit të 
cilat sipas të dhënave nga praktika 
nuk po shqiptohen sa duhet. 

 Masat edukative shqiptohet nga 
gjykata e cila vendos se cilat masa 
edukuese do të shqiptoj gjithnjë 
duke pasur parasysh personalitetin 
dhe mirëqenien e të miturit në 
proporcion  me rrethanat e kryerësit  
dhe veprës penale. 

Tryeza e diskutimeve lidhur me Ligjin 
Penal për të Mitur, është organizuar 
më datë 18 mars 2008. Temat të cilat 
u  diskutuan  gjatë këtij sesioni 
trajnues ishin  masat e diversitetit dhe 
masat edukative duke theksuar 
përparësitë të cilat i kanë këto masa 
në lehtësimin e punës së gjykatave. 
Për tu theksuar nga kjo tryezë janë 
këto përfundime:  

 Prokurori publik  nuk do të filloj  
procedurën paraprake sa herë që ka 
mundësi ligjore të shqiptoi  masat e 
diversitetit. 

 Ekzistojnë mundësi ligjore të 
kombinohen dy masa të diversitetit. 

Numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve

512

531

500 505 510 515 520 525 530 535

TM I 2007

TM I 2008

Ligji Penal për të Mitur i Kosovës  
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sipas të cilës vetëm me vendim të 
gjykatës mund të ndryshohet statusi i 
fëmijës. 

 Gjatë trajtimit të çështjeve lidhur me 
themelimin e marrëdhënieve të 
adoptimit në praktikë shihet se kemi 

zbatim të 
ndryshëm të 
dispozitës së nenit 
161 par.l të LFK 
sepse me atë 
dispozitë 
shprehimisht nuk 
është përcaktuar 
kompetenca 
lëndore e gjykatës 
me rastin e 
themelimit të 

adoptimit. 

 Ligji për Familjen i Kosovës nuk 
përmban mangësi të normave 
juridike në kontekst të zgjidhjes së 
çështjes së kompetencës lëndore, me 
rastin e zhvillimit të procedurës për 
themelimin e adoptimit sepse këtë 
çështje ligji e ka rregulluar me 
dispozitat kalimtare ku me dispozitën 
e nenit 353 par.l të LFK, parashihet 
se deri në nxjerrjen e rregullave 
përkatësisht ligjeve të reja 
procedurale do të zbatohen dispozitat 
procedurale të ligjit të aplikueshëm. 
Ky detyrim është përcaktuar për 
gjykatat, organet e kujdestarisë dhe 
organet tjera por edhe për personat e 
autorizuar. 
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Nga ky shkak në praktikën e 
gjykatave hasim në situata të 
ndryshme lidhur me themelimin e 
adoptimit. Gjykatat dhe Qendrat për 
Punë Sociale në Kosovës lidhur me 
zbatimin e dispozitës së cekur ligjore 
kanë qëndrime të 
ndryshme juridike. 
Në këtë drejtim u 
theksua se procesin 
e themelimit të 
adoptimit në disa 
raste e zhvillojnë 
gjykatat e qarkut 
duke vlerësuar se 
kjo procedurë është 
pjesë e kontesteve 
të cilat lidhen me 
martesën dhe marrëdhëniet martesore, 
ndërsa në disa raste të tjera këtë 
procedurë e zhvillojnë gjykatat 
komunale me vlerësim se kjo 
procedurë për nga përmbajtja është 
procedurë jo kontestimore dhe 
ndërlidhet me çështjet që i përkasin 
statusit të një personi. 

 Lidhur me kërkesat e paraqitura 
në disa raste gjykatat komunale kanë 
vendosur për refuzimin përkatësisht 
hedhjen e kërkesave në mungesë të 
kompetencës lëndore të gjykatës. Ka 
raste që këtë procedurë ende e 
zhvillojnë organet e kujdestarisë-
Qendrat për Punë Sociale. 

 Është me interes se çështjet e 
themelimit të adoptimit kanë kaluar 
në kompetencë të gjykatës, me çka 
edhe plotësohet detyrimi nga 
dispozita e nenit 9 të  Konventës për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, 

gjyqtari i procedurës paraprake  me 
urdhër i cili duhet të përmbaj të 
dhënat mbi personin, llojin e masës, 
arsyet e urdhrit dhe kohëzgjatjen e 
urdhrit. 

  Urdhri  zbatohet  më së voni 15 
dite nga dita e lëshimit, dhe gjatë 
zbatimit të kësaj mase duhet të kihet 
kujdes dhe maturi. 

 Çdo provë e cila  merret  pa 
urdhër të gjyqtarit të procedurës 
paraprake apo të prokurorit  është 
provë e papranueshme për gjykatën. 

 Çdo provë e cila  është marr në 
kundërshtim  të ligjit  është provë e 
papranueshme. 

Më  datë 11 mars 2008 u realizua një 
tryezë e diskutimeve ku u trajtuan 
Masat e fshehta dhe teknike të 
vëzhgimit dhe hetimit. Gjatë kësaj 
tryeze u analizuan çështjet që kanë të 
bëjnë me masat e fshehta dhe teknike 
të cilat urdhërohen nga prokurori 
publik dhe ato të cilat urdhërohen nga 
gjyqtari i procedurës paraprake, 
çështjet procedurale që ndërlidhen me 
raportin e prokurorit dhe gjyqtarit të 
procedurës paraprake, kompetencat e 
tyre lidhur me aplikimin e këtyre 
masave. Në vështrim të kësaj, gjatë 
sesionit trajnues u mbrojt qëndrimi se: 

 Qëllimi i këtyre masave është 
mbledhja e informacioneve të cilat si 
qëllim e kanë ndihmesën e hetimeve 
dhe të mbledhjen e dëshmive dhe 
fakteve. 

 Masat caktohen nga prokurori dhe 
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Me datën 20 shkurt 2008 është 
mbajtur tryeza e diskutimeve me temë 
”Kontratat”. Çështjet të cilat u 
trajtuan gjatë punës së kësaj tryeze 
kishin të bëjnë me natyrën juridike të 
nulitetit me vështrim të posaçëm të 
kontratës për fajdenë, përvojat lidhur 
me nulitetin e kontratave në 
përgjithësi dhe në praktikën gjyqësore 
të regjionit të Pejës në veçanti. 
Përfitues të kësaj tryeze ishin 
gjyqtarët e lëmis civile të të gjitha 
regjioneve të Kosovës. 

Në vazhdim veçojmë përfundimet dhe 
rekomandimet kryesore nga ky 
trajnim:  

 Me dispozitat në fuqi në Kosovë 
ekzistojnë rregulla të veçanta mbi 
ndalimin e kontratës me fajde ashtu si 

Kosovës dhe kjo do të mundësonte 
zbatimin e drejtë të nenit 161 par. l 
të LFK. 

 Për ushqimin e 
fëmijëve gjykata 
kujdeset sipas 
detyrës zyrtar. 
Dispozitat ligjore 
përkitazi me 
ushqimin ligjor janë 
të karakterit 
imperativ, andaj 
edhe në kontestet e 
këtilla nuk mund të 

merret aktgjykimi në bazë të 
pranimit. 

 Me një interpretim të drejtë u 
potencua se hiqet dilema lidhur me 
zbatimin e dispozitës së cekur ligjore 
për çka edhe 
rezulton se deri në 
nxjerrjen e ligjeve 
të reja përkatësisht 
Ligjit për gjykatat 
dhe ligjeve 
procedurale, 
procedurën e 
themelimit të 
adoptimit do të 
duhej të e zhvillojë 
Qendra për Punë Sociale, mirëpo kjo 
çështje duhet të rregullohet me një 
qëndrim të Gjykatës Supreme të 
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edhe dispozita për zgjidhjen e 
kontratës për shkak të dëmtimit 
përtej mase ose rrethanave të 
ndryshuara, si mjete për të mbrojtur 
palën e dëmtuar, përkatësisht për të 
luftuar parregullsitë në raportet 
kontraktuese dhe pengimin e 
eksploatimit në ato raporte. 

 Mospërputhja e qartë në dhëniet e 
ndërsjella të palëve do të ekzistoj në 
një kontratë në qoftë se në një masë 
të madhe është prishur ekuilibri në 
mes të asaj çka njëra palë 
kontraktuese pranon dhe të asaj për 
të cilën është detyruar të jap ose e 
jep. 

Kontratat 

formë të caktuar ligjore,  por 
gjithsesi duhet posaçërisht dhe 
konkretisht t’i arsyetoj shkaqet 
determinuese për paraburgimin. 

 Aktvendimi mbi paraburgimin i 
dorëzohet personit të arrestuar, 
mbrojtësit të tij dhe prokurorit 
publik. 

 Kundër aktvendimit mund të 
paraqitet ankesa brenda afatit ligjor 
dhe për ankesë vendos kolegji. 

Gjatë trajnimit ishte shumë 
funksionale puna në grupe ku 
pjesëmarrësit të ndarë në grupe 
punuese shqyrtuan dhe diskutuan 
detyrat e parashtruara nga trajnuesit e 
IGJK-së. Gjatë diskutimeve te tyre  
ndër të tjera u theksua se: 

 Prokurori publik duhet të jetë 
shumë aktiv gjatë gjithë  procedurës 
penale. 

 Gjykata   duhet  të veproi  në 
kohë të pandërprerë  dhe me 
efikasitet. 

Në rastin e caktimit të paraburgimit 
për personin të cilit nuk i dihet 
identiteti i tij apo personi në fjalë ka 
paraqitur dy - tre dokumente të 
identifikimit të ndryshme, në 
aktvendim, në vendin ku duhet të 
shënohet emri dhe mbiemri i personit 
ndaj të cilit caktohet paraburgimi 
bëhet përshkrimi i tij, d.m.th se si 
duket dhe vendoset fotografia e tij. 

Duke u bazuar në faktin se ndër 
çështjet më të rëndësishme të 
procedurës penale është paraburgimi, 
më 6 mars 2008 është realizuar një 
sesionin trajnues pikërisht lidhur me 
ketë temë. Nga kjo tryezë pune janë 
veçuar këto përfundime:  

 Prokurori publik e kërkon caktimin 
e paraburgimit kur çmon se janë 
plotësuar supozimet ligjore për 
caktimin e kësaj mase, d.m.th. ekziston 
dyshimi i bazuar se një person ka kryer 
vepër penale. 

 Pasi personi i arrestuar të jetë sjellë 
te gjyqtari i procedurës paraprake, ai 
menjëherë e informon  personin  e tillë 
me të drejtat qe i takojnë sipas ligjit. 

 Gjyqtari i procedurës paraprake 
cakton një seancë të dëgjimit në të 
cilën marrin pjesë i dyshuari, prokurori 
publik dhe mbrojtësi. Nëse personi i 
arrestuar nuk cakton mbrojtës as pas 24 
orëve pasi që është njoftuar për këtë të 
drejtë, gjykata ia cakton mbrojtësin 
sipas detyrës zyrtare. 

 Në seancën e dëgjimit, prokurori 
publik paraqet arsyet për të cilat ai 
mendon se duhet caktuar paraburgimi, 
ndërsa personi i arrestuar dhe mbrojtësi 
i tij prezantojnë argumentet e tyre në 
kundërshtim me pretendimet e 
prokurorit publik. 

Gjyqtari i procedurës paraprake gjatë 
zbatimit të hetimeve, sipas detyrës 
zyrtare me pëlqimin e prokurorit 
publik, në çdo kohë mund ta heq 
paraburgimin. 

 Gjyqtari i procedurës paraprake 
përkitazi me propozimin e prokurorit 
publik vendos me aktvendim i cili ka 
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penale, duke zbërthyer elementet 
esenciale te kësaj vepre penale, 
qëllimin e hetimit të këtyre rasteve, 
detyrat e prokurorit dhe policisë 
gjatë hetimit të një rasti të caktuar, 
duke përfshirë identifikimin dhe 
kuptimin e këtyre veprave penale 
dhe përdorimin e praktikave më të 
mira në përpilimin e aktakuzave dhe 
formulimin e strategjisë gjyqësore.       

 

 

Më datë 27 shkurt 2008 Instituti 
Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim 
me Departamentin e Drejtësisë të 
SHBA-ve/Zyrën e SHBA-ve në 
Prishtinë, organizuan një tryezë pune 
lidhur me “Ndjekjen penale të rasteve 
të Trafikimit të Qenieve Njerëzore 
dhe Veprave penale të ngjashme”. 
Përfitues të këtij trajnimi ishin 
prokurorët dhe policia. Qëllimi i kësaj 
tryeze pune ishte që të bëhet një 
studim më i thellë se si do të duhej 
prokurorët dhe policia ta analizonin 
ligjin mbi trafikimin e qenieve 
njerëzore dhe veprave të ngjashme 

nga provat e papranueshme është 
vendim nul. 

 Nga vlerësimi i provave  që e 
bënë gjykata  në fund merr 
aktgjykim  fajësues  apo lirues. 

Gjatë këtij 
trajnimi u aplikua 
edhe metoda e 
punës në grupe të 
pjesëmarrësve ku 
përmes dy 
shembujve  të 
improvizuar u 
arrit që secili 
pjesëmarrës të 
jetë i kyçur në 
diskutime dhe të 

shpreh qëndrimet dhe komentet e tij. 

 

rregullat e çmuarjes së provave duke 
mos kaluar kufijtë ligjor. 

 Për secilën provë e cila vlerësohet 
si provë e pranueshme apo e 
papranueshme duhet të ekzistojë një 
arsyetim adekuat 
në aktgjykim. 

 Provat në 
procedurë duhet 
të verifikohen  
duke analizuar  
dhe krahasuar  
me provat tjera 
p.sh. ballafaqimi 
i dëshmitarëve, 
krahasimi me 
deklarimet e 
mëparshme etj.  

  Çdo vendim  i cili është nxjerr 
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shkaku i nulitetit shuhet, por është 
paraparë që në qoftë se i dëmtuari 
kërkon që detyrimi i tij të 
zvogëlohet në shumën e drejtë – të 
arsyeshme, gjykata do ta pranojë 
një kërkesë të tillë në qoftë se ajo 
është e mundur, ndërsa kontrata me 
ndryshime të caktuara do mbetet në 
fuqi, kjo do të ishte një lloj i 
konvalidimit të kontratës nule edhe 
pse në princip nuk është e munduar 
te kontratat nule. Në këtë situatë 
nuk kemi të bëjë me shprehjen e 
pëlqimit të vullnetit të palëve për 
lidhjen e një kontrate të re, por me 
një kontratë specifike ku ekziston 
synimi i ligjdhënësi që kontratat e 
lidhura  të mbeten  në fuqi gjithherë 
kur nga aspekti i rendit juridik 
është e mundur një gjë e tillë. 

 Tani për tani nuk kemi ndonjë 
dispozitë shprehimore për precizimin e 
kamatave dhe se Ligji i ri për 
Marrëdhëniet e Detyrimeve i cili pritet 
të hyj në fuqi së shpejti përmban një 
dispozitë ku shprehimisht jep zgjidhjen 
në këtë problem. 

 Disa nga legjislacionet e vendeve 
të ndryshme janë përcaktuar për 
sanksionin e nulitetit relativ, duke u 
nisur nga fakti se kemi të bëjmë në 
radhë të parë me mbrojtjen e interesave 
individuale të palës së dëmtuar, ndërsa 
të tjerët konsiderojnë se kemi të bëjmë 
me interesin e përgjithshëm, prandaj 
kontratën e tillë e kanë kualifikuar 
absolutisht nule. 

 Në kundërshtim me dispozitën e 
nenit 107 të LMD, sipas të cilës 
kontrata nule nuk mund të jetë e 
plotfuqishme në qoftë se më vonë 

      Paditë  

 Rrjedha e drejtë dhe efikase e 
procedurës kontestimore varet nga 
rregullsia e padisë në aspektin 
formal dhe material, dijës 
profesionale dhe shkathtësisë 
praktike të gjyqtarit. 

 Në praktikën gjyqësore ndodhin 
situata të shpeshta ku paditësi e 
kthen padinë e plotësuar apo të 
përmirësuar pas afatit i cili është 
caktuar në aktvendimin me të cilin 
i është kthye padia jo e rregullt. 
Lidhur me këto situata praktika  

Tryeza e diskutimeve lidhur me Paditë 
është një prej tryezave që është mbajtur 
me datën 04 mars 2008. Temat të cilat 
u trajtuan gjatë punës së kësaj tryeze u 
përqendruan në çështjet që kanë të 
bëjnë me përgjigjen dhe ndryshimin 
e padisë, parregullsitë eventuale, 
rregullimi dhe përmirësimi i padisë dhe 
praktikën gjyqësore lidhur me 
paditë. 

Si përfundime dhe rekomandime 
kryesore nga kjo tryezë veçojmë:   

Ndjekja penale e rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore            

dhe veprave penale të ngjashme      
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theksuar në padinë e ndryshuar, 
vlerësohen nga momenti i 
parashtrimit  të kërkesës së re, e jo  
sipas kohës kur është parashtruar 
padia e parë. 

 Gjykata e cila zhvillon 
procedurën sipas padisë, vendos  
mbi ndryshimin e padisë  vetëm në 
qoftë se është kompetente në 
pikëpamje reale të vendos sipas 
padisë së ndryshuar. Nuk do të 
lejohet ndryshimi i padisë në qoftë 
se vjen në pyetje kompetenca 

absolute e 
gjykatës. 

 Deri në 
përfundim të 
shqyrtimit 
kryesor të 
çështjes 
juridike  
paditësi mund 
të ndryshoj 
padinë e vetë, 
duke paditur  

personin tjetër  në vend të të 
paditurit të parë. Me këtë 
ndryshim të padisë e sjell në pyetje 
legjitimitetin pasiv të palës së 
paditur më parë. Padia në këto 
raste  ndaj të paditurit të parë 
konsiderohet se është  tërhequr. Në 
rast të ndryshimit subjektiv të 
padisë kundërshtimi i të paditurit 
është pengesë e pakapërcyeshme. 

gjyqësore ka marr qëndrim se gjykata 
është e detyruar që të gjykoi sipas 
padisë së përmirësuar dhe padia e 
paditësit nuk do të konsiderohet si e 
tërhequr. 

 Në qoftë se, kërkesëpadia e cila 
ka të bëjë me vërtetimin e së drejtës 
sendore–pronësore në paluajtëshmëri 
nuk i përmban të gjitha të dhënat dhe 
shënimet nga librat e paluajtshmërive, 
nuk është e rregullt dhe në bazë të saj 
gjykata nuk mund të gjykoj në 
mënyrë meritore. 

 Kërkesëpadia 
për të qenë e 
rregullt duhet që 
patjetër ti 
përmbaj të gjitha 
të dhënat 
gjeodezike të cilat 
kanë të bëjnë me 
paluajtëshmërinë 
kontestuese dhe 
atë: numrin e 
ngastrës, 
kulturën, klasën, vendin e quajtur, 
sipërfaqen, numrin e fletës poseduese 
si dhe zonën kadastrale. 

 Në rastet ku bëhet rritja e 
kërkesëpadisë në vazhdim të 
procedurës, pas prishjes së vendimit  
të mëparshëm sipas ankesës së të 
paditurit lidhur  me shpërblimin e 
dëmit, qëndrimi i praktikës gjyqësore 
në këto raste është se nuk ka ndryshim 
të kërkesëpadisë. 

 Efektet materialo–juridike apo 
ndryshimi i padisë sjellë gjerë te ajo  
që  prezumimet e kërkesës së 
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kanë të drejt  të jenë të  pranishëm 
në këqyrje. 

 Rikonstruksioni i vendit të 
ngjarjes si veprim 
procedural bëhet  në të 
gjitha rastet kur ka 
prova kontradiktore 
dhe ai kryhet me 
qëllim të rikrijimit të 
fakteve në të cilat është 
zhvilluar ngjarja që si 
pasoj ka pasur veprën 
penale. Gjatë këtij 
veprimi  duhet të jenë 

prezent kryetari i trupit gjykues, 
prokurori dhe dëshmitarët, por 
duhet të njoftohet edhe i dëmtuari. 

dhe përfaqësuesi  i tij ligjor. 

 Si veprim hetimor këqyrja e vendit 
të ngjarjes bëhet nga prokurori dhe 
policia  por nuk 
përjashtohet 
mundësia që  këtë ta 
bënë edhe gjykata. 

 Me rastin e 
këqyrjes duhet të 
përpilohet 
procesverbali i cili 
duhet të jetë i saktë, 
i besueshëm, i 
mbështetur në dispozita ligjore dhe të 
paraqesë në mënyrë besnike vendin e 
ngjarjes menjëherë pas kryerjes së 
veprës penale. 

 I pandehuri  dhe mbrojtësi  i tij 

pandehuri). 

 Çdo provë e cila është marrë në 
kundërshtim me dispozitat ligjore  
në kuadër të së cilës është 
përcaktuar mënyra dhe marrja e një 
prove konsiderohet  provë e 
pavlefshme apo e papranueshme. 

 Provat  në përgjithësi  janë 
instrument  që vërtetojnë faktet 
vendimtare. 

 Gjyqtari gjatë vlerësimit të 
provave duhet të respektoi  

Më datë 22 shkurt 2008 u organizuar 
tryeza e diskutimeve nga lëmia penale 
lidhur me Procedurën e Provave. 
Temat të cilat u  diskutuan gjatë kësaj 
tryeze diskutimesh kryesisht janë  
përqendruar në procedurën e vlerësimit 
të provave në shqyrtimin gjyqësor, 
rastet kur provat shpallen si të 
papranueshme, si dhe si bëhet  
vlerësimi i provave nga ana e gjykatës. 
Nga vështrimi  i përgjithshëm i tërë 
trajnimit mund të përmendim këto 
përfundime: 

 Mjet provues janë sendet 
(dokumente, shkresa), veprimet (p.sh. 
këqyrja e vendit të ngjarjes etj.) dhe 
njeriu (dëshmitari , eksperti, i 

      Procedura e Provave                                            
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të marr provën pa e njoftuar të 
pandehurin dhe mbrojtësin prokurori  
gjithnjë  duhet  të udhëhiqet  nga ajo  
se a duhet  siguruar  zbatimin  e 
parimit të kontradiktoritetit duke u 
mbështetur në faktin se një provë  
nuk është provë e pranueshme nëse 
ajo provë është marrë pa ju dhënë 
mundësia të pandehurit apo 
mbrojtësit  që provën ta kundërshtoi 
gjatë ndonjë faze të procedurës. 

 Instituti i mundësisë së 
jashtëzakonshme të hetimit është një 
shqyrtim  gjyqësor jopublik në të 
cilën marrin pjesë gjyqtari i 
procedurës paraprake, prokurori 
publik, i pandehuri, mbrojtësi i tij, 
me c’rast njoftohen edhe i dëmtuari  

Tryeza e diskutimeve me temë 
Hetimet ishte njëra nga tryezat e 
organizuara më 14 shkurt 2008. Në 
kudër të këtij sesioni trajnues u 
analizuan çështjet e hetimit si fazë e 
procedurës penale e cila ka për qëllim 
që të mbledh  materiale provuese të 
nevojshme për ngritjen e akuzës, si 
dhe të sigurohen provat  për të cilat  
ekziston rreziku  i humbjes  po që se  
nuk  do të merreshin në këtë fazë, 
ndërsa  në rastet kur nuk ka bazë për 
akuzim  të pengohet paraqitja  e 
akuzës në shqyrtimin gjyqësor. Si 
përfundime të këtij trajnimi mund të 
merren: 

 Prokurori publik nuk është i 
detyruar  të thërras  të pandehurin, 
mbrojtësin e tij ose të dëmtuarin për të 
marrë pjesë gjatë dëgjimit të 
dëshmitarit  apo ekspertit. 

Në rastin e marrjes së provës se a do 
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ekzekutim paraqitet para kalimit të 
afatit për përmbushjen vullnetare të 
kërkesës, ai nuk duhet të hedhet 

poshtë por duhet 
pritur të kalon 
afati për 
përmbushjen 
vullnetare. 

 Ekzekutueshmëria e 
dokumentit ekzekutues të cilin e ka 
marr gjykata në rregull pason pas 
plotfuqishmërisë së tij, ndërsa 
dokumentet ekzekutues të cilët i 
nxjerr organi administrativ mund të 
jenë të ekzekutueshëm edhe para 
plotfuqishmërisë. 

 Në praktikë klauzola e 
ekzekutueshmërisë është shënim 
zyrtar i gjyqtarit, përkatësisht 
personit të autorizuar, i pajisur me 
nënshkrim dhe vulë, me të cilin 
konstatohet se dokumenti 
ekzekutues është bërë i 
ekzekutueshëm ditën e caktuar. 

 Dokumenti ekzekutues nuk 
është i ekzekutueshëm ditën e 
plotfuqishmërisë, por ditën e parë 
pas kalimit të afatit të caktuar për 
përmbushje vullnetare të kërkesës. 

Me datën 13 mars 2008  u mbajt tryeza 
e diskutimeve me temë ”Procedura 
Përmbarimore”. Gjatë punës së kësaj 
tryeze përqendrimi 
kryesor u bë në 
çështjet që kanë të 
bëjnë me propozimin 
për përmbarim, 
dokumentin 
përmbarimor, mjetet 
juridike në 
procedurën 
përmbarimore si dhe 
praktikën 
gjyqësore,etj. Nga 
diskutimet që u zhvilluan në këtë 
tryezë ishin si më poshtë:   

 Propozimin për ekzekutim mund ta 
paraqes vetëm ai person kërkesa e të 
cilit realizohet ose sigurohet me 
dokumentin ekzekutues ose të 
besueshëm. 

 Tek ekzekutimet për përmbushjen 
e kërkesës në të holla duhet paraqitur 
konkretisht pasurinë e debitorit, 
veçanërisht nëse është në pyetje 
paluajtshmëria, me qëllim të zbatimit 
më të lehtë dhe më të shpejtë të 
procedurës së ekzekutimit. 

 Për kërkesat nga vendimet e 
plotfuqishme të gjykatave, nga 
vendimet e organeve tjera kompetente, 
ujdive të arritura në gjykatë apo organe 
tjera kompetente, vlen afati i 
përgjithshëm për vjetërsim prej 10 
vitesh, nëse nuk është përcaktuar 
ndryshe. 

 Në praktikën gjyqësore mbretëron 
qëndrimi se nëse propozimi për 
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i ekzekutueshëm ditën e 
plotfuqishmërisë, por ditën e parë 
pas kalimit të afatit të caktuar për 
përmbushje vullnetare të kërkesës. 

 Është interesant qëndrimi i 
paraqitur në praktikën gjyqësore 
lidhur me ujdinë gjyqësore si 
dokument përmbarimor se kjo ka 
forcën juridike të njëjtë si dhe 
aktgjykimi gjyqësor i plotfuqishëm. 

Detyrimin e shpenzimeve të 
përmbarimit do të ishte e drejtë që ti 
heq debitori, pa marrë parasysh a ka 
kaluar afati i caktuar me aktvendim 
për përmbarim, sepse debitori me 
sjelljet e veta edhe i ka shkaktuar 
këto shpenzime, por kjo me kusht se 
ka kaluar afati i caktuar me ligj për 
bërjen vullnetare, në bazë të të cilit 
në procedurën e rregullt është marr 
vendimi përmbarues. 

 Në praktikën gjyqësore 
mbretëron qëndrimi se nëse 
propozimi për ekzekutim paraqitet 
para kalimit të afatit për përmbushjen 
vullnetare të kërkesës, ai nuk duhet të 
hedhet poshtë por duhet pritur të 
kalon afati për përmbushjen 
vullnetare. 

 Ekzekutueshmëria e dokumentit 
ekzekutues të cilin e ka marr gjykata 
në rregull pason pas plotfuqishmërisë 
së tij, ndërsa dokumentet ekzekutues 
të cilët i nxjerr organi administrativ 
mund të jenë të ekzekutueshëm edhe 
para plotfuqishmërisë. 

 Në praktikë klauzola e 
ekzekutueshmërisë është shënim 
zyrtar i gjyqtarit, përkatësisht personit 
të autorizuar, i pajisur me nënshkrim 
dhe vulë, me të cilin konstatohet se 
dokumenti ekzekutues është bërë i 
ekzekutueshëm ditën e caktuar. 

 Dokumenti ekzekutues nuk është 
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bëhet cenimi i kësaj mase mundet 
që ketë masë ta zëvendësojë më 
masën e paraburgimit dhe kjo 
mundësi duhet që ti bëhet e njohur 
edhe të pandehurit më aktvendimin 
mbi caktimin e kësaj mase. 

Lidhur me masën e tretë, dorëzaninë 
si masë për sigurimin e pranisë së të 
pandehurit në procedurën penale u 
arritën këto përfundime: 

 Para ngritjes së aktakuzës 
dorëzania caktohet ose hiqet me 
aktvendim të arsyetuar të gjyqtarit të 
procedurës paraprake, ndërsa pas 
ngritjes së aktakuzës me aktvendim 
të kryetarit të trupit gjykues, pas 
dëgjimit të prokurorit publik nëse 
vepra penale ndiqet sipas detyrës 
zyrtare, dhe mendimit të pandehurit 
ose mbrojtësit të tij. 

 Personit që i nënshtrohet 
aktvendimit me dorëzani mund t’i 
merret përkohësisht dokumenti i 
udhëtimit. 

 Ligji nuk e ka përcaktuar sa duhet 
të jetë shuma  e dorëzanisë, por 
gjykata është ajo e cila vendos duke 
u bazuar në peshën e veprës penale. 

Përveç vështrimeve teorike dhe 
diskutimeve interaktive të 
pjesëmarrësve gjatë këtij trajnimi  u 
aplikua edhe metoda e punës në 
grupe dhe paraqitja e shembujve nga 
praktika. 

 

  

 

 Kjo masë shqiptohet me aktvendim i 
cili duhet t’i dërgohet prokurorit 
publik, të pandehurit dhe një kopje 
stacionit policor i cili është më i afërt 
në vendbanimin e të pandehurit. 

 Krahas kësaj mase paraprakisht mund 
të shqiptohet edhe ndonjë masë tjetër 
siguruese. 

 Në praktikë ka të meta në zbatimin të 
kësaj mase sepse ka kolizion të ligjit. 

 Kjo masë mund të zgjat aq kohë sa 
mund të zgjat paraburgimi.  

Ndërsa lidhur me masën e arrestit 
shtëpiak e cila shqiptohet nga 
gjykata me aktvendim, dolen keto 
përfundime: 

 Për shqiptimin e kësaj mase duhet të 
plotësohen kushtet e përcaktuara nga 
ligji. 

 Policia duhet të veproj sipas 
aktvendimit të gjykatës dhe ka për 
detyrë që të bëjë kontrollin adekuat në 
vendin ku zbatohet masa e arrestit 
shtëpiak për të verifikuar drejtpërdrejt 
zbatimin e kësaj mase. 

 Njëkohësisht gjykata që ka caktuar 
këtë masë mundet drejtpërdrejt të 
kontrollojë lokalet ku është duke u 
zbatuar masa e arrestit shtëpiak për të 
verifikuar zbatimin e kësaj mase. 

 Nëse i pandehuri nuk është duke ju 
përmbajtur kushteve të cekura në 
aktvendimin mbi caktimin e kësaj mase 
ose nëse ka informacione nga policia se 

bazë të posedimit.  

 Qëllimi kryesor i parashkrimit 
është që të evitohet shpërpushja e 
përhershme në mes të posedimit 
dhe të pronësisë dhe në atë mënyrë 
të thjeshtohet gjendja juridike dhe 
të lehtësohet mbrojtja e qarkullimit 
juridik. Parashkrimi ka edhe një 
funksion plotësues që pronarit real 
të sendit t’i lehtësojë të provuarit e  

Me datën 27 mars 2008 është mbajtur 
tryeza e diskutimeve lidhur me 
”Mënyrat e Fitimit të Pronësisë”. 
Temat të cilat u shtjelluan gjatë punës 
së kësaj tryeze u përqendruan në 
çështjet që kanë të bëjnë me fitimin e 
pronësisë me mbajtje në sendet e 
paluajtshme në bazë të parashkrimit 
fitues, me vështrim të posaçëm në 
sendet në pronësi shoqërore, fitimin e 
pronësisë në bazë të veprimit juridik – 
kontratës dhe fitimin e pronësisë në 

                                     Mënyrat e Fitimit të Pronësisë                                                                            



      BULETINI NR. 1                                                                               JANAR-MARS, 2008                    BULETINI NR. 1                                                                            JANAR-MARS, 2008                      

     Adresa, Lagja e Spitalit rr. “Muharrem Fejza” p.n. Tel.038 512 069 / 081 / 095   Fax . 038 512 069 212                        Adresa, Lagja e Spitalit rr. “Muharrem Fejza” p.n. Tel.038 512 069 / 081 / 095   Fax . 038 512 069 212 

Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale      

dhe koha e nevojshme e paraparë 
me ligj. Poseduesi i pandershëm 
nuk mund të fitoj të drejtën e 
pronësisë as me parashkrim pa 
marrë parasysh kohëzgjatjen e 
posedimit. 

 Në sistemin e marrëdhënieve 
socialiste pronësia shoqërore ka 
qenë forma më e rëndësishme e 
pronësisë, prandaj ka mundur të 
ekzistojë në të gjitha sendet. 
Ligjdhënësi ka dashur që ta mbrojë 
nga të gjitha rastet e privatizimit 
dhe tjetërsimit të saj jo vetëm në 
bazë të punës juridike, por edhe në 
rastet kur pronësia ka mundur të 
fitohet sipas forcës ligjore. Prandaj 
me dispozitën e nenit 29 të 
LMTHJP parashihet që në sendet në 
pronësinë shoqërore nuk mund të 
fitohet në bazë të parashkrimit 
fitues. 

 

  

të drejtës së tij, e cila është shumë e 
vështirë (probatio diabolica - të 
provuarit e djallit), duke iu referuar 
parashkrimit fitues të provojë se është 
pronarë i sendit.  

Në vazhdim veçojmë përfundimet dhe 
rekomandimet kryesore nga kjo 
tryezë:   

 Me dispozita ligjore parashihen dy 
regjime të parashkrimit fitues: 
parashkrimi fitues i rregullt dhe ai i 
jashtëzakonshëm ose absolut. Për 
parashkrimin e rregullt nevojitet 
posedimi i kualifikuar, ndërsa për atë 
të jashtëzakonshëm kërkohet vetëm 
posedimi me mirëbesim. 

 Koha e cila duhet kaluar për të 
fituar poseduesi i ndërgjegjshëm  të 
drejtën e pronësisë në sendin e 
paluajtshëm është njëzet vite. 

 Për fitimin e pronësisë në sendin e 
paluajtshëm në bazë të parashkrimit të 
jashtëzakonshëm kërkohet që 
posedimi i sendit të jetë i ndershëm 

ndërsa pas ngritjes së aktakuzës 
vendimin për caktimin e  kësaj mase 
e merr kryetari i trupit gjykues. Nga 
kjo rregull ka përjashtime ku ligji ka 

lejuar që 
vendimi për 
caktimin e 
kësaj mase në 
raste të veçanta 
mos të merret 
as nga gjyqtari i 
procedurës 
paraprake, as 
nga kryetari i 
trupit gjykues 
por për këtë 
masë të vendos 

trupi gjykues ose kolegji prej tre 
gjyqtarëve. 

Më 7 shkurt 2008 u realizua  tryeza  e 
diskutimeve  me temë Masat për 
sigurimin e pranisë së të pandehurit 
në procedurën penale. Gjatë këtij 
sesioni trajnues u 
shtjelluan çështjet 
më të rëndësishme 
rreth tri masave për 
sigurimin e pranisë 
së të pandehurit në 
procedurën penale,  
paraqitja në 
stacionin policor, 
arresti shtëpiak dhe 
dorëzania. Lidhur 
me masën e 
paraqitjes në 
stacionin policor  mund të 
përmblidhen këto përfundime:  

 Këtë masë e cakton gjyqtari i 
procedurës paraprake deri në 
momentin e ngritjes së aktakuzës, 

masave të mëtejme lidhur me 
arsyeshmerinë ose jo të ndalimit të 
tij. 

 Personi i arrestuar duhet që pa 
vonesë të dërgohet para gjyqtarit të 
procedurës paraprake i cili vendos 
për veprimet e mëtejshme 
procedurale. 

 Personi i arrestuar ka të drejtë të 
kundërshtojë vendimin mbi ndalim 
te gjyqtari i procedurës paraprake. 

 Kjo masë duhet të zgjatë aq kohë sa 
është e nevojshme që personi i 
arrestuar të sjellët në gjykatë ose në 
stacionin policor. Jo më vonë se 
gjashtë orë nga arrestimi duhet 
njoftuar prokurori publik nga i cili 
merren udhëzimet e mëtejshme. 

 Personi i cili është arrestuar nga 
persona të tjerë, përpos policisë, i 
dorëzohet menjëherë policisë. Më pas 
duhet të njoftohet prokurori publik 
lidhur me arrestimin, ku pastaj 
prokurori publik kompetent do të 
vendos lidhur me  ndërmarrjen e 

 17                                                                                          14                                                        
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përfshirë edhe çështjen e arrestit dhe 
të ndalimit policor. Në kuadër të 
autorizimeve ligjore që ka  
prokurori publik u mbrojt qëndrimi 
se  ky është organ i pavarur, 
përgjegjës për hetimin e veprave  

Tryeza e diskutimeve me temë 
Prokurori Publik është trajnimi i 
organizuar më  29 janar 2008.  Nën 
temat të cilat u analizuan në këtë 
sesion trajnues  u përqendruan  në të 
kuptuarit e pozitës, autorizimeve dhe 
rolit të prokurorit publik, duke 

dominonte dhe çdo send duhet të jetë 
e mundur që nën kushtet e 
përgjithshme në të cilat mund të 
fitohet e drejta e pronësisë në sendet 
në pronësinë private, duhet në 

mënyrë të 
përshtatshëm të 
zbatohen edhe 
për sendet në 
pronësinë 
shoqërore. 

 Fituesi i të 
drejtës, për shkak 
të  sigurisë së tij 
juridike, me anë 
të padisë 
vërtetuese, mund 

t’i drejtohet gjykatës që me 
aktgjykim vërtetues të vërtetojë se e 
ka fituar të drejtën e pronësisë në 
sendin përkatës dhe aktgjykimi do të 
shërbejë si bazë formale-juridike që 
ajo e drejtë të regjistrohet në librat 
publike të tokës në emër të fituesit të 
së drejtës. 

 Ky ligj sipas Rregullores së 
UNMIK-ut 1999/24 është i 
aplikueshëm dhe duhet të vlej edhe 
tani. Mirëpo, për faktin se pasuria e 
paluajtshme po privatizohet nëpërmjet 
të Agjencionit 
Kosovar të 
Mirëbesimit 
(AKM), 
dispozita e 
përmendur që 
ka të bëjë me 
përjashtimin e 
mundësisë që të 
fitohet e drejta e 
pronësisë në 
bazë të 
parashkrimit 
juridikisht nuk mund të mbrohet, 
sepse për faktin se sendet e 
paluajtshme mund të tjetërsohen në 
bazë të punës juridike dhe të 
privatizohen, tani ligjdhënësi – 
UNMIK-u me rregulloret e veta ka 
hequr dorë nga qëndrimi se pronësia 
shoqërore të jetë formë e rëndësishme 
e të drejtës së pronësisë, por 
përkundrazi, prona private është 

15                                         
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autorizoi policinë dhe do të 
specifikoi çështjet që do  të jenë 
objekt hetimi. 

 Nëse ka nevojë për prova shtesë 
atëherë prokurori mund të jap 
autorizime shtesë policisë. 

 Prokurori mbikëqyr mbledhjen e 
provave në procedurën e hetimeve 
dhe bënë vlerësimin e tyre për të 
konstatuar nëse ka dyshim të bazuar. 

 Prokurori më i lartë (parimi i 
subsidiaritetit) mund të ushtrojë 
detyrat dhe përgjegjësitë e prokurorit 
më të ultë në ndonjë çështje penale 
apo për atë çështje penale t’ia 
delegojë rastin prokurorit tjetër të 
caktuar. 

 Prokurori më i lartë i cili 
dëshiron të ushtrojë disa të drejta të 
cilat i takojnë prokurorit më të ultë 
është i obliguar që për atë në mënyrë 
adekuate ta lajmërojë gjykatën 
kompetente e cila ka gjykuar në 
shkallë të parë. 

 Prokurori duhet ta përfaqësoi 
denjësisht secilën pikë të aktakuzës 
në secilën fazë të procedurës. 

Ndërsa sa i përket arrestit dhe 
ndalimit u bë ndarja e pjesëmarrësve 
në grupe dhe pas një pune intensive 
secili grup paraqiti mendimet e veta 
lidhur me këto dy masa, me c’rast u 
konstatua se: 

penale, për ushtrimin e ndjekjes penale 
ndaj personave të akuzuar për kryerjen 
e veprave penale që ndiqen sipas 
detyrës zyrtare apo me propozimin e të 
dëmtuarit, për mbikëqyrjen e punës së 
policisë gjyqësore gjatë hetimit të 
personave të dyshuar për kryerjen e 
veprës penale dhe për mbledhjen e të 
dhënave dhe informacioneve për 
fillimin e procedurës penale si dhe 
punë të tjera të parapara me ligj.  

Njëkohësisht u theksua se organet 
publike nuk mund të ndikojnë në 
mënyrë formale apo jo formale, e as të 
drejtojnë veprimet e prokurorit publik 
në trajtimin e çështjeve individuale 
penale apo në procedurën e hetimeve. 
Me rastin e ushtrimit të procedurës te 
veprimet hetimore, prokurori publik 
detyrohet të analizojë provat dhe faktet 
fajësuese dhe shfajësuese gjatë hetimit 
të veprave penale dhe të sigurojë që 
hetimi të kryhet duke respektuar në 
tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që 
mbledhja e provave të mos bëhet në 
kundërshtim me ligjin.  

Ndër përfundimet kryesore nga kjo 
tryezë ishin: 

  Prokurori publik është ai i cili 
vendos se cila do të jetë forma e 
hetimit. 

 Është përgjegjës për të mbikëqyr 
hetimet si dhe është përgjegjës për 
suksesin e hetimeve të cilat edhe varen 
nga shkathtësia profesionale e 
prokurorit. 

 Prokurori do të mbikëqyr dhe 
drejtoj hetimet për të cilat do ta 

Prokurori Publik 

        Tryeza diskutimesh në lëmin penale                             


