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drejtës së kalimit-rrugës nëpër 
pasurinë e paluajtëshme në 
pronësi të tjetrit apo e drejta për 
të marrë ujë në burimin e tjetrit. 
Vlenë të përkujtojmë se edhe e 
drejta zakonore shqiptare i ka 
njohur mirë  disa nga servitutet 
sendore, si servitutin për kalim, 
marrjen e  ujit, kullosës, etj. 

Kolegë dhe kolege të nderuar-
ra, për të pasur qasje të mirëfillt 
lidhur me këtë temë e cila do të 
ligjërohet, e shoh të nevojshme 
që të përkujtoj  se servituti 
sendor është një e drejtë sendore  
mbi sendin e huaj (në sendin e 
tjetrit). Ndër servitutet më të 
hershme në historinë e së drejtës 
civile dhe legjslacionin civil 
njifen servitutet sendore. Këto 
servitute janë identifikur për 
herë të parë në formë të së 

Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të 
gjyqësisë së Kosovës rreth veprimtarisë së Institutit Gjyqësor 
të Kosovës (IGJK). Ky publikim iu është shpërndarë 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë Kosovën. Buletini 
mujor i IGJK-së tani përmban artikuj në lidhje me çështjet me 
interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë.   
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Foto nga seminari i  

organizuar ne IGJK 

Prog ra met e IGJK-se  

  Prog ra mi i Vazhd ueshem per  Ars imm Ligjo r  

  Prog ra mi Filles tar pe r Ars imim  Ligjo r  

  Prog ra mi p er Avanci m  
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Në bazë të ndryshimeve të karakterit të 
marrëdhënieve pronësoro juridike të cilat 
janë bërë pasë përfundimit të luftës në 
Kosovë, e duke pasur për bazë procesin e 
transformimeve të mëdha në drejtim të 
zhdukjes së pronësisë shoqërore  dhe 
krijimin e pronësisë private si formë 
kryesore e zhvillimit të marrëdhënieve 
ekonomiko shoqërore në përgjithësi, në 
këto rrethana kosovare, servituti sendor zë 
një vend të rëndësishëm i cili si institucion 
i rëndësishëm i së drejtës pronësore 
meriton shqyrtim teorik të mirëfillt, kurse 
në aspektin e praktikës gjyqësore kërkohet 
që kjo çështje të trajtohet me koshiencë dhe 
shkathtësi profesionale sepse kështu do të 
krijojmë mundësi për gjykime të drejta dhe 
përmbajtësore lidhur me këto çështje 
kontestimore. 
 

Konsideroj se është e domosdoshme 
që me këtë rast të bëjmë disa sqarime  rreth 
kuptimeve: Krijim ( konstituim) i servitutit 
sendor dhe Fitim (vërtetim) i  servitutit 
sendor.                   

 Krijimi (konstituimi) i servitutit 
sendor bëhet atëher kur për herë të parë 
krijohen autorizimet e bartësit të së drejtës 
së servitutit. Ndërsa fitimi (vërtetimi) i 
servitutes sendore bëhet atëher kur kjo e 
drejtë ka ekzistuar më parë, e cila mohohet 
apo pengohet që të ushtrohet nga titullari i 
cili e ka të drejtën e pronësisë në pasurinë e 
palujtëshme  shërbyese ose nga ndonjë 
person i tretë.   
Nga se tema e ligjërimit tonë është fitimi i 
së drejtës së servitutit sendor në bazë të 
posedimit, me këtë rast kam bërë përpjekje 
modeste që me kontributin tim e 
pjesëmarrjen tuaj bashkarisht t’i 
shqyrtojmë disa çështje më të rëndësishme 
praktike të cilat kanë të bëjnë me zgjidhjen 

e kontesteve të ndryshme lidhur me këtë 
çështje e cila është aktuale në gjyqësinë 
kosovare. 
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Stafi i programit të IGJK-së 

 Lavdim Krasniqi 

      U.D. Drejtor  

               & 

Koordinator i Programit 

 Harold D Dampier 

       Këshilltar Special 

 Islam Sllamniku 

      Trajnues Gjyqësor 

 Ramadan Gashi 

    As. i Koordinatorit të            

Programit 

 Elez Blakaj 

     AS. i Koordinatorit të 

Programit 

 Luljete Hetemi 

    Eksperte e Programit 

Stafi i Institutit 

Gjyqësor të  Kosovës në 

mbledhje të rregullt 

javore    

 Me Ligjin aktual në 
Kosovë – Ligjin për 
Marrëdhënjet Pronsoro – 
Juridike-Bazë është paraparë 
se servituti sendor fitohet në 
bazë të veprimeve jurdike, 
vendimit të organit të 
administratës  shtetërore dhe 
në bazë të posedimit – 
parashkrimit fitues. Nga kjo 
rrjedhë përfundimi se servituti 
sendorë mundë të fitohet në 
bazë të kontratës e lidhur 
ndermjet palëve kontraktuese 
apo me ndonjë marrëveshje 
tjetër e lidhur ndërmjet pronarit 
të pasurisë shërbyese dhe 
pronarit të pasurisë sunduese – 
aktgjykimin e formës së prerë 
të gjykatës në procedurën 
kontestimore, jo kontestimore 
dhe së treti servituti mundë të 
fitohet mbi bazën e posedimit - 
parashkrimit në kohëzgjatje 
sikurse është paraparë me ligj. 

 
            Mbi të gjitha bazat e 
cekura, servituti sendor mundë 
të fitohet për një kohë të 
cakuar /stinore – sezonale/ dhe 
në kohë të pacaktuar përderisa 
të ekzistoj nevoja dhe dobia 
për atë servitut. 

 
Bazat juridike për 

fitimin e servituteve sendore 
kanë kaluar nëpër një zhvillim 
historik dhe këto kanë marrë 
karakter sipas karakterit të 

marëdhënjeve shoqërore dhe 
ekonomike. Servituti sendor 
njihet që nga e drejta e lashtë 
babilonase, asirase dhe e drejta 
romake. E drejta romake 
servitutin sendor e ka përpunuar 
në mënyrë më përmbajtësore 
dhe kësisoj ka vazhduar që ky 
lloj servituti në të drejtën 
moderne – bashkëkohore të 
merr trajtim të mirfillt jurdiko – 
civil. Rreth këtyre bazave 
juridike për krijimin e servitutit 
sendore ekzistojnë dallime të 
vogla në legjislacionet moderne. 
E drejta shqiptare e pashkruar – 
e drejta zakonore shqiptare i ka 
njohur bazat juridike për fitimin 
e servituteve dhe ate në raste më 
të shpeshta servitutin për kalim, 
për marrje të ujit dhe gjueti. 
Fitimi  i servitutit sendorë në të 
drejtën shqipatare zakonore 
është bërë me vendimin e 
pleqëve me marrëveshje dhe në 
bazë të posedimit. Kështu e 
drejta zakonore shqiptare e ka 
njohur mirë edhe institucionin e 
fitimit të servitutit në bazë të 
posedimit – parashkrimit. 

 
 

FITIMI I SERVITUTIT SENDORE NË BAZË TË POSEDIMIT 
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Nga studimet e mirëfillta të prof.dr.Ejup 
Statovcit, lidhur me servitutin sendorë janë 
gjetur dëshmi se te populli shqiptar ka 
ekzistuar i pranuar servituti në bazë të 
posedimit për kalimin nëpër pasurin 
shërbyese të pronarit të pasuris shërbyese. 
Kjo ëshë e njohur nga një rastë i cili 
përshkruhet në këtë mënyrë: '' Pleqët nuk 
mundë të më detyrojnë të lë rrugë, po e 
lashë të lirë për disa vjet ajo bëhet kadim 
dhe nuk mundë ta ndaloj më ''. Nga ky 
përshkrim rrjedh qartë se servituti sendorë 
e ka ekzistencën e tij në marrdhënjet 
ekonomiko shoqërore shqiptare sepse nga 
bartësi i së drejtës së servitutit janë 
ushtruar të gjitha autorizimet të cilat sipas 
kuptimit modern të servitutit i kanë takuar 
pronarit të pasurisë dominuese Fitimi i së 
drejtës së servitutit në bazë të posedimit 
ose me anë të parashkrimit fitues (usucapio
-së) është fitim origjinal i së drejtës së 
servitutit sendor në paluajtëshmërinë në 
pronësi-posedim të personit tjetër-pasurisë 
shërbyese në dobi dhe interes të pronarit të 
pasurisë sunduese-dominuese. Fitimi i së 
drejtës së servituitit sendor në bazë të 
posedimit është i rregulluar në bazë të 
dispozitave të nenit 54 al.1  të Ligjit për 
Marrëdhëniet Pronësore Juridike Bazë   i 
cili është i zabatueshëm në Kosovë. 
 

 Për të realizur me sukses fitimin e së 
drejtës së servitutes sendore në bazë të 
posedimit duhet të plotësohen këto kushte:  
 
 1. Që pasuria e paluajtshme 
shërbyese dhe paluajtshmëria sunduese-
dominuese e bartësit të servitutit kanë qenë 
vazhdimisht dhe janë  në komunikim të 
drejtëpërdrejtë njëra me tjetrën.  
 

2. Që bartësi i  servitutit të ketë qenë 

në posedim faktik të paluajtëshmërisë 
shërbyese duke i realizuar të gjitha 
autorizimet të cilat e përmbajnë servituten 
sendore, pavarsisht nga vullneti i pronarit të 
pasurisë shërbyese.  

 
3. Që posedimi faktik dhe ushtrimi i 

autorizimeve të cilat e përmbajnë servitutin 
sendore  të jenë ushtruar-realizuar në 
kohëzgjatje prej 20 vite në pajtim me 
dispozitat e nenit 54 al.1  të Ligjit për 
Marrdhënjet Pronësoro Juridike Bazë. 

 
4. Që pronari i pasurisë shërbyese të 

mos ketë kundërshtuar asnjëher posedimin 
e    paluajtëshmerisë shërbyese nga bartësi i 
servitutit nëpër të cilën i ka ushtruar 
autorizimet të cilat e përmbajnë servitutin 
sendor. 

 
5. Që posedimi të ketë qenë i vërtetë-

real. 
 
Kur bartësit të së drejtës së servitutit 

sendor i mohohet posedimi i servitutit nga 
pronari i pasurisë shërbyese dhe kur 
plotësohen kushtet e parapara me dispozitat 
e nenit 54 al.l të LMPJB në mënyrën 
sikurse u përshkruan më lartë, atëherë 
bartësi i së drejtës së servitutit për të 
realizuar mbrojtje gjyqësore i cili ka 
legjitimitetin aktiv ka të drejtë që kundër 
pronarit të pasurisë shërbyese  i cili ka 
legjitimitetin pasiv të paraqes padi 
vërtetuese-konfesore (neni 56 al.1 ) për 
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Punetoret e IGJK-se ne nje nga 

mbledhjet e rregullta javore 

Ndertesa ku IGJK ushtron ak-

tivitetet 
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Baza ligjore e IGJK-së 

 

 Ligji për Themelimin e 

IGJK-së nr 02/L-25 

 Rregullorja e UNMIK-ut 

Nr. 2006/23per shpalljen e 

Ligjit për Themelimin e 

Institutit Gjyqësor 

 Aktet tjera ligjore në fuqi 

 

 

Ndërtesa ku IGJK zhvillon 

aktivitetet 

fitimin e së drejtës së servitutit 
në bazë të posedimit, me të cilën 
do të kërkoi që të vërtetohet se 
paditësi ka fituar të drejtën e 
servitutit sendor në pasurinë 
shërbyese në vëllim për aq sa 
këtë servitut e ka realizuar në 
bazë të posedimit. Është me 
rëndësi të theksohet se mbi këtë 
bazë të fitimit të servitutit 
sendor poseduesi i servituit nuk 
mund të kërkoi me kërkesëpadi 
vëllim më të madh të 
autorizimeve se sa ato të cilat i 
ka ushtruar faktikisht gjatë 
periudhës kohore të 
doomosdoshme për fitim në 
bazë të posedimit-parashkrimit 
fitues. Bartësi i servitutit i cili 
ushtron posedimin ka të drejtë të 
mbrohet edhe me padi 
posedimore për pengim në 
posedim të servitutit sendor 
(neni 70 al.3). Në jetën e 
përditshme dhe praktikën 
gjygjësore ekzistojnë raste 
konkrete kur brenda afatit ligjor 
i cili është paraparë për fitimin e 
servitutit sendor për kalim i 
njejti person mund të jetë pronar 
i pasurisë shërbyese dhe 
pasurisë dominuese 
( konsolidimi ), ndërsa më vonë 
në këto paluajtshmëri mundë të 
fitohet pronësia nga persona të 
ndryshem ( dekonsilidimi ). Në 
këto situata konkrete koha për 
fitimin e servitutit në bazë të 
posedimit nuk vazhdon por ajo 
fillon rishtas.  
  Për deri sa e drejta e servitutit 
sendor  në bazë të veprimit 
juridik –kontratës apo 
marrëveshjes se palëve fitohet 

me regjistrim në regjistra 
publike të paluajtëshmerive, 
(neni 52)  e në bazë  të vendimit 
të organit shtetëror pas marrjes 
së  formës së prerë të këti 
vendimi (neni 53), kjo e drejtë 
mbi bazën e posedimit fitohet  
me vet ushtrimin e autorizimeve 
të bartësit të servitutit me kalim 
gjatë periudhes kohore e 
parashikuar me dispozitat e nenit 
54 al.1, të Ligjit të cituar. 

 
Lidhur me kontestet e 

vërtetimit të ekzistimit të së 
drejtës së servitutit në bazë të 
posedimit, gjykata në bazë të 
fakteve të paraqitura dhe 
provave të vlerësuara të cilat i 
vërtetojnë faktet me rëndësi 
vendimtare për të realizuar këtë 
të drejtë do të marr aktgjykim 
meritor  në pajtim me zbatimin e 
drejtë  të dispozitave ligjore nga 
neni 54 al.1 lidhur me nenin 70 
al.1 të ligjit të cituar i cili 
aktgjykim në këtë rast ka 
karakter  deklarativ neni 56 al.1. 

 
Akgjykimi i formës së 

prerë ka fuqinë e dokumentit 
juridik dhe ai paraqet bazë 
jurdike   për vërtetimin e 
ekzistimit të servitutit sendorë  
në bazë të posedimit si dhe 
mund të shërbej si provë 
materiale ne baze te se cilit                                   
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vërtetohet fakti qenësor se bartësi i së 
drejtës së servitutit sendor në një 
paluajtshmëri të caktuar shërbyese ka të 
drejtë që të ushtroj të gjitha autorizimet që 
e përbëjnë servitutin sendor në vëllim 
sikurse është caktuar në dispozitivin e 
aktgjykimit. 

 
Së këndejmi, mundë të përfundojmë 

se fitimi i së drejtës së servitutit sendorë në 
bazë të posedimit – parashkrimit fitues ka 
karakter konstituiv sepse kjo e drejtë 
krijihet në mënyrë burimore – origjinale e 
në bazë të plotësimit të kushteve të cilat 
radhazi u paraqiten më lartë. Regjistrimi 
eventual i servituteve sendore në librat 
publike ndoshta për hir të sigursë juridike 
është i nevojshem. Kjo çështje mbetet që të 
studiohet dhe të shqyrtohet sepse tashë për 
tashë në  Kosovë nuk ekzistojnë regjistra të 
posaçëm edhe pse akti i regjistrimit dihet 
se nuk krijon servitut. Servituti sendor në 
rastin konkret krijohet dhe fitohet me 
posedim – parashkrim fitues. Servituti i 
krijuar në këtë mënyrë ka efekt të plotë  
juridik dhe praktik. Efekti juridik, shprehet 
në faktin se ai vepron ndaj të gjithë 
personave (erga omnes), duke përfshirë 
edhe vetë pronarin e pasurisë shërbyese i 
cili është i detyruar që të përmbahet nga 
veprimet e tij për të mos e penguar bartësin 
e së drejtës së servitutit në realizimin e të 
drejtës së tij. 

Këtij punimi për sqarim më praktik ia 

bashkangjesim paraqitjen skematike të 

servitutit sendore për kalim.  
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PARAQITJA SKEMATIKE E SERVITUTIT SENDOR 
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Seminar ne IGJK 

Ngastar nr. 1 

Ngastra nr. 2 

SERVITUTI SENDOR PËR KALIM 
A___________   ______________B 

Pala aktive  Pala Pasive 
                       Titullari i Servitutit-       Titullari ( Poseduese) i Pasurisë    

Pasurisë dominuese                            shërbyese    
 
 
 

                                                                                           PASURIA SHËRBYESE –S. PËR  KALIM  
                                       
                                    
                                                       
                                                   
                                                                                                  PASURIA DOMINUESE- SUNDUESE 
                      
                
 

 
KUSHTET PËR FITIMIN E SERVITUTIT SENDOR NË BAZË TË POSEDIMIT 

 
1.-.Pasuria shërbyese dhe sunduese  duhet të jenë  vazhdimisht  në  komunikim të 

drejtpërdrejtë njëra me tjetrën. 
2.- Titullari i Servitutit duhet të ketë qenë në posedim faktik të paluajtëshmërisë shërbyese 

i cili  i ka realizuar të gjitha autorizimet  që e përbëjnë servitutin sendore, pavarësisht nga  
vullneti  i  titullarit  të pasurisë shërbyese. 

3.-Që posedimi faktik  dhe ushtrimi i autorizimeve  të cilat e përbëjnë servitutin sendore të 
jetë ushtruar  vazhdimisht  dhe pa ndërprerë në kohëzgjatje prej 20 (njëzet) vite. 

4.- Që pronari i pasurisë shërbyese  të ketë heshtur  ose  të mos ketë kundërshtuar asnjëherë  
posedimin  e paluajtëshmërisë shërbyese nga titullari i servitutit. 
5.- Që posedimi të ketë qenë i vërtetë- real. 
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 Seminar: Ligji për Trashëgiminë 
Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë civile 
Trashëgimi me ligj dhe testament, 
trashëgimtarët e domosdoshëm, e drejta e 
domosdoshme, pjesa disponuese e 
trashëgimisë si dhe llogaritja e pjesës së 
domosdoshme sipas LTK(2006) do të jenë 
disa nga temat që do të diskutohen në këtë 
seminar. Qëllimi i këtij seminari është 
ngritja e njohurive të gjyqtarëve, këmbimi i 
përvojave dhe harmonizimi i praktikës 
gjyqësore në këtë lëmi. Do të diskutohen 
edhe raste nga praktika gjyqësore dhe 
aktualitetet e procedimit të këtyre lëndëve.  
Data e planifikuar: 01shkurt 2007  

 

Seminar: Kodit të Etikës për gjyqtarë dhe 
prokurorë 
Grupi përfitues: gjyqtarët dhe prokurorët e 
Regjionit te Mitrovices. 
Ky trajnim ka për qëllim që të jap një 
pasqyrim të detajuar të përvojës dhe 
praktikës, ku mund të sfidohet pavarësia e 
gjyqtarëve. Ky seminar do të përqendrohet 
në përgjegjësinë e gjyqtarit dhe prokurorit 
për sundimin e ligjit dhe rendit në frymën e 
kodeve të mirësjelljes dhe sanksioneve 
disiplinore të cilat parashihen më këto 
kode. Element i ri që duhet të iu 
prezantohet pjesëmarrësve të një sere 
trajnimeve për vitin 2007 do të jenë 
teknikat për perfeksionimin e shkathtësive 
të gjyqtarëve më rastin e komunikimit me 
opinionin dhe mediat si dhe për risitë të 
cilat përfshirë në Kodin e Etikës. 

Data e planifikuar: 07 shkurt 2007 

 

Tryezë Diskutimesh: Dëshmitarët në 
Procedurën Penale      
Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët e të 

gjitha niveleve. 

Duke marrë për bazë faktin se dëshmitari 
në procedurën penale është personi për të 
cilin besohet se mund të jap njoftime për 
veprën penale, për kryerësin e veprës dhe 
rrethana tjera me rëndësi për procedurën 
penale, analizimi i rolit dhe pozitës së tij 
do të jetë edhe qëllimi i kësaj tryeze të 
diskutimeve. Ky sesion trajnues do të 
zbërthej të gjitha dispozitat ligjore të cilat 
janë në fuqi lidhur me dëshmitarët duke 
përfshirë të gjithë dëshmitarët  të cilët i 
njeh procedura penale, kategoritë e 
dëshmitarëve,  zbatimin e marrjes në 
pyetje të dëshmitarit, rastet kur një 
dëshmitar shpallet si dëshmitar i mbrojtur, 
dëshmitarin bashkëpunues etj. 

Data e planifikuar: 14 shkurt 2007 

Tryezë diskutimesh -  Procedura 
kontestimore 

Grupi përfitues: të këtij seminari do të 
jenë gjyqtarët e lëmis civile. 

Në këtë trajnim do të trajtohen paditë 
vërtetuese dhe aktgjykimi vërtetues, disa  

 

Ngjarjet e ardhshme 

shkurt 2007 
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Përgjegjësitë e IGJK-së 

 Aftësimin e bartësve dhe 

bartësve potencial të 

funksionit në gjyqësi 

(gjyqtarëve dhe 

prokurorëve) 

 Vlerësimin dhe 

organizimin e provimit 

përgatitor për gjyqtar 

dhe prokurorë   

 Kurse të posaçme të 

aftësimit për avancim të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve 

 Kurse për aftësimin bazë 

të gjyqtarëve porotë 

 Kurse për aftësimin e 

profesionistëve tjerë në 

lëminë e gjyqësisë të 

identifikuara nga IGJK 

Seminar në IGJK me  

trajnues ndërkombetarë 

çështje aktuale me parregullsitë e 
padive, aktvendimet në 
procedurën kontestimore, etj. 
Këto çështje të pasuruara edhe 
me praktikën gjyqësore do të 
jenë në fokus të diskutimit me 
synim përmirësimin dhe 
harmonizimin e praktikës 
gjyqësore në Kosovë. Përfitues të 
këtij seminari do të jenë gjyqtarët 
e lëmis civile. 

Data e planifikuar: 20 shkurt 
2007 

 

Tryezë diskutimesh nga lëmia 
civile : Menagjimi i rasteve 

Organizator: IGJK dhe Keshilli i 
Evropës 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e 
lëmis civile 

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze 
është që të prezantohen dhe të 
analizohen problemet e praktikës 
gjyqësore. 

Data e planifikuar: 22 shkurt 
2007 

 
Tryezë Diskutimesh nga lëmia 
Penale – Menaxhimi i rasteve 
Organizator: IGJK dhe Keshilli i 
Evropës 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e 
lëmis penale   
Qëllimi kryesor i kësaj tryeze 
është që të prezantohen dhe të 
analizohen problemet e praktikës 

gjyqësore. 

Data e planifikuar: 23 shkurt 
2007 

 
Tryezë Diskutimesh: Ligji Penal 
dhe Procedura për të Mitur për 
të Mitur  
Grupi përfitues: Prokuroret dhe 
gjyqtarët e lëmisë penale –për të 
mitur dhe zyrtarët e Shërbimit 
Sprovues 
 
Duke marrë për bazë faktin se 
gjatë shqyrtimit të rasteve 
penale kur si kryes i veprës 
penale është i mituri apo edhe 
kur i mituri është viktimë e 
veprës të cilën e ka kryer 
madhori ndaj tij, janë të 
përfshirë gjyqtarët për të mitur, 
prokurorët dhe zyrtarët e 
Shërbimit Sprovues, ky trajnim 
synon të ofroj mundësi për 
këmbim përvojash, unifikim 
praktikash dhe eliminim 
mangësish që mund të shfaqen 
në praktikë. Për këtë qëllim 
IGJK-ja do të mbajë dy sesione 
trajnuese, përmes të cilave në 
formë të tryezës së diskutimeve 
do të trajtohen dhe analizohen 
Ligjin Penal për të Mitur i 
Kosovës dhe procedura për të 
mitur.  
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Harta e Prishtines ne te cilen shihet se ku eshte vendosur IGJK 
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E Marte E Mërkure E Enjte E Premte E 

Shtune 

E Diel 

      1 
Lëmia Civile 
Seminar mbi: 
Çështjet 
trashëgimore 
sipas ligjit mbi 
trashëgimin 
  

2 3 4 

5 6 
  

                                  
7 
Seminar mbi: 
Kodin e Etikes 
(Regjioni i 
Mitrovicës) 

8 

  

9 
  

10 11 

12 13 14 

Lëmia Penale 
Tryezë 
diskutimesh: 
Dëshmitarët ne 
procedurën penale 

  

15 16 
  

17 18 

19 20 
Lëmia Civile 
  
Tryezë 
diskutimesh: 
Procedura 
kontestimore 

21 22 
Lëmia Civile 
  
Menaxhimi i 
rasteve 
  
KE + IGJK 

23 

Lëmia Penale 
 
Menaxhimi i 
rasteve 
  
KE + IGJK 

24 25 

26 27 

Lëmia Penale 
  
Tryeze 
Diskutimesh: 
Lëmia Penale për 
të Mitur 

28         

INSTITUTI GJYQËSOR I KOSOVËS 

Kalendari i trajnimeve te IGJK-se    PVAL          shkurt 2007 


