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Edhe ky muaj që kaloi ishte i ngarkuar 
me shumë aktivitete trajnuese të cilat në 
mënyrë të dukshme po ndikojnë në 
ngritjen profesionale të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të cilët po i vlerësojnë lartë 
këto organizime. 

Nëpërmjet këtij buletini synohet që të 
bëhen publikimet e konkluzioneve më të 
rëndësishme të arritura në fund të 
sesioneve trajnuese me qëllim të 

harmonizimit të praktikës gjyqësore. 

Muaji maj u shënua edhe me disa ngjarje të mëdha për IGJK-në. 
Njëra ndër to ishte tryeza e diskutimeve lidhur me Kodin e 
Përkohshëm Penal të Kosovës e cila doli me konkluzione shumë të 
vlefshme publikimi i të cilave do të bëhet në një numër të veçantë të 
buletinit të IGJK-së dhe kjo ngjarje me siguri do të shënojë 
zhvillime të reja në legjislacionin penal të Kosovës, ndërsa ngjarje 
tjetër e veçantë ishte edhe vizita studimore në Gjykatën Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut në Strasburg e një delegacioni të IGJK-së e 
realizuar me ftesë nga Këshilli i Evropës. 

Për tu veçuar si sukses i këtij muaji është edhe përdorimi i 
vazhdueshëm nga ekspertët e IGJK-së i metodave bashkëkohore të 
trajnimit dhe tani lirisht mund të arrihet në përfundim se me një 
përkushtim të pashoq të stafit të IGJK-së dhe gjyqtarëve e 
prokurorëve të angazhuar si trajnues dhe të atyre si pjesëmarrës, ka 
ndryshuar shumë pozitivisht qasja dhe mënyra e realizimit të 
trajnimeve.  

Me kënaqësi mund të konstatoj se IGJK për çdo ditë po ndryshon 
fizionominë drejt përgatitjes serioze që të funksionojë mbi bazën e 
përcaktuar me ligjin mbi themelimin e tij dhe të jetë shkollë e 
përgatitjes dhe ngritjes më të plotë profesionale të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të rinj të cilët aq shumë i duhen sistemit gjyqësor të 
Kosovës. 

Lavdim Krasniqi 

U. D. Drejtor 

 

Parathënie   
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Muaji maj 2007 ishte muaj historik për IGJK-në. Nga mesi i majit 
IGJK organizoi tryezën e dyte te diskutimeve, por këtë here lidhur 
me komentimin e Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës.  Një 
raport i plotë me komentet përfundimtare të arritura në këtë tryezë 
do të përgatitet gjatë muajit korrik. Gjatë dy javëve të fundit të 
Majit, IGJK ka mbajtur trajnime çdo ditë të javës. Këtu përfshihet 
realizimi i trajnimit të trajnuesve të përhershëm të IGJK-së.  
Gjithashtu në Maj 2007, IGJK filloi me tryezën e parë prej 
tryezave mujore që do të organizohen lidhur me fusha të 
ndryshme ligjore.   

Tryeza e parë e diskutimeve ishte nga drejtësia për të mitur. Gjithashtu është planifikuar që 
në qershor 2007, të organizohet tryeza e dytë lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore.    

Shpresojmë që kjo ngjarje do të marrë pjesën më të madhe të kohës me diskutime konkrete 
për çështjet e trafikimit. Përfundimisht fundi i majit ishte i shënuar me vendosjen në 
agjendën e Kuvendit të Kosoves të listës së kandidateve për anëtar të Këshillit Drejtues të 
IGJK-së.  Çfarë muaji i suksesshëm! 

 

Sinqerisht, 

Harold D. Dampier, Jr. 

Këshilltar Special i OSBE-së, në IGJK 

Stafi i IGJK-së  

 Vështrim          

  

Më 30 dhe 31 maj 2007 IGJK në 
bashkëpunim me Këshillin e Evropës, mbajti 
sesionin dy ditor trajnues nga Konventa 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut i cili këtë 
herë iu dedikua gjyqtarëve dhe prokurorëve 
të regjionit të Mitrovicës. Në cilësi të 
trajnuesve në këtë sesion prezantuan katër 
ekspert vendor (gjyqtarë dhe prokurorë) të 
licencuar nga Këshilli i Evropës. 

Temat të cilat u shtjelluan gjatë këtij sesioni 
trajnues u përqendruan në analizimin e nenit 
2 dhe 3 të KEDNJ-së.    

E drejta për jetë siç parashihet me nenin 2 të 
KEDNJ, kufizimet lidhur me të drejtën për 
jetë, obligimet pozitive dhe negative të 
shtetit, përdorimi i forcës së tepruar nga 
shteti, efektshmëria e hetimeve të zbatuara 
nga shteti, efikasiteti i kompensimit, personat 
e zhdukur etj, ishin disa nga çështjet që u 
diskutuan gjatë ditës së parë të këtij sesioni 
trajnues.  

Ndërsa në ditën e dytë u diskutua neni 3 i 
KEDNJ-së, përkatësisht ndalimi i trajtimit 
çnjerëzor dhe degradues ose dënimi çnjerëzor 

dhe degradues, dënimi në qendra të 
paraburgimit, ekstradimi dhe dëbimi nga 
vendi si dhe diskriminimi dhe keqtrajtimi 
gjatë arrestit. Gjatë gjithë kohës trajnuesit 
paraqiten raste të ndryshme nga praktika e 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut duke ndërlidhur ato me praktikën 
e gjykatave tona, pastaj u prekën çështjet 
rreth praktikës gjyqësore që aplikohet nga 
Gjykata Evropiane e te Drejtave të Njeriut 
kur shqyrton ankesat e paraqitura nga çdo 
person, organizatë joqeveritare ose grup 
individësh të cilët pretendojnë se janë 
viktimë e një shkeljeje të drejtave të 
njohura me  Konventë. Vlen të përmendet 
se këtë sesion trajnues e karakterizoj 
pjesëmarrja aktive e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve në diskutimin e të gjitha 
çështjeve. 

 

 
 
 
 

13                                                 Konventa Evropiane                          

Foto nga vizita studimore  në Gjykatën Evropiane në Strasburg  
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Me datën 2 maj 2007 në Gjykatën e 
Qarkut në Prizren, IGJK organizoi një 
trajnim praktik me temë “Anulimi i 
Kontratave”. Ky sesion trajnues u 
përqendrua në aspekte të ndryshme të 
kësaj teme dhe kishte për qëllim ngritjen e 
shkathtësive profesionale praktike në këtë 
lëmi. Përfitues të këtij 
trajnimi ishin gjyqtarët e 
lëmisë civile të regjionit të 
Prizrenit. 

Në hapje të këtij trajnimi z. 
Ymer Hoxha, kryetar i 
Gjykatës së Qarkut në 
Prizren theksoj rëndësinë që 
ka kjo temë aktualisht në 
qarkun e Prizrenit. Ai tha se 
duke pas parasysh dilemat 
dhe pyetjet që po i shtron 
praktika gjyqësore, në 
bashkëpunim me IGJK-në 
është përgatitur një simulim i gjykimit 
lidhur me çështjet e anulimit të kontratave 
në fund të cilit është paraparë një debat 
profesional. Duke prezantuar çështjet 
lidhur me nulitetin e kontratave, natyrën 
juridike të tij dhe afatet që rrjedhin në 
këtë çështje, ai përmendi rastet kur puna 
juridike lidhet ndërmjet palëve që nuk 
janë të ndërgjegjshme, parimet që 
zbatohen në procedurën civile në këtë 
fushë konkrete (parimi i mirëbesimit, 
ndershmërisë) etj, duke theksuar se për 
dallim prej kontratave absolutisht nule te 
kontratat që kanë karakter relativisht nul, 
ekziston mundësia e konvalidimit të tyre. 
Po ashtu u tha që edhe në lëmin e 
kompensimit të dëmit parashihet 
mundësia e konvalidimit të kontratave të 
tilla.  

Pas fjalës hyrëse të kryetarit filloi 
simulimi i procesit gjyqësor në shqyrtimin 
gjyqësor për çështjen “Anulimi i kontratës  

 

 caktimi i njësisë së veçantë të policisë 
për të mitur dhe trajnimi adekuat i tyre, 

 themelimi i së paku një qendre 
disiplinore sipas nenit 19 të LPMK, në 
Lipjan ose në Prishtinë. 

 themelimi i së paku një institucioni 
edukues  sipas nenit 24 të LPMK në 
Prishtinë ose në Lipjan, 

Në fund pjesëmarrësit e kësaj tryeze 
propozuan që të bëhet themelimi i një 
shoqate ku do të përfshiheshin të gjithë 
aktorët e drejtësisë për të mitur me 
qëllim të promovimit të drejtësisë për të 
mitur në Kosovë. 
        

 

Me 29 maj 2007, IGJK në bashkëpunim me 
Ekipin Planifikues të Unionit Evropian për 
Kosovën ka organizuar një tryezë të 
diskutimeve rreth Ligjit Penal për të Mitur 
të Kosovës (LPMK), ku në cilësi të 
ekspertit ishte z. Dierk Helmken, gjyqtar 
për të mitur në Gjermani, i angazhuar në 
Kosovë si ekspert ligjor në Ekipin 
Planifikues të Unionit Evropian, ndërsa 
përfitues ishin gjyqtarët dhe prokurorët që 
punojnë me të mitur. Nga prezantimi i 
ekspertit dhe nga diskutimet e 
pjesëmarrësve të kësaj tryeze, është 
konstatuar se që të aplikohet në mënyrën e 
duhur Ligji Penal për të Mitur i Kosovës, 
ka nevojë për një plotësim në këto çështje: 

 caktimi i prokurorëve të veçantë për të  

mitur dhe trajnimi adekuat i tyre, 

 3                                 Anulimi i kontratave dhe pasojat juridike   
                                  Tryezë diskutimesh Ligji Penal për të Mitur                   12  

Foto nga Tryeza e diskutimeve mbi Kodin e Përkohshëm Penal të Kosovës  

mbi ndërrimin dhe dorëzimin e 
patundshmërisë”, me ç’rast në cilësi të 
subjekteve procedurale prezantuan 
gjyqtarë të lëmisë civile të regjionit të 
Prizrenit. Seanca e simuluar kishte  të 
gjitha elementet e një procesi gjyqësor 

real dhe se rolet e 
anëtarëve të trupit gjykues 
dhe palëve tjera në 
procedurë u realizuan 
shkëlqyeshëm duke u 
karakterizuar me angazhim 
maksimal profesional. 
Simulimi i gjykimit kaloi 
nëpër të gjitha fazat 
procedurale prej paraqitjes 
së palëve dhe 
pretendimeve të tyre, 
procedurës së provave, 

fjalës përfundimtare të palëve, 
pleqërimit, votimit si dhe në fund 
shpalljes së aktgjykimit. 

Simulimi i gjykimit ishte i përgatitur në 
nivelin e duhur, me ç’rast veprimet 
procedurale që u paraqitën në këtë 
simulim lanë te pjesëmarrësit porosi të 
qarta. Në debat u analizua secili veprim 
procedural i palëve me argumente pro et 
contra. 

Gjithashtu u vlerësua se është shumë e 
dobishme që vendimet e Gjykatës 
Supreme të Kosovës të kthyera në 
çështje konkrete të lexohen dhe 
analizohen sepse ato mundësojnë 
evitimin e gabimeve në të ardhmen. 

 Pas përfundimit të simulimit të gjykimit 
u zhvillua një debat interaktiv me 
ballafaqim mendimesh dhe sugjerime të 
dobishme. 

Fotografi gjatë punës në grupe 
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Me datën 07 Maj 2007, IGJK organizoj 
një tryezë diskutimesh lidhur me pozitën e 
prokurorit publik. Përfitues të kësaj tryeze 
kryesisht  ishin 
prokurorët dhe policia 
gjyqësore. Tryeza u 
përqendrua në  përvojën 
e  gjertanishme të 
aplikimit të kodeve dhe 
ligjeve të reja me qëllim 
të përmirësimit të 
shkathtësive praktike. 

Në vazhdim po i 
veçojmë disa nga 
situatat me interesante të cilat u trajtuan 
në këtë tryezë: 

Me datën 25 Maj 2007, IGJK organizoj 
një punëtori për gjyqtaret e Gjykatave për 
Kundërvajtje. Ne këtë punëtori vëmendja 
kryesore u përqendrua ne dy fusha; nga 
lemia e komunikacionit dhe e rendit e 
qetësisë publike.  

Puna në grupe, simulimi i një rasti si dhe  

diskutimet e shumta nga ana e 
pjesëmarrësve kishin për qëllim 
eliminimin e problemeve dhe 
unifikimin e procedurave gjyqësore për 
çështjet e ndryshme nga lëmia e 
kundërvajtjes. Në cilësi të ekspertëve 
në këtë tryezë ishin gjyqtarët e 
Gjykatës së Lartë për Kundërvajtje. 

       Pozita e prokurorit publik                       

Me datën 4 Maj 2007 IGJK, organizoj 
një trajnim praktik duke marrë për bazë 
një rast nga praktika gjyqësore. Në cilësi 
të ekspertit në këtë trajnim ishte gjyqtari 
ndërkombëtar në Kosovë Timothy 
Baland i cili i ndihmuar nga katër 
trajnues të IGJK-së demonstrojë 
shkathtësitë praktike me rastin e 
administrimit, vlerësimit të provave dhe 
marrjes së vendimit gjyqësor. Rasti i 
paraqitur ishte marrë nga praktika 
gjyqësore dhe bënte fjalë për dy vepra 
penale për të cilat ishin të akuzuar tre të 
pandehur të cilët ishin gjykuar më parë 
nga gjyqtari ndërkombëtar i cili në këtë 
trajnim ishte në cilësi të ekspertit.  

Gjatë këtij sesioni trajnues u përdorën 
metoda moderne të trajnimit si; puna në 
grupe të përbëra nga gjyqtarë dhe 
prokurorë dhe të udhëhequra nga 
trajnuesit vendor, hartimi dhe arsyetimi i 
vendimit gjyqësor duke pasur mundësi   

që secili pjesëmarrës të jetë aktiv gjatë 
gjithë kohës me rastin e paraqitjes së 
punës së tyre në grup.    

Në këtë trajnim gjatë gjithë kohës 
grupet punuese kanë shqyrtuar faktet 
relevante të  rastit, çka është marrë për 
bazë me rastin e caktimit të dënimit, 
qëllimet e dënimit, çka synohet të 
arrihet me këtë etj. Pas kësaj gjyqtari 
ndërkombëtar iu shpërndau edhe 
aktgjykimin e vërtetë se si kishte 
vendosur ai për këtë .  rast, vendim i 
cili ishte shumë i ngjashëm me atë që 
kishin vendosur pjesëmarrësit në këtë 
trajnim. Metodologjia e përdorur në 
këtë trajnim praktik është vlerësuar e 
nivelit shumë të avancuar, lehtë e 
kapshme dhe e përshtatshme për 
pjesëmarrësit. Një trajnim i ngjashëm 
me përfitues të ndryshëm ( gjyqtarë dhe 
prokurorë) ishte organizuar nga IGJK-
ja edhe në fillim të muajit prill. 

                                                    Delikuenca të miturve                        

Fotografi gjatë trajnimeve 

Në bashkëpunim me Këshillin e Evropës 
me datën 28 maj 2007 IGJK-ja organizoj 
seminari me temë Delikuenca e të 
miturve. Në cilësi të eksper tit për  këtë 
seminar ishte znj. Helena Bolieiro, 
gjyqtare dhe trajnuese në Qendrën për 
Studime Gjyqësore në Portugali. Sipas  
agjendës u elaboruan  aspektet 
psikologjike dhe sociale të të miturve, si 
për fazën e fëmijërisë duke theksuar 
rëndësinë e familjes për plotësimin e 
nevojave themelore fizike dhe emocionale 
të fëmijës siç janë dashuria ndaj fëmijës 
dhe kujdesi përkatës. Gjithashtu u bë një 
vështrim për fazën tjetër  adoleshencën 
duke theksuar se sa sfiduese është për një 
familje të ketë një adoleshentë në shtëpi, e 
gjithashtu edhe për gjyqtarë dhe 
prokurorë kur kanë të bëjnë me delikuent 
të kësaj kategorie.  

Është shumë e 
rëndësishme që të 
njihet ligji mirë e 
gjithashtu në të gjitha 
vendimet që i marrin 
gjykatat për të mitur 
duhet të jenë të sigurt 
në marrëdhëniet dhe 
nevojat emocionale 
dhe psikologjike të 
fëmijës, po ashtu pjesëmarrja e prindit në 

tërë procedurën është shumë e 
rëndësishme, sidomos është me rëndësi 
që prindërit të jenë të kyçur gjatë 
implementimit të masave. E gjithë kjo 
është që të ofrohen mjete të cilat janë të 
përshtatshme për risocializimin e të 
miturve, dhe për ta bërë këtë nevojitet 
mbështetja teknike dhe profesionale e 
zyrtarëve të shërbimit sprovues, 
pedagogëve, psikologëve etj. 

Në pjesën e fundit të trajnimit znj. 
Helena Bolieiro, foli për të drejtat e 
kryesve të mitur, duke përmendur një 
varg rekomandimesh dhe udhëzimesh, 
të gjitha këto për parandalimin e 
kryerjes dhe ri kryerjes së veprës 
penale, risocializimin dhe integrimin e 
kryerësve.  

1. Dispozita e nenit 211 

2. Arsyet të cilat i njeh Gjykata 
Evropiane e Strasburgut për të caktuar 

masën e ndalimit ose 
paraburgimit, 

3. Mbrojtjen e të 
pandehurit  

Dispozita e nenit 211 
është e paqartë dhe e 
mangët dhe si e tille 
nuk mund të zbatohet. 
Nga kjo dispozitë nuk 
shihet se cilat janë 

kompetencat e mëtejme të gjyqtarit të 
procedurës  

 11                         Seminar për gjyqtarët e gjykatave për kundërvajtje                                                           Shqyrtimi praktik i një rasti penal                                  4  

Fotografi në këtë tryezë 
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 paraqitur kundër të paditurit të 
mëparshëm.      
Shqyrtimi i kërkesëpadisë për shkak të 
pengimit në posedim kufizohet vetëm në 
vërtetimin e gjendjes së fundit të 
posedimit (sendi në të cilin është kryer 
akti i pengimit a është në posedim të 
paditësit) dhe akti i pengimit (a është 
kryer akti i pengimit në posedim dhe në 
çfarë mënyre), ndërsa nuk është e 
nevojshme të vërtetohet baza juridike 
lidhur me posedimin ose 
ndërgjegjshmëria apo jo 
ndërgjegjshmëria e poseduesit si dhe 
shpërblimi i dëmit. 
I padituri në kontestet e pengimit në 
posedim mund të mbrohet duke i paraqit 
këto kundërshtime: se paditësi padinë e 
ka paraqit pas afatit ligjor, se sendin e 
mbanë në posedim i padituri, se paditësi 
nuk e ka në posedim sendin kontestues, 
se sendin i padituri e mbanë në posedim 
në bazë të ligjit apo veprimit juridik dhe 
kur sendin e ka fituar me vetëmbrojtje të 
ligjshme. 
Përmbarimi i aktvendimit për pengimin 
në posedim duhet të kërkohet brenda 
afatit prej 30 dite pas kalimit të afatit i 
cili është caktuar në aktvendim për 
kryerjen e një veprimi të caktuar. 
Në fund vlen të theksohet se edhe bashkë 
poseduesit e realizojnë mbrojtjen e 
bashkë posedimit nga dy aspekte dhe 
atë: kundër personave të tretë dhe kundër 
bashkë poseduesit tjetër. Bashkë 
poseduesit kanë të drejtë ta realizojnë 
mbrojtjen e plotë kundër personave të 
tretë ndërsa kundër bashkë poseduesit 
tjetër vetëm kur bëhet i pamundur 
posedimi faktik i bashkë posedimit. 

                                   Tryezë për Kodin e Përkohshëm Penal                                     

paraprake në këtë rast. Si rrjedhojë neni 
211 bie në kundërshtim me nenin 212, 
par.5 dhe me nenin 282 par.1 të KPP-së. 

Arsyet të cilat i njeh Gjykata 
Evropiane e Strasburgut për të caktuar 
masën e ndalimit ose paraburgimit 
janë: 

1. Rreziku i largimit, 

2. Rreziku i ndërhyrjes në procesin e 
drejtësisë, 

3. Nevoja për parandalimin e krimit dhe 

4. Nevojën për ruajtjen e rendit publik 

Të gjitha këto arsye, përveç kësaj të 
fundit, për të qenë ndalimi i ligjshëm  
kërkohet të përmbushet edhe neni 281 i 
KPP-së. 

3.   Mbrojtja e të 
pandehurit  

Ne teori dhe praktike 
ka mendime të 
kundërta lidhur me 
atë se a është ose jo  
mbrojtja e detyruar, 
në kohën derisa 
personi gjendet në 
arrest ose ndalim 
policor. 

Sipas disa mendimeve personi i 
arrestuar, gjatë gjithë kohës derisa 
është në arrest të përkohshëm ose në 
ndalim policor duhet të ketë mbrojtës. 
Mbrojtja është e detyruar dhe çdo 
deklaratë e marrë pa praninë e 
mbrojtësit është provë e 
papranueshme. 

Sipas mendimit të dytë, mbrojtja për 
personin e arrestuar ose të ndaluar, 
përjashtimisht është e detyruar dhe atë; 
kur personi i arrestuar ose i ndaluar 
është memec, shurdh ose kur shfaq 
shenja të çrregullimit ose paaftësisë 
mendore, ndërsa në rastet tjera mbrojta 
nuk është e detyruar, ndërsa deklaratat 
e marra nga policia ose prokurori 

publik pa praninë e 
mbrojtësit janë të 
vlefshme dhe prova të 
pranueshme, me kusht 
që personi i arrestuar 
ose i ndaluar të jetë i 
njoftuar me ketë të 
drejtë të tij dhe që ai, 
në mënyrë të qartë dhe 
me dëshirën  tij të heq 
dorë nga kjo e drejtë.   

Foto me gjyqtarin ndërkombëtar 
trajnues ne IGJK 
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e parregullt sepse mund të paditen vetëm 
Komunat ndërsa Kuvendet e Komunave 
nuk mund të paditen. 
Objekt posedimi mund të jetë vetëm 
sendi mbi të cilën mund të fitohen të 
drejta sendore: pronësia, servituti sendor, 
hipoteka etj. e jo edhe sendet të cilat nuk 
mund të marrin pjesë në qarkullimin 
juridik si p.sh. rrugët publike dhe të 
gjitha të mirat tjera me interes publik në 
pronësi publike, sepse këto janë në 
realizimin juridik administrativ të 
posedimit. Në këto raste aplikohet 
mbrojtja juridiko-administrative. 
Për posedimin joligjor dhe me keqbesim 
ligji nuk jep përkufizime, por duke e bërë 
interpretimin me argumentin e së 
kundërtës mund të konstatohet se: 
posedimi është joligjor në qoftë se nuk 
rrjedh nga baza e vlefshme juridike e cila 
nevojitet për të fituar të drejtën e 
pronësisë dhe në qoftë se është e fituar 
me forcë, mashtrim apo keqpërdorimin e 
besimit, ndërsa posedimi me keqbesim 
është kur poseduesi e di apo ka mundur ta 
dijë që sendin të cilin e posedon nuk 
është në pronësi të tij. 
Kur gjatë procedurës kontestimore bëhet 
ndryshimi i padisë në kuptimin subjektiv 
ashtu që në vend të paditurit të 
mëparshëm paditet personi tjetër, Gjykata 
Supreme e Kosovës ka marrë këtë 
qëndrim “ Kur në kontestin për shkak të 
pengimit në posedim, paditësi gjatë 
procedurës ndryshon padinë ashtu që në 
vend të paditurit të mëparshëm e emërton 
si të paditur një person tjetër dhe kur ky e 
pranon ndryshimin e padisë dhe lëshohet 
në kontest, afatshmëria e padisë 
vlerësohet sipas ditës   kur padia është 

Përkohshëm Penal të Kosovës; si dhe 
nxjerrja e rekomandimeve të cilat në 
formë të propozimeve do tu dërgohen 
organeve kompetente për plotësimin 
dhe sqarimin e këtyre dispozitave me 
qëllim të zbatimit unik të tyre.             

Me datën 9 deri 11 Maj 2007, IGJK 
organizoj një tryezë përkitazi me Kodin 
e Përkohshëm Penal të Kosovës. Qëllimi 
i kësaj tryeze ishte që të identifikohen, 
diskutohen, paqartësitë dhe dilemat të 
cilat po paraqiten në zbatimin praktik të 
disa prej dispozitave të Kodit të 

5                                                                        
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     9                                 Seminar për gjyqtarët porotë                                                                                 

(Drejtoria  e 
Përgjithshme për të 
Drejtat  e Njeriut –DGII, 
Divizioni  për 
Bashkëpunim dhe 
Vetëdijesim rreth të 
Drejtave të Njeriut, 
Gjykatën Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut  në 

Strasburg 14 -16 maj 2007 ). 

Vazhdimësia e procesit të bashkëpunimit të 
IGJK-së me Këshillin e Evropës për të arritur 
qëllimet dhe aspiratat e aplikimit më 
konsekuent të Konventës për të Drejtat e 
Njeriut ishte, vizita studimore  në Strasburg, 
me ftesë të Këshillit të Evropës. Gjatë kësaj 
vizite studimore ( trajnim  freskues  në formë 
seminari) u elaboruan shumë çështje të 
rëndësishme siç janë: Marrëdhëniet në mes të 
Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, 
rreth punës dhe fushëveprimit  të Komisionit 
Evropian për Parandalimin  e Torturës, po 
ashtu vëmendje ju kushtua  kohëzgjatjes së 
procedurave të shqyrtimit të ankesave kur një 
person, organizatë joqeveritare  ose grup 
individësh, pretendojnë se janë viktimë e një 
shkeljeve të të drejtave të njohura me 
Konventë. Njëkohësisht, objekt trajtimi të 
këtij sesioni trajnues ishte ekzekutimi i 
aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut. 

Vlen të ceket se,  u bë një vështrim analitik  i  
planeve dhe programeve të cilat janë duke u 
aplikuar dhe pretendohet të realizohen në të 
ardhmen nga ana e Këshillit të Evropës. Siç 
është, Programi Help, në kuadër të së cilit 
program janë inkorporuar çështjet rreth  
promovimit dhe integrimit të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve  të Evropës Qendrore dhe 
Lindore, që ka për qëllim  ngritjen 
profesionale të aspekteve interpretuese të  

  

                                                                                                                                                                                                                                          

dispozitave të Konventës,  i cili Program 
do të jetësohet përmes  trajnimeve.  

Ky Program si i tillë kalon  përmes 
etapave, siç janë: Përgatitja e Programit 
Help; Zhvillimi i materialeve të 
trajnimeve; Qasja  e tyre në internet; 
Përpilimi dhe zhvillimi i një doracaku për 
trajnues. 

Po ashtu, u vënë në spikamë  shumë 
çështje të tjera  me interes, që kanë të 
bëjnë me Konventën dhe respektimin e saj 
më me përkushtim. Në bazë të kësaj, 
mund të konstatoj se jurisprudenca e 
Gjykatës ka për qëllim,  mbrojtjen  e jetës 
dhe të integritetit  fizik të njerëzve, me 
efekt  të preventivës së shkeljes-ve, të 
kërkojë fajtoret  ( shtetin ) në rastet kur 
nuk është e mundur  preventiva, të 
ndëshkoi  të fajshmin dhe të zbatoi 
dënimin  me humanizëm  gjithnjë duke 
respektuar  dinjitetin  e personave. 
Kulminacionin kjo vizitë studimore e arriti 
kur ne përcillem një seancë gjykimi të 
mbajtur në Gjykatën Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut. Andaj, e tërë kjo vizitë  
u realizua  nga kontributi maksimal  i z. 
David Cupina, Këshilltar  i Programit në 
Drejtorin e Përgjithshme për të Drejtat e 
Njeriut- DG II dhe të stafit të tij përkrahës, 
për të cilën gjë jemi falënderues dhe 
mirënjohës për përkrahjen dhe 
bashkëpunimin e ofruar. 

Gjatë këtij trajnimi shkëmbyem përvoja 
dhe informacione  të reja të cilat  me siguri 
do ta begatojnë edhe më tepër bagazhin e 
njohurive dhe do të ndrisin 
profesionalizimin  më të thellë të çështjeve  
të cilat janë të normuar me Konventë. 

Ramadan Gashi 

Trajnues Gjyqësor 

 

Në vazhdimësi të përpjekjeve për 
përmbushjen dhe realizimin e 
programit të vazhdueshëm të 
trajnimeve, IGJK me datën 22.05.2007, 
organizoi seminarin dedikuar 
gjyqtarëve porotë për regjionin e Pejës. 
Pjesëmarrja e gjyqtarëve porotë në këtë 
seminar ishte e nivelit të 
kënaqshëm. Si në çdo 
seminar që është organizuar 
për gjyqtarët porotë në 
regjionet tjera edhe për këtë 
seminar në cilësi të 
ekspertëve ishin gjyqtar me 
përvojë nga niveli i qarkut. 
Temat të cilat u prezantuan 
në këtë seminar ishin të 
natyrës që kanë të bëjnë  me 
rolin e gjyqtarit porotë në procedurën 
civile, penale dhe penale për të mitur, si 
dhe u trajtuan edhe aspekte të 
ndryshme të kodit të etikës për gjyqtarë 
porotë.  

Gjatë prezantimit të këtyre temave në 
këtë seminar nuk mungoj as angazhimi 
i pjesëmarrësve. Ata  shtruan pyetje 
ekspertëve në lidhje me të drejtat dhe 
detyrimet e tyre si gjyqtarë porotë në 
procedurat e më sipërme dhe rolit që 

kanë në 
vendosjen e një 
çështje 
konkrete. Nga të 
gjitha paraqitjet 
e gjyqtarëve 
porotë në këtë 
trajnim mund të 
konstatohet se 
atyre iu mungon 

mbështetja dhe 
trajtimi i duhur. Përfitues të këtij 
sesioni trajnues ishin gjyqtarë porotë 
nga niveli Gjykatës së Qarkut dhe 
Gjykatave Komunale të Regjionit të 
Pejës.  

                   Kronikë e një vizite studimore në Këshillin e Evropës                     6                            

Foto gjatë seminarit  

                                                    Pengimi në Posedim                         

Me datën 24 maj 2007 u mbajt tryeza e 
diskutimeve me temë “Pengimi në 
Posedim”. Posedimi dhe mbrojtja 
juridike e tij, pikëpamjet e ndryshme 
lidhur me posedimin, procedurën 
kontestimore të pengimit në posedim, 
veçoritë e kësaj procedure, përmbajtja e 
dispozitivit dhe arsyetimi i aktvendimit 
ishin çështjet kyçe qe u diskutuan në 
këtë tryezë. 

Në këtë tryezë u përdorën metodat më 
të avancuara të prezantimit si rezultat i 
të cilave dolën këto përfundime:  

  Në praktikën gjyqësore shpesh po  

ngatërrohen pronësia dhe posedimi 
duke mos u dalluar edhe pse këto dy 
institute nga përmbajtja e tyre juridiko-
civile janë të ndryshme. 
 Pronësia si institut juridik mund të 
njihet, pranohet e jo dorëzohet siç po 
thuhet shpesh nëpër dispozitive të 
aktgjykimeve, p.sh. “Detyrohet i 
padituri që t’ja dorëzoi në posedim 
pronësinë paditësit” ky formulim nuk 
është i saktë dhe i drejtë sepse pronësia 
është pushtet juridik mbi një send, 
ndërsa posedimi është njëri nga 
autorizimet pronësore dhe pushtet 
faktik mbi një send. 
Në disa prej padive në praktikën tonë 
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     7                                            E drejta ekonomike                   

Në rastet kur dita e ekspertizës me të 
cilën është vërtetuar lartësia e dëmit 
material, sipas çmimeve në ditën e 
ekspertizës, dhe dita e marrjes së 
aktgjykimit të shkallës së parë nuk janë 
përputhur, në praktikën e Gjykatës 
Supreme të Kosovës është marr se 
kamatëvonesa rrjedh prej ditës së 
ekspertizës, e jo prej ditës së marrjes së 
aktgjykimit të shkallës së parë. Ky 
qëndrim, në dukje 
të parë paraqet 
shmangie nga 
qëndrimi i Seancës 
së Përbashkët, por 
nuk është, sepse 
qëndrimi i Seancës 
së Përbashkët ka 
pas parasysh, atë që 
është normale, që 
dita e ekspertizës  
dhe dita e marrjes së 
aktgjykimit të shkallës së parë përputhen, 
ndërsa qëndrimi i Gjykatës Suprem të 
Kosovë ka pas parasysh atë që paraqet 
përjashtim. 
Pas prezantimeve të ekspertëve të cilat 
kanë qenë në nivel të mirë, të shoqëruara 
me metoda të kombinuara të prezantimit 
dhe debatit interaktiv me pjesëmarrësit, 
në fund të tryezës, në bashkëpunim me 
ekspertët u konkludua se nga kjo tryezë 
mund të veçohen edhe këto përfundime:  

 tani në Kosovë dispozitat juridike 
procedurale gjenden pjesërisht në aktet 
normative të cilat janë të natyrës  

organizative të gjykatave, aktet 
themelore procedurale të trashëguara 
nga ish RSFJ,, rregulloreve dhe 
udhëzimeve administrative të UNMIK
-ut dhe në ligjet e Kuvendit të 
Kosovës. Përfundimisht, Kosova ka 
një sistem ligjor procedural kompleks 
ngase nuk ekziston një Kod i 
Procedurës Civile. 

 normat juridike 
që rregullojnë 
fushëveprimin e 
Dhomës së 
Posaçme të 
Gjykatës Supreme 
dhe ato të cilat 
rregullojnë disa 
çështje të 
fushëveprimit të 
disa organeve 

administrative kanë 
ndikuar që në praktikën gjyqësore në 
Kosovë të shkaktohet konflikti i 
kompetencës në mes të gjykatave 
komunale në njërën anë dhe Gjykatës 
Ekonomike në anën tjetër si dhe kësaj 
të fundit dhe Dhomës së Veçantë të 
Gjykatës Supreme, por ka pasur rast të 
këtë dallime lidhur me juridiksionin e 
gjykatave për disa çështje edhe në mes 
të vetë degëve të Gjykatës Supreme të 
Kosovës. 

Përfitues të këtij seminari ishin 
gjyqtarët e lëmis civile të të gjitha 
regjioneve të Kosovës dhe ata të 
Gjykatës Ekonomike në Prishtinë.  

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës me datën 
18 maj 2005 ka mbajtur tryezën e 
diskutimeve nga lëmia civile, 
përkatësisht nga e drejta ekonomike. 
Temat të cilat u shtjelluan gjatë punës 
së kësaj tryeze u përqendruan në 
çështjet që kanë të bëjnë me: 
kompetencën lëndore në procedurën 
kontestimore, kontratën mbi veprën, 
kontratën mbi ndërtimin dhe kamatat 
sipas ligjit në fuqi. Vëmendje e veçantë 
në këtë tryezë ju kushtua edhe 
vështirësive me të cilat po ballafaqohen 
gjyqtarët në zgjidhjen e rasteve civile 
në këtë lëmi.  
Gjithashtu në mënyrë të detajuar u 
diskutua edhe për kompetencat e 
Gjykatës Ekonomike dhe për kontratën 
mbi veprën, si kontratë e 
shumëllojshme, me ç’rast u elaboruan 
tipet, elementet, karakteristikat, kushtet 
e lidhjes, lënda, afati i zgjatjes, efektet, 
të drejtat dhe obligimet e palëve 
kontraktuese, mënyrat e lidhjes dhe 
shuarjes së sajë, duke i kushtuar rëndësi 
të veçantë kontratës për ndërtimin e 
cila nga karakteri i saj juridik është një 
lloj i kontratës së veprës në kuptimin e 
institutit juridik më të gjerë. 

Vend me rëndësi në këtë tryezë zuri 
edhe diskutimi për kamatat me 
përqendrim në ndërlikueshmërinë e 
çështjeve dhe mendimeve të ndryshme 
në zbatimin e LMD që janë paraqitur 
në praktikën gjyqësore, ku kamata 
shpesh ka qenë edhe objekt 
diskutimesh edhe në nivelet më të larta 
gjyqësore. 

Lidhur me këtë u veçuan këto komente: 

 në lindjen e kamatëvonesës nuk 
është me ndikim baza juridike e lindjes. 
Ajo mund të lind, për shembull; për 
shkak të mospërmbushjes së detyrimit 
kontraktues, për shkak të fitimit pa 
bazë, përgjegjësisë deliktore etj, 

 e drejta e kamatëvonesës procesore 
nga neni 279 parag.2 të LMD, mund të 
realizohet vetëm në kontestin për 
pagimin e kamatës kontraktuese dhe 
kamatëvonesës së arritur, me kusht që 
kërkesa për kamatën procesore nga dita 
e kërkesës së paraqitur me padi të 
kamatës së arritur mund të kërkohet 
deri në mbylljen e shqyrtimit kryesor, 

 kreditori që ka lëshuar që gjatë 
kontestit të theksoj kërkesën për 
kamatën procesore nuk mund ta 
realizoj në kontest të veçantë, 

 Kamatëvonesa procesore nuk mund 
të kërkohet deri sa të mos pushojë 
kërkesa kryesore nga e cila rrjedh, e 
edhe kur është llogaritur dhe është 
paditur në shumën absolute me 
kërkesën kryesore.  

 Kamatëvonesa në shpërblimin e 
dëmit material jo në të holla të gjykuar 
në të holla sipas çmimeve në kohën e 
gjykimit rrjedh nga dita e marrjes së 
aktgjykimit të shkallës së parë me të 
cilin është caktuar lartësia e 
shpërblimit. Në qoftë se i dëmtuari e ka 
mënjanuar dëmin para marrjes së 
vendimit gjyqësor, kamatëvonesa 
rrjedh nga dita kur dëmi është 
mënjanuar, respektivisht kur janë bërë 
shpenzimet e mënjanimit. 
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