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Seminari për gjyqtar porotë  

 

Më datë 04.09.2007, IGJK-ia organizoi dhe mbajti 
seminarin dedikuar gjyqtarëve porotë për regjionin e 
Prizrenit. Gjatë këtij  sesion trajnues u fol për rolin e 
gjyqtarit porotë në procedurën penale, në procedurën 
penale për të mitur dhe në procedurën civile si dhe 
për kodin e etikës e në veçanti për kodin e etikës së 
gjyqtarëve porotë. Ekspertët të cilët ishin të 
angazhuar për këtë seminar përmes ekzagjerimit të 
shumë çështjeve të cilat shfaqen në praktik lidhur 
me rolin e gjyqtarit arritën që gjyqtarëve porotë t’ia 
bëjnë të ditur rolin e rëndësishëm që e kanë ata në 
punën e gjykatave, duke iu përkujtuar edhe njëherë 
se si merret vendimi për një çështje civile dhe 
penale, zhvillimi dhe votimi në çfarë seance që 
mbahet, kush është i pranishëm, si komunikohen 
vendimet, mandej përbërja e trupit gjykues për të 
mitur në shkallë të parë dhe të dytë dhe shumë 
çështje tjera që janë me rëndësi për gjyqtarët porotë.  

Edhe gjyqtarët porotë që ishin në cilësi të 
pjesëmarrësve ishin mjaftë aktivë duke dhënë 
komente dhe duke parashtruar pyetje për të cilat 
morën edhe përgjigjet e duhura. Gjithashtu, si 
shqetësim që vlen të përmendet ishin edhe mëditjet 
për seanca, të cilat nuk iu kompensoheshin me kohë 
me muaj të tërë, andaj nga ky seminar doli edhe 
kërkesa që ky shqetësim të bartet te organet 
kompetente në mënyrë që ata të ndërmarrin masa 
dhe ta evitojnë një dukuri të tillë. 
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e kapitalit, dhe sigurimin e 

konkurrencës së lirë. Ndër  të tjera 

u mbrojt qëndrimi se çdo shtet ka 

të drejtë të aplikoi për tu 

anëtarësuar në BE, mirëpo 

paraprakisht ato duhet të 

plotësojnë disa kushte siç është 

respektimi i të drejtave të njeriut, 

të mbisundoi në atë vend tregtia e 

lirë dhe jo centraliste si dhe 

gatishmëria  e shtetit që pretendon 

të anëtarësohet  

në kooperim 

regjional.   

Dispozitat e 

marrëveshjes 

së BE ofrojnë 

bazë juridike 

institucioneve 

të bashkësisë 

për 

harmonizimin ose 

thjeshtësimin e legjislacionit 

ekzistues (integrimet pozitive) u 

potencua nga prezantuesit. Masat 

ekonomike sanksionuese – 

parandaluese (p.sh. dogana) e 

themeluar ne mënyrë 

(individuale) ose hulumtimi i 

prejardhjes së mallit janë të 

eliminuara sipas principit të 

tretmanit të barabartë. Çdo shtet 

anëtare, me rastin e shfrytëzimit 

të forcës dhe kapaciteteve te veta 

për përcaktimin e kushteve dhe 

pranimin e tij, duhet të përmbahet 

të mos 

diskriminoi 

shtetet anëtare 

sipas bazës 

nacionale, një 

lloj 

diskriminimi. 

Kushtet të cilat 

kanë të bëjnë me 

themelimin e 

agjensioneve, 

filialeve etj. 

Për të gjitha komentet, analizat, sugjerimet dhe plotësimet na shkruani në e-mail 

adresën: kji_newsletter@hotmail.com 

Fotografi gjatë trajnimit  
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                                                 Lëmija penale për të mitur                                        2   9         Themelimi dhe zhvillimi i institucioneve te BE-së, funksioni,                   
traktatet, korniza ligjore dhe kompetencat e BE-së 

Fotografi gjatë trajnimeve 

masës së diversitetit etj. 

U fol shumë edhe për llojet 
tjera të dënimeve, për kufizimet 
dhe karakteristikat e atyre 
dënimeve. Për ta bërë më të 
kapshme dhe më të qartë këtë 
lëmi e cila është mjaftë 
specifike, pjesa e dytë e këtij 
seminari ishte  punë grupore ku 
gjyqtarët dhe prokurorët që 
ishin pjesëmarrës në këtë 
seminar kishin për detyrë që të 
japin mendimet e tyre në lidhje 
me rastet të cilat i  kishin 
përzgjedhur për këtë seminar. 
Me këto ushtrime praktike 
është përfunduar seminari duke 
u vlerësuar nga të gjithë si 
shumë të suksesshëm dhe 
shumë frytdhënës. 

Ashtu siç është paraparë me 
kalendar IGJK-ia me datën 
06.09.2007 organizoi dhe mbajti 
seminarin nga lëmija penale për të 
mitur, dedikuar gjyqtarëve dhe 
prokurorëve që merren me këtë lëmi 
nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

Pjesa e parë për shqiptimin e 
masave ndaj të miturit dhe dënimet 
ndaj të miturve është realizuar në 
mënyrë teorike nga të dy ekspertët 
duke iu dhënë mundësinë edhe 
pjesëmarrësve të japin përvojat e 
tyre në zbatimin e këtyre 
dispozitave që kanë të bëjnë me 
këtë procedurë. Gjatë trajtimit të 
këtyre dispozitave u sqaruan mjaftë 
çështje si p.sh masat e diversitetit 
mund ti shqiptojë edhe prokurori, 
edhe gjyqtari për të mitur e edhe 
kolegji për të mitur, gjithashtu 
prokurori është ai i pari që mund të 
vlerësoi se mund ti shqiptoi masat e 
diversitetit dhe atëherë ajo është 
edhe më efikase, se prokurori duhet 
të marrë aktvendim për shqiptimin e 

Shtylla e parë ose “Unioni” ka të 

bëjë me politikat ekonomike, 

shoqërore dhe të mjedisit. Shtylla 

e dytë ose “Politikat e 

Përbashkëta të Huaja të 

Sigurisë” (CFSP) ka të bëjë me 

politikat e huaja dhe çështjet 

ushtarake. 

 Shtylla e tretë ose 

“Bashkëpunimi në mes të 

Gjyqësorit dhe Policisë në 

çështjet penale” (PJCC) ka të bëjë 

me bashkëpunimin në luftën 

kundër krimit. Kjo 

shtyllë është 

emëruar “Drejtësia 

dhe Çështjet e 

Brendshme”. 

Gjatë trajnimit u 

theksua se 

realizimi i 

integrimit ekonomik 

evropian është themeluar sipas 

bazës së tregtisë së brendshme e 

cila, garanton lëvizjen e lirë të 

gjithë operatoreve ekonomik, 

njerëzve, mallrave, shërbimeve 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

bashkëpunim me Agjensionin 

Evropian për Rindërtim - AER, ka 

mbajtur dhe organizuar më  27 dhe 

28 shtator 2007  një tr ajnim dy 

ditor lidhur me të Drejtën e 

Unionit Evropian.  

Në këtë sesion trajnimi u trajtuan 

temat rreth themelimit dhe 

zhvillimit të institucioneve të BE-

së, funksionit  dhe kornizës  ligjore  

të BE-së. Njëkohësisht u bë 

elaborimi rreth  parimeve të 

përgjithshme të së 

Drejtës Evropiane, 

duke përfshirë 

çështjet rreth  

qarkullimit të lirë të 

shërbimeve, 

qarkullimit të lirë të 

personave, të 

drejtës për vendosje, 

si dhe u bë një vështrim analitik i 

Ligjit të Komisionit Evropian për 

Konkurrencën dhe Rregullat mbi 

Ndihmën Shtetërore. Në fillim të 

trajnimit u bë një vështrim analitik 

rreth themelimit të BE  dhe 

traktateve që i kanë paraprirë 

krijimit të BE. 

Foto gjatë trajnimeve 
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kompetencën e organit 
administrativ. 

Ne procedurën e konstitutimit 
te servitutit e ka te drejte 
pronari i pasurisë shërbyese te 
paraqes edhe kërkese për 
shpërblim ? 

Pronari i pasurisë shërbyese ka 
te drejte ne shpërblim për 
shkak te vlerës se pasurisë e 
cila ju ka kufizuar, dhe atë 
mund ta kërkoj ne procedurën e 
konstitutimit te servitutit. 
Ndërsa nëse kërkesa nuk është 
paraqitur me rastin e 
konstituivit te servitutit, pronari 
i pasurisë shërbyese mund ti 
drejtohet gjykatës me një 
kërkesë për shpërblim me vone 
dhe gjykata duhet te vendos.  

  

servituti i kalimit ne kundërshtim 
ne planit urbanistik? 

Një çështje e tille nuk është e 
lejueshme, sepse ekzistojnë 
dispozitat administrative te cilat e 
rregullojnë te drejtën e kalimit-
servitutit ne pajtim ne normat 
administrativo-juridike.  

Kompetenca për te vendosur ne 
rast kontesti ? 

Ne qofte se ka ekzistuar ndonjë e 
drejte para aprovimit te planit 
urbanistik dhe titullari i se drejtës 
se servitutit e ka shfrytëzuar atë te 
drejte, dhe vjen deri tek kontesti , 
atëherë kompetent për te vendos 
lidhur me ketë kontest është 
gjykata kompetente; por ne qofte 
se kjo e drejtë  është themeluar me 
planin urbanistik dhe me akt 
administrativ, atëherë zgjidhje e 
kontestit eventual duhet te jete ne 
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Foto gjatë një trajnimi  

Penal janë 5 lloje të dënimeve 
alternative, mandej në ligjin penal 
për të mitur 8 lloje të masave të 
diversitetit që gati korrespondon me 
rregullat e Tokios andaj ku janë 
gjykatat dhe prokuroritë në 
implementimin e këtyre masave.   

Në këtë seminar ishte e pranishme 
edhe drejtoresha e Shërbimit 
Sprovues të Kosovës znj. Metije 
Ademi edhe ajo paraqiti punën e 
stafit të shërbimit sprovues në pesë 
regjionet duke paraqitur statistikat 
për periudhën janar - qershor 2007 
duke paraqitur njëkohësisht edhe 
vështirësitë që ata i kanë gjatë punës 
së tyre. Duke parë se në Kosovë 
ekzistojnë burimet, legjislacioni 
penal, ekziston shërbimi sprovues i 
cili është resursi kryesor për të 
zbatuar këto masa andaj nga ky 
seminar u konkludua se: 

 nuk janë duke u zbatuar në masë 
sa duhet këto dënime alternative, 

 qasja e tillë negative e gjykatave 
duhet të ndryshohet, 

 kontributi i Gjykatës Supreme 
duhet të jetë më i madh se sa tani, 
t’i inkurajoj gjykatat e vendit që 
të shqiptojnë dënimet alternative, 

 

Në bashkëpunim me Këshillin e 
Evropës në Institutin Gjyqësor të 
Kosovës më datë 11.09.2007 u 
mbajt seminari me temën: 
Sanksionet alternative në vend të 
dënimit me burgim. Temat të cilat 
u trajtuan në këtë seminar kanë 
pasur për  qëllim që të 
sensibilizojnë edhe më tepër rolin 
që kanë gjykatat dhe shërbimi 
sprovues në zbatimin e këtyre 
masave, bashkëpunimi i 
gjykatave dhe shërbimit sprovues 
në zbatimin e këtyre masave, për 
parashtrimin e raportit para 
ndëshkues në gjykatë, qëllimi dhe 
përmbajtja e këtij raporti si dhe 
për zbatimin e sanksioneve 
alternative me theks të veçantë në 
gjysmëlirinë. Objektiv  kryesor i 
këtij seminari ishte inkurajimi i 
gjyqtarëve dhe prokurorëve që të 
shqiptojnë më shumë dënimet 
alternative për ato vepra penale të 
lehta që parasheh ligji, duke 
theksuar pozitivitetin dhe efektet 
pozitive që mund të kenë këto 
sanksione, ngase është konstatuar 
se dënimi me burgim nuk është 
duke e dhënë efektin e duhur, 
burgjet janë të mbushura, në 
Kosovë rreth 3000 persona janë 
në burgje. Andaj, është imponuar 
koncepti që përveç dënimit me 
burg të shqiptohen edhe dënimet 
alternative për ato kategori të 
veprave të lehta penale. Prof. 
Ismet Salihu theksoi se në Kodin 
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shkelje të lirive dhe të drejtave të 
njeriut siç janë: 
rasti Boso, rasti 
Gungaz kundër 
Ukrainës, rasti 
Kaja e më pas edhe 
rasti Ramsahai 
kundër Holandës 
për të cilin ende 
Gjykata e 

Strasburgut nuk ka vendosur. Ky 
rast është dhënë si ushtrim 
praktik për pjesëmarrësit që ishin 
në këtë seminar në mënyrë që 
edhe ata të japin mendimin e tyre 
se a ka pas shkelje të nenit 2 apo 
jo. 

Gjatë këtij seminari u konkludua 
se edhe në praktikën gjyqësore 
Kosovare hasim në shkelje të  

Për dy ditë me radhë, ashtu siç ka 
qenë planifikuar, me 
datën 18-19.09.2007 
është mbajtur seminari 
dyditor mbi Konventën 
Evropiane për Liritë 
dhe të Drejtat e Njeriut 
për regjionin e Pejës. 
Temë e trajtimit në këtë 
seminar ka qenë neni 2 
dhe 3 i  kësaj Konvente.  Gjatë 
elaborimit të këtyre neneve nga 
trajnuesit e certifikuar nga Këshilli i 
Evropës u bë një pasqyrim i  
detajuar, ku vlen të ceket se 
trajnueset mbrojtën qëndrimin se 
Konventa është instrument i gjallë e 
cila ndryshon me zhvillimin e 
shoqërisë dhe raporteve shoqërore, 
dhe çështje fundamentale e kësaj. U 
bë një vështrim analitik i shumë 
aktgjykimeve të gjykatës së 
Strasburgut ku gjykata kishte gjetur 

drejtë ti ndërmerr në 
palujatshmërinë e tij. 

E drejta e servitutit si e drejt 
sendore duhet ta dallojmë nga disa 
instituteve tjera; si p:sh, e drejta e 
shfrytëzimit sipas kontratës se 
qirasë ose huapërdorjes, ku kemi te 
bëjmë me një detyrim i cili ka efekt 
juridik vetëm ndaj dy personave e 
jo edhe ndaj personave te trete, 
ndërsa e drejta e servitutit ka efekt 
edhe ndaj personave te trete. 

Po qe se na paraqiten dy persona 
juridik me pretendime qe njeri ka  
te drejtën e servitutit te shfrytëzimit 
te pasurisë se njërit ndërsa tjetri e 
konteston, atëherë si pale mund te 
paraqiten personat juridik e jo edhe 
punëtoret te cilat i shfrytëzojnë ato 
mjete. 

Pronari i te mirës shërbyese mund 
te ndërmarr veprime për 
mirëmbajtje te sendit. 

Ne qofte se natyra e sendit është e 
tille qe ndërmarrja e veprimeve për 
mirëmbajte te 
jete ne interesin e 
titullarit te 
servitutit dhe 
pronarit te te 
mirës shërbyese, 
atëherë 
shpenzimet për 
mirëmbajtje i 
bartin dy palët, 
ne mënyre 
proporcionale 

varësisht nga dobia. Ndërsa kur 
behet fjale për shpenzimet e 
rregullta te pronarit te te mirës 
shërbyese, ato i barte pronari i te 
mirës shërbyese. 

Pronari i te mirës shërbyese është 
i detyruar te duroj veprimet e 
pronarit te te mirës dominuese 
deri ne atë masë sa është e 
nevojshme qe pronari te mirës 
dominuese te shfrytëzoj sendin e 
vet, por jo me tepër.  

Nëse këto veprime tejkalojnë ketë 
qëllim, atëherë pronari te mirës 
shërbyese mund te ndërmarr 
veprime qe kane te bëjnë me 
mbrojtjen e te drejtës se vet. 
Ekzistojnë dy mënyra të fitimit te 
servitutit: Mënyra origjinare dhe 
Mënyra derivateve. Njëkohësisht 
u potencuan se si shuhet servituti. 
Gjatë sesionit trajnues u shtruan 
disa pyetje me interes  siç janë:  

Se a mund te kërkoj pronari i 
pronës dominuese nga pronari i 
pronës shërbyese qe ne vendet 

urbane te 
konstituohet   

 7                        4  

Fotografi gjatë trajnimit  

            Konventa Evropiane për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut                 

lëndë, mungon angazhimi më i 
madh në implementimin më 
adekuat të dënimit dhe masave 
alternative, 

 mosbashkëpunimi dhe 
koordinimi i shërbimit 
sprovues dhe gjykatave, 
gjithashtu mes panelit dhe 
gjykatës dhe shërbimit 
sprovues. 

 është e nevojshme që të mbahen 
edhe më tej këshillime nëpër 
regjione në lidhje me këto masa, 

 në këshillime të tilla të ftohen 
edhe zyrtarë nga Ministria e 
Drejtësisë, departamenti i 
drejtësisë, por edhe zyrtarë nga 
kolegji-paneli që vendos për 
lirimin me kusht, 

 u identifikuan vështirësitë në 
aplikimin e masave alternative - 
gjykatat janë të ngarkuara më 
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procedures civile bënë 
përjashtim prej asaj se kërkesa 
për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk 
mundë të paraqitet për shkak të 
vërtetimit të gabuar të gjendjes 
faktike. 

 Për faktin se kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë ka për 
qëllim zbatimin e drejtë të ligjit 
dhe harmonizimin e tij në tërë 
territorin, andaj në kontekst të 
saj ekspertët që ishin të 
angazhuar në këtë seminar 
kërkuan që ky mjet juridik të 
aplikohet sa më shumë. 

Përfitues të këtij seminari ishin 
gjyqtarët dhe 
prokurorët nga të 
gjitha regjionet e 
Kosovës. 

prokurorin është e pakufizuar 
ndërsa për palët tjera, të pandehurin, 
mbrojtësin dhe personat nga neni 
443 par.1 i KPPPK është 3 muaj 
nga dita kur aktgjykimi ka marrë 
formën e prerë Karakteristikë tjetër 
ishte se kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë mundë të paraqitet  në 
lëminë civile vetëm kundër 
aktgjykimeve të formës së prerë, 
dhe në lëminë penale kundër 
aktgjykimeve të formës së prerë dhe 
aktvendimeve të formës së prerë 
lidhur me caktimin apo vazhdimin e 
paraburgimit. 

- U konkludua se, kërkesa për 
mbrojtjen e 
ligjshmërisë nuk 
mundë të paraqitet tek 
zgjidhja e martesës,  
mundet sa i përketë 
ushqimisë ose 
shkaqeve tjera si dhe 
nuk mundë të paraqitet 
për shkak të vërtetimit 
të gabuar të gjendjes faktike. 

Gjatë këtij seminari u konkludua se 
neni 482 pika 12  të Kodit të 

Me datën 21.09.2007 në  Institutin 
Gjyqësor të Kosovës është mbajtur 
seminari me temën: Mbrojtja e 
ligjshmërisë. Kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë si mjet të 
jashtëzakonshëm juridik në lëminë 
civile mund ta bëjë vetëm prokurori 
publik, ndërsa për dallim në lëminë 
penale këtë mundë ta bëjë edhe i 
pandehuri dhe mbrojtësi, si dhe 
personat nga neni 443 par. 1 të 
KPPPK ( bashkëshorti, bashkësh. 
jashtëmartesor, farefisi në vijë të 
drejtë deri në shkallën e pare, 
prindi adoptues, fëmija i adoptuar, 
vëllai, motra ose 
prindi birësues). 

 - Karakteristikë 
tjetër e këtij 
mjeti të 
jashtëzakonshëm 
ishte se ka për 
qëllim zbatimin e 
drejtë dhe 
harmonizimin e 
ligjit në tërë 

territorin, dhe paraqitet në lëminë 
civile në këto raste: për shkak të 
shkeljes së dispozitave të ligjit 
mbi procedurën kontestimore dhe 
për shkak të aplikimit të gabuar të 
drejtës materiale, ndërsa në 
lëminë penale në këto raste: për 
shkak të shkeljes së ligjit penal, 
shkeljes së dispozitave nga neni 
403 par. 1 të KPPPK dhe 
dispozitave tjera të procedurës 
penale me çka ka ndikuar në 
ligjshmërinë e vendimit gjyqësor. 

- Afati për paraqitjen e kërkesës 
për mbrojtjen e ligjshmërisë në 

lëminë civile është 3 
muaj, ndërsa në 
lëminë penale për  
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paluajtshmërinë e pronarit tjetër 
( e mirë shërbyese ) ose të 
kërkojë nga pronari i të mirës 
shërbyese që të përmbahet nga   
ushtrimi i veprimeve të caktuara 
të cilat përndryshe do të kishte të  

Më 26 shtator 2007 në IGJK u 
mbajtë seminari  me temë: 
Servitutet. Gjatë kësaj tryeze u 
theksua se  servituta  është e drejtë e 
pronarit të një paluajtshmërie (e 
mira dominuese – e privilegjuar) që 
për nevojat e asaj paluajtshmërie të 
ushtrojë veprimet e caktuara në 

rëndësi është të ceket se 
interesimi i gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të këtij regjioni ishte 
relativisht i madh si për nga 
pjesëmarrja po ashtu edhe nga 
diskutimi interaktiv i çështjeve 
që ishin  objekt vështrimi dhe 
analizimi. 

tilla, mirëpo u konkludua se si 
gjyqtarë dhe si prokurorë secili 
duhet dhënë kontributin dhe të 
ndërmarrin veprimet procedurale që 
ju takojnë, në mënyrë që të mos ketë 
shkelje të tilla, ngase siç u theksua 
në këtë seminar është pjesë e 
detyrës që të angazhohemi në 
zbatim të kësaj Konvente. Me 

         Servitutet 

Tryezë diskutimesh lidhur me Mbrojtjen e Ligjshmërisë                                                                  

Fotografi gjatë trajnimit  


